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Ewangelizacja bez granic
Jej temat „Droga formacyjna i zasady ¿ycia
grup i wspólnot oazowych w naszej diecezji”
zwraca uwagê na potrzebê przyjrzenia siê aktualnie wystêpuj¹cym problemom, przede
wszystkim wœród m³odzie¿y, ale tak¿e dotyczy to pozosta³ych grup.
s. 7

Wydaje mi siê, ¿e jakoœ ostatnio chyba coraz mniej siê s³yszy, ¿e Ruch Œwiat³o-¯ycie siê
prze¿y³, ¿e jego czas siê skoñczy³. Mam wra¿enie, ¿e teraz w³aœnie „zaczyna siê dziaæ”.
s. 8

Podczas Triduum nie ma przerwy. Myœl, biegn¹c ku Niemu, w ka¿dej chwili natrafia na jakiœ moment Jego ofiary za
nas, która mia³a miejsce dok³adnie w tych samych dniach,
tylko ¿e prawie 2000 lat temu.
s. 9

Kiedy po raz pierwszy by³em na Kopiej Górce w kaplicy,
by³em zachwycony wizj¹ Chrystusa S³ugi. Widzia³em w tym swoje
powo³anie.
rozmowa z ks. Grzegorzem Michalskim
s. 17

Ostatnie tygodnie by³y dla nas czasem modlitwy – wspólnotowej i indywidualnej – w intencji ofiar katastrofy
w Smoleñsku.
Marsz dla Jezusa
s. 16
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Pamiêtam któryœ Dzieñ Wspólnoty z czasów, kiedy by³am pocz¹tkuj¹c¹ oazowiczk¹.
Mia³o na nim miejsce spotkanie z misjonarzem. Ch³onê³am jego opowieœci z zapartym
tchem. Na koniec pad³o pytanie: kto z was
pojedzie na misje? Wstaliœmy prawie wszyscy
jednoczeœnie.
Minê³y lata, za³o¿y³am rodzinê, mam ju¿
prawie doros³e dzieci. Nigdy nie wyjecha³am
na misje, jednak pragnienie g³oszenia Jezusa
ca³emu œwiatu pozosta³o. Drogowskaz „Œwiadectwo” nak³ada na mnie swoisty obowi¹zek:
Œwiadectwo s³owa i ¿ycia jest nakazem
Pana, który chce, aby œwiat³oœæ nasza œwieci³a przed ludŸmi i dlatego obieca³ nam moc
Ducha Œwiêtego, abyœmy mogli staæ siê jego
œwiadkami; ufaj¹c tej mocy i modl¹c, siê o
ni¹, chcê przy ka¿dej okazji wyznawaæ Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela.
Na pocz¹tku jest to nawracanie „mieczem” – ja coœ prze¿y³am, odkry³am, ty te¿
musisz! A jaka frustracja, gdy ktoœ nas nie chce
s³uchaæ!
Potem przychodzi zrozumienie, ¿e ka¿dy
ma swoj¹ drogê i to, co ja odkry³am jako pierwsze, niekoniecznie musi byæ udzia³em innej
osoby.
Ci¹gle brzmi¹ mi w uszach s³owa Jana
Paw³a II: Œwiat potrzebuje dziœ bardziej œwiadków ni¿ nauczycieli. I chyba rozmyœlanie nad
tymi s³owami doprowadzi³o mnie do zrozumienia, czym jest ta prawdziwa ewangelizacja.
Ewangelizacja to codziennoœæ prze¿ywana z Panem. Nie zniszczy nas monotonia codziennego ¿ycia, rutyna obowi¹zków, bo jest
moment dnia za ka¿dym razem inny – Namiot
Spotkania. To zapalenie lampy na mojej œcie¿ce. To ogl¹danie mojego ¿ycia Bo¿ymi oczami.
Ewangelizacja to tak¿e ³aska ujrzenia dzia³ania Bo¿ego w naszej codziennoœci. W ma³ych sprawach, pracach domowych, uœmiechu bliskiej osoby, braciach i siostrach ze wspólnoty.
Ewangelizacja to s³u¿ba – tymi talentami,
którymi nas Pan obdarowa³. Talent musi byæ
rozpoznany, oddany panu Bogu i dopiero wtedy
staje siê narzêdziem s³u¿by. S¹ ludzie wezwani
do pracy na misjach. W Ruchu mamy Diakoniê Misyjn¹.
Ale patronk¹ misji jest œw. Tereska, która
po wst¹pieniu do klasztoru ju¿ go nie opuszcza³a i nigdy nie wyjecha³a jako misjonarka.
Jej zadaniem by³a modlitwa za kap³anów. I to
te¿ jest dzie³o ewangelizacji.
Ela Kowalewska
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Rozeznanie has³a pracy rocznej pojawia siê jako bezwzglêdne
tchnienie Ducha. W tym roku s¹ to s³owa: „S³uchaæ Pana”. Pierwsza myœl o nich pojawi³a siê w czasie spotkania Centralnej Diakonii
Jednoœci, jeszcze przed pielgrzymk¹ Ruchu. Myœlê, ¿e wydarzenia,
które mia³y miejsce póŸniej, m.in. to, co siê wydarzy³o w Warszawie 6 czerwca 2009 roku na pl. Pi³sudskiego, to, co by³o udzia³em
osób bior¹cych udzia³ w Operacji Rzym 2009, potwierdza³y rozeznanie, ¿e w³aœnie te s³owa maj¹ prowadziæ cz³onków Ruchu w roku
formacyjnym 2010/2011 ku doœwiadczeniu obecnoœci Pana Boga.
Wiara rodzi siê ze s³uchania
W ostatnich latach pracy formacyjnej w Ruchu przypominaliœmy sobie, ¿e jesteœmy ruchem
ewangelizacyjnym, ¿e nasz¹
misj¹ w Koœciele jest g³oszenie
Jezusa Chrystusa jako Pana i
Zbawiciela. Powracaliœmy w ten
sposób do rzeczywistoœci drugiej
po³owy lat siedemdziesi¹tych,
kiedy to w³aœnie tê prawdê w
Ruchu odkryliœmy. Tematy roku
– „IdŸcie i g³oœcie”, „Czyñcie
uczniów”, „Czyñcie uczniów ze
wszystkich narodów” – pomaga³y
nam odkrywaæ odpowiedzialnoœæ
za ewangelizacjê wewn¹trz Ruchu, ale te¿ pokazywa³y, ¿e nie
mo¿emy siê zamykaæ we w³asnym œwiecie – we wspólnocie,
w krêgu, w diakonii. Natur¹
chrzeœcijañstwa i najwa¿niejszym
zadaniem, jakie Pan nam zostawi³ w momencie, gdy wraca³ do
domu Ojca, jest podjêcie misji,
dynamiczne bycie w ruchu! Nie
tylko w Ruchu Œwiat³o-¯ycie –
nie wolno nam spocz¹æ, dopóki
po Ziemi chodzi choæ jeden cz³owiek, który nie pozna³ imienia
Jezus i który nie uzna³ Go jako
swego Pana i Zbawiciela.
Jesteœmy ju¿ na tyle znaczn¹
liczebnie rzeczywistoœci¹ w ¿yciu
Koœcio³a, i¿ budzenie œwiadomoœci ewangelizacyjnej wymaga
d³u¿szego czasu. Owocem poprzednich trzech lat jest rzeczywiœcie stopniowe budzenie siê
Ruchu do odkrywania Bo¿ego
przes³ania i misji, która jest nam
wszystkim powierzona.
I oto przychodzi kolejny temat roku: „S³uchaæ Pana”. Czy¿by mia³o nast¹piæ wycofanie,
ucieczka od œwiata? Czy¿by wezwanie do samotnej kontemplacji s³owa Pana we wspólnotach?
W ¿adnym razie. S³owo to jest
pog³êbieniem rzeczywistoœci,
któr¹ podejmujemy w ewangelizacji, w g³oszeniu S³owa Bo¿ego.
Musimy sobie nieustannie
uœwiadamiaæ czy odkrywaæ, ¿e
bez owego ws³uchania siê w S³owo Pana puste bêd¹ nasze mowy,
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nie bêdzie wartoœciowe nasze
œwiadectwo, dzia³ania nie bêd¹
rodzi³y chwa³y Bo¿ej. Dopiero
cz³owiek, który staje przed obliczem Pana – jak biblijny prorok
Samuel – ze s³owami Mów, Panie, bo s³uga Twój s³ucha, mo¿e
realizowaæ Bo¿e dzie³a. Ze ws³uchania siê w S³owo Pana zrodzi³
siê wielki prorok, który prowadzi³ Izraelitów i namaszcza³ wielkich królów narodu izraelskiego.
Us³yszane S³owo ma przemieniaæ nasze serca: jak zasiane
ziarnko wzrosn¹æ i wydaæ stokrotny owoc, który przyczyni siê
do tego, ¿e z obfitoœci serca przemówi¹ nasze usta. Wtedy nasze
s³owa nie bêd¹ mia³y dŸwiêku rzê¿¹cego cymba³u, ale bêd¹ nape³nione g³êbi¹ mocy Pana, wzywaj¹cego do proroctwa, do g³osze-

nia S³owa, do œwiadectwa. Nape³nieni S³owem Pana mamy stawaæ w miejscach, w których brak
¿ycia – podobnie jak prorok Ezechiel stawaæ nad dolin¹ wysch³ych koœci i prorokowaæ w
Imiê Pana, aby dolina nape³ni³a
siê ¿yciem.
Podczas pielgrzymki Ruchu w
ubieg³ym roku wo³aliœmy s³owa

S³uchaæ Pana
S³owo programowe
modlitwy Jana Paw³a II: Niech
zst¹pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Modlitwa,
która prowadzi³a nas przez ca³y
pierwszy rok nowenny i która
nadal nas prowadzi, jako szczególna modlitwa za prezbiterów,
biskupów, diakonów w roku kap³añskim, jest równie¿ szczególnym wezwaniem do ¿ycia w
mocy Ducha Œwiêtego. Ws³uchujmy siê w delikatny powiew, w
którym Pan przychodzi, aby nape³niæ serca moc¹ i si³¹, i aby
umocniæ do dalszej pos³ugi, do
dalszego dzia³ania.
Id¹cy drog¹ charyzmatu
„œwiat³o-¿ycie”
Reprezentujemy wszystkie
stany i godnoœci realizacji ¿yciowego powo³ania. Wœród nas s¹
obecni kap³ani, ludzie œwieccy,
osoby konsekrowane, ma³¿onkowie, osoby ¿yj¹ce indywidualnie

w œwiecie. Chcemy w³¹czyæ siê
w realizacjê misji, która zosta³a
nam udzielona w momencie powo³ania do bycia uczniami, s³ugami Boga. W szczególny sposób dane jest nam powo³anie do
odnawiania Koœcio³a na drodze
charyzmatu, który sta³ siê udzia³em naszego za³o¿yciela, S³ugi
Bo¿ego, ksiêdza Franciszka

Blachnickiego. Mamy rozprzestrzeniaæ w œwiecie charyzmat
„œwiat³o-¿ycie”, który pokazuje
jednoœæ pomiêdzy przyjmowaniem S³owem Pana i prze³o¿eniem Go na konkret ¿ycia.
Bóg wezwa³ nas do bycia
animatorami, odpowiedzialnymi,
moderatorami. Dla wielu osób
jesteœmy szczególnym punktem
odniesienia, autorytetem w wierze, œwiadkami; czêsto do naszych s³ów siê odnosz¹, mówi¹c
o nich z poczuciem autorytetu,
misji, która zosta³a nam powierzona. Dlatego te¿ jesteœmy
szczególnie wystawieni na doœwiadczenie walki duchowej.
Przecie¿ diabe³, przeciwnik nasz,
nie bêdzie atakowa³ tych, którzy
tkwi¹ w poczuciu niewiary lub
braku zakorzenienia w Bogu. W
jakimœ sensie na nich ju¿ oddzia³uje. Natomiast jego najwiêkszymi przeciwnikami jesteœmy my
wszyscy, pe³ni¹cy misjê w imiê
Pana, w przekonaniu o zwyciêskiej mocy Krwi Chrystusa przelanej na krzy¿u i o mocy krzy¿a.
Uœwiadamiamy sobie potêgê
Bo¿ej mi³oœci i tajemnicê zmartwychwstania, która jest dope³nieniem tej mi³oœci. Jesteœmy
prowadzeni drog¹ ze œmierci do
¿ycia, w wolnoœci dzieci Bo¿ych.
Dlatego te¿ jako wojownicy
Pana, przyobleczeni w zbrojê
Bo¿¹, musimy sobie uœwiadamiaæ, ¿e postawa ws³uchiwania
siê w S³owo Pana jest szczególnym wezwaniem skierowanym do
nas. Bo przecie¿ nie idziemy po
to, by zwyciê¿aæ potêg¹ swego
rozumu czy strategii, ale jesteœmy
t¹ ma³¹ armi¹, wojskiem Gedeona, które idzie, aby zwyciê¿aæ
w imiê Pana! Mamy siê umacniaæ dziêki mocy przychodz¹cego Boga, który przemienia ludzi
pe³nych kompleksów, s³aboœci w
natchnionych ³ask¹ Bo¿¹ œwiad-
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ków Pana – animatorów, moderatorów, odpowiedzialnych za
rzeczywistoœci powierzone im
przez Boga. Odkrywajmy g³êbiê
tajemnicy, któr¹ w sobie nosimy,
tajemnicê mi³oœci Bo¿ej, aby ta
rozlewa³a siê wszêdzie tam, gdzie
bêdziemy pos³ani.
Twe S³owo jak lampa
S³owo Bo¿e jest jakimœ szczególnym darem naszego Ruchu,
bo to w³aœnie S³uga Bo¿y, ks.
Franciszek Blachnicki, dos³ownie
w³o¿y³ nam Bibliê do rêki i powiedzia³: bierz, czytaj. Zas³u¿y³ siê
w historii naszego Koœcio³a
trosk¹ o to, by jak najwiêcej (blisko milion) egzemplarzy Pisma
Œwiêtego w jêzyku polskim trafi³o do r¹k ludzi. To sprawi³o, ¿e
w³aœciwie ka¿dy oazowicz móg³
czytaæ S³owo Bo¿e. Wielu ludzi
doœwiadcza³o w grupach oazowych, ¿e nawet w m³odym wieku cz³owiek mo¿e odkrywaæ moc
S³owa Pana. Sam jako czternastoletni ch³opak dosta³em ma³¹
Bibliê, o której nie wiedzia³em,
¿e jest przywieziona ze Skandynawii, od naszych braci z koœcio³ów ewangelickich, którzy przyczynili siê do tego, ¿e to S³owo
mog³o zagoœciæ w naszych
wspólnotach. Do dzisiaj tê Bibliê
przechowujê jako najcenniejsz¹
relikwiê. Jest dla mnie znakiem.
Mój moderator powiedzia³ mi:
bierz i czytaj. Nie zastanawia³ siê,
czy jako czternastolatek sobie
poradzê. Powiedzia³: Czytaj œmia³o! Czytaj raz, drugi, czytaj wiele
razy, a¿ S³owo przemieni twoje
serce. Czy¿ to samo nie sta³o siê
udzia³em wielu osób obecnych na
tej sali?
Wielu z nas biblijny wymiar
¿ycia chrzeœcijañskiego, wyra¿aj¹cy siê w nas³uchiwaniu S³owa

Pana, odkrywa³o i odczytywa³o
w³aœnie w Ruchu. To wielki charyzmat, który ksi¹dz Franciszek
nazywa³ odnow¹ biblijn¹, zapraszaj¹c¹ nas do przyjmowania Biblii jako S³owa ¯ycia. Powinno
ono zostaæ przyjête umys³em,
sercem i przemieniaæ nasze ¿ycie.
Praktyka uczenia siê S³owa Bo¿ego jako s³owa ¿ycia na oazach,
by³a wielkim przes³aniem ks.
Franciszka, by dos³ownie to S³owo by³o obecne w naszym ¿yciu,
aby w trudnych momentach
ciemnoœci, w¹tpliwoœci przychodzi³o nam, jako odpowiedŸ na
wszystko, co trudne w naszym
¿yciu.
Mo¿na szukaæ S³owa Pana w
prowadzeniu medytacji, w kontemplacji S³owa. W Ruchu realizujemy to poprzez praktykê Namiotu Spotkania, który jest czasem przyjacielskiego spotkania,
ale przede wszystkim czasem stawania przed Panem i mówienia:
„Mów, Panie, bo s³uga Twój s³ucha”.
W S³owo Bo¿e ws³uchujemy
siê w Liturgii, która równie¿ jest
szczególnym charyzmatem Ruchu. Kiedy jest sprawowana wed³ug wszystkich przepisanych
norm, kiedy jest rzeczywiœcie
œwiêtowaniem, celebracj¹, staje
siê tym momentem, gdy dotykamy przychodz¹cego Pana, przemawiaj¹cego w S³owie i przychodz¹cego w znakach sakramentalnych.
Ws³uchujemy siê w g³os Pana
w znakach czasu, które w szczególny sposób by³y odczytywane
przez naszego za³o¿yciela, ale
tak¿e i dziœ s¹ szczególnym przes³aniem naszego Ruchu, ¿e trzeba mieæ wyczulenie na to, co
Duch mówi w Koœciele.
Rok, który prze¿ywamy, jest
miêdzy innymi odpowiedzi¹ na
synod biskupów, który mia³ miej-

sce w paŸdzierniku 2008 roku.
Pasterze Koœcio³a mówili wtedy
o miejscu i roli S³owa Bo¿ego w
¿yciu Koœcio³a. To wydarzenie
sta³o siê natchnieniem do tego,
by zosta³a wydana ksi¹¿eczka,
zbieraj¹ca ró¿ne homilie, teksty
ojca Franciszka pod tytu³em „Kto
ma uszy do s³uchania”. Powinna
byæ ona pomoc¹ w zg³êbianiu
has³a roku „S³uchaæ Pana”.
Widzimy wiêc, ¿e mo¿liwoœci
ws³uchiwania siê w g³os Pana jest
wiele. Wypowiadam dzisiejsze
s³owo do zgromadzonych tu odpowiedzialnych Ruchu Œwiat³o¯ycie z Polski i z innych krajów
z g³êbokim przekonaniem, ¿e zaczyna siê dla nas czas wyp³ywania na g³êbiê. Mamy s³uchaæ
Pana w S³owie Bo¿ym, które staje siê jak lampa i pochodnia na
drogach, po których idziemy
przez ¿ycie. Trzeba, ¿ebyœmy siê
w Jego S³owie rozmi³owali, byœmy siê stali przekaŸnikiem Jego
S³owa wszêdzie tam, gdzie nas
poœle.
Poznacie prawdê, a prawda
was wyzwoli
W tym roku mija trzydzieœci
lat od chwili, gdy Ruch Œwiat³o¯ycie zagoœci³ na Jasnej Górze.
Do tego miejsca wiod³a niezwyk³a droga: Kroœcienko, Niepokalanów, Kalwaria Zebrzydowska –
a¿ do V Kongregacji w 1980
roku, od którego to momentu,
w³aœciwie po dziœ dzieñ, Jasna
Góra staje siê szczególnym miejscem, gdzie pod koniec lutego
ka¿dego roku zbieramy siê, by
odkrywaæ, co Duch mówi w Koœciele. Chcê siê odnieœæ do tej
w³aœnie kongregacji sprzed trzydziestu lat.
W ubieg³ym roku równie¿
wspominaliœmy wydarzenia
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sprzed trzydziestu lat: pielgrzymkê Jana Paw³a II i jego modlitwê
na placu Zwyciêstwa. Duch Bo¿y
objawi³ siê wówczas jako duch
wolnoœci. Po tym w³aœnie wydarzeniu, w czasie V Kongregacji,
która podejmowa³a temat „Aby
byli jedno”, ojciec przekaza³ zebranym cz³onkom Ruchu trzy niezwyk³e znaki.
Ekumenizm
By³o g³êbokim przekonaniem
ojca Franciszka, ¿e to jest zadanie i misja powierzone Ruchowi, aby w doœwiadczeniu jednoœci z braæmi i siostrami ró¿nych
koœcio³ów podejmowaæ trud g³oszenia Dobrej Nowiny, aby równie¿ pokornie uczyæ siê od nich,
jak mo¿na ewangelizowaæ, g³osiæ Chrystusa we wspó³czesnym
œwiecie. Czêsto nie zdajemy sobie sprawy, ile powszechnie przyjêtych dzisiaj w Ruchu treœci zosta³o zaczerpniêtych z myœli braci i sióstr z tych w³aœnie koœcio³ów, szczególnie z Ruchu Nowego ¯ycia. Dla ojca Franciszka
wa¿ne by³o podejmowanie konkretnych dzia³añ, aby mog³o zaistnieæ to, o co modli³ siê nasz
Pan w Wieczerniku: „Aby byli
jedno”. Byœmy w przepowiadaniu stawali siê znakiem jednoœci
wszêdzie tam, gdzie jako ludzie
Ruchu jesteœmy wezwani. V Kongregacja zaowocowa³a konkretn¹
deklaracj¹ o wspó³pracy ekumenicznej Ruchu Œwiat³o-¯ycie w
dziele pierwszej ewangelizacji. To
by³ jej nowy, prorocki wymiar.
Ad Christum
Redemptorem
Odpowiedzi¹ na modlitwê
wypowiedzian¹ przez Jana Paw³a II na Placu Zwyciêstwa by³o
og³oszenie planu Wielkiej Ewangelizacji naszej ojczyzny „Ad
Christum Redemptorem” (ACR).
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Do Chrystusa, Odkupiciela cz³owieka, œwiata mamy prowadziæ
ka¿dego cz³owieka. Ojciec Franciszek nazwa³ ten plan Wielk¹
Ewangelizacj¹, poniewa¿ by³
maksymalist¹ i zawsze chcia³ zdobywaæ wszystkich dla Chrystusa.
Powiedzia³ wówczas zgromadzonym blisko piêciuset delegatom
Ruchu, ¿e mamy ewangelizowaæ
ka¿dego cz³owieka ¿yj¹cego na
terenie Polski.
„ACR” by³ równie¿ odpowiedzi¹ Ruchu na apel kard. Wyszyñskiego, wyg³oszony w grudniu
1979 roku, aby Koœció³ w Polsce przygotowa³ siê przez ró¿ne
dzie³a apostolskie i modlitewne
do jubileuszu szeœæsetlecia obecnoœci obrazu Maryi na Jasnej
Górze. Szczególnie na s³owa, by
podejmowaæ dzie³a wyzwolenia
w obliczu ró¿nych zagro¿eñ alkoholowych, które by³y (i nadal
s¹) w naszej ojczyŸnie. Wczeœniejsz¹ odpowiedzi¹ by³a Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka, proklamowana w czerwcu 1979
roku, a nastêpnie w³aœnie plan
ACR, który w œmia³ej wizji za³o¿yciela mia³ siê zrealizowaæ w
ci¹gu trzech lat w trzech kolejnych etapach:
1. modlitwy – Niech zst¹pi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi,
tej ziemi;
2. ewangelizacji – g³oszenia kerygmy ewangelizacyjnej podczas rekolekcji ewangelizacyjnych – Otwórzcie drzwi Chrystusowi;
3. g³oszenie Ewangelii wyzwolenia, œwiadczenie o uzdrawiaj¹cej, wyzwalaj¹cej mocy
Boga, poprzez dzie³o Krucjaty
Wyzwolenia Cz³owieka.
To by³ bardzo œmia³y plan.
Wpisa³ siê w ¿ycie wielu spoœród
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nas, szczególnie tych, którzy zaczynali swoj¹ formacjê na prze³omie lat siedemdziesi¹tych i
osiemdziesi¹tych. Sam zaliczam
siê do tych, którzy w ramach
ewangelizacji organizowanych
przez Ruch, przyjêli Jezusa jako
swojego Pana i Zbawiciela –
prze¿y³em to 24 marca 1983
roku o godz. 20:45 w jednym z
koœcio³ów w rodzinnych Tarnowskich Górach. Nie zdawa³em sobie wówczas sprawy, jak wielk¹
przygodê wiary rozpoczynam,
id¹c z Jezusem przez ¿ycie.
Trzydzieœci lat po tym wydarzeniu odczytujê je jako zadanie
nadal aktualne. Œwiadomoœæ
osób siedz¹cych dzisiaj na sali,
nie tylko z Polski, ale równie¿ z
innych krajów Europy, jest inna.
Ruch jest obecny w ponad dwudziestu krajach œwiata. W zesz³ym
roku po raz pierwszy w Kroœcienku goœciliœmy Chiñczyków. Dzisiaj ten plan musimy odczytywaæ
jako zadanie odnosz¹ce siê do
ca³ego œwiata.
Pojawia siê pytanie, czy nie
jesteœmy zbyt s³abi? Czêsto doœwiadczamy niemocy, zmagania
siê z ludzk¹ niewiernoœci¹, ale
jesteœmy spadkobiercami ojca
Franciszka. Patrz¹c na czasy, w
których ¿yjemy, na otwarte granice, mo¿liwoœæ docierania w³aœciwie wszêdzie, równie¿ przez
œwiat wirtualny, musimy sobie
uœwiadomiæ, ¿e naszym zadaniem
jest podjêcie tej misji. Jesteœmy
spadkobiercami proroka, który
by³ odwa¿ny wiar¹. Dlatego jest
to moment, kiedy proklamujemy
w Ruchu plan „Ad Christum Redemptorem II”, zwany te¿ planem „Ad Christum Redemptorem bis”, który rozszerza nasz¹
misjê, perspektywê na ca³y œwiat,
ufaj¹c w obliczu naszych niedoskona³oœci, ¿e to Pan nas poprowadzi.

Ojciec Franciszek by³ bardzo
konkretny. Odnosi³ pierwszy
plan do jubileuszu jasnogórskiego; wiedzia³, ¿e musimy swoje
zadania podejmowaæ wobec ludzkiej miary czasu. Wydaje mi siê,
¿e dla nas tak¹ perspektyw¹ jest
rok 2033, kiedy to symbolicznie
bêdziemy œwiêtowali rocznicê
odkupienia. Musimy siê skoncentrowaæ na budowaniu trzech kolejnych faz ewangelizacji, z których na ka¿d¹ mo¿emy przewidzieæ oko³o siedmiu lat. Pozwoli
nam to podj¹æ dzia³ania dynamizuj¹ce ewangelizacyjn¹ aktywnoœæ Ruchu. Co nie znaczy, ¿e
kiedy bêdziemy podejmowali etap
modlitewny, ws³uchiwania siê w
g³os Pana i wzywania Jego mocy,
zaniechamy g³oszenia, ewangelizacji, szerzenia Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka.
Przede wszystkim jednak musimy nie baæ siê spojrzeæ szerzej.
Pierwszy plan ACR zosta³ proklamowany w momencie, kiedy
Ruch mia³ 10-11 lat od momentu powstania. Dzisiaj jesteœmy
dalej. Mo¿emy byæ utrudzeni,
prze¿ywaæ kryzysy we wspólnotach czy poszczególnych diecezjach, ale jednoczeœnie zostaliœmy
umocnieni dziêki drodze, któr¹
przebyliœmy. Nadchodz¹ce lata
to czas budowania si³y diakonii,
podejmuj¹cych misjê w Koœciele. Przede wszystkim diakonii diecezjalnych, a nastêpnie rejonowych czy parafialnych, aby by³y
coraz liczniejsze i silniejsze, abyœmy nie marnowali potencja³u
ludzkiego, który przechodzi przez
wspólnoty naszego Ruchu. Trzeba pokazaæ cz³onkom Ruchu perspektywê diakonii.
Diakonie musz¹ byæ silne,
¿eby móc w ramach szeroko pojêtej ewangelizacji podj¹æ etap
pierwszego przepowiadania Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Zara-
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zem realizacja tego dzie³a ma byæ
ich wspólnym zadaniem: wszystkich diakonii, które w szczególny sposób odnosz¹ siê do przepowiadania ¿ycia z Jezusem.
Diakonia Narodu
Trzecim, ostatnim wydarzeniem, które mia³o miejsce trzydzieœci lat temu w czasie Kongregacji, by³o og³oszenie deklaracji wzywaj¹cej cz³onków Ruchu
do zaanga¿owania w sprawy narodu. Zbli¿a³y siê akurat wybory,
które w komunistycznym pañstwie by³y – jak to mówi³ ojciec
Franciszek – swoist¹ form¹ oddawania pok³onu Baalowi, zmuszaj¹cemu do pos³uszeñstwa,
czyli wydaj¹cemu siê wówczas
wszechw³adnemu systemowi komunistycznemu. Deklaracja zosta³a odczytana przez S³ugê Bo¿ego i podpisana jednomyœlnie
przez owych 465 delegatów. W
dokumentacji V Kongregacji zosta³o odnotowane, ¿e gdy ojciec
skoñczy³ czytaæ, w sali rozleg³y
siê oklaski. Niezwyk³y jest jej
fragment, mówi¹cy o doœwiadczeniu wolnoœci prawdy, która
sprawia, ¿e uczniowie i uczennice Pana maj¹ w zak³amanym systemie odwagê dawania œwiadectwa wiary. Mia³o to miejsce pó³
roku przed powstaniem Solidarnoœci, w wielu wzbudza³o obawy.
Jednak ojciec Franciszek mia³ dar
prorockiego patrzenia dalej, g³êbiej i odczytywania tego, co siê
musi staæ. Ta deklaracja jest równie¿ wielkim wyzwaniem dzisiaj
– dla nas.
¯yjemy w nowej epoce. Nie
ma ju¿ rzeczywistoœci totalitaryzmu komunistycznego, runê³y
mury, mo¿na powiedzieæ, ¿e nie
ma granic. Czy mo¿emy powiedzieæ, ¿e w tym przemienionym
œwiecie nie ma totalitaryzmu?
Niedawno jedna z komisji euro-
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pejskich orzek³a, ¿e od tej chwili
œlimaki s¹ traktowane jako ryby.
Jeœli spojrzymy na to g³êbiej, jest
to przera¿aj¹ce. Kiedy mówimy
o œlimaku, który staje siê ryb¹,
to mo¿emy siê jeszcze uœmiechn¹æ. Ale ¿yjemy w œwiecie, gdzie
krzy¿ nie mo¿e zawisn¹æ w klasie, w której jest jeden niewierz¹cy uczeñ, nazwanie czynnego homoseksualizmu grzechem
jest przyczyn¹ okrzykniêcia fanatykiem religijnym, w œwiecie, w
którym jest siê s¹dzonym za nazywanie aborcji z³em. ¯yjemy w
swoistym totalitaryzmie, który
zaczyna naciskaæ nie wiadomo
sk¹d. Ci, którzy prowadz¹ wojnê, ukrywaj¹ siê za trybuna³ami,
komisjami. W obliczu takiego
totalitaryzmu ufamy, ¿e to, co
S³uga Bo¿y powiedzia³ trzydzieœci lat temu, jest nadal naszym
charyzmatem. Musimy mieæ
œwiadomoœæ, ¿e jako ludzie Ruchu staniemy w obliczu dzia³añ
wojennych. Pierwsz¹ armi¹, która bêdzie musia³a stan¹æ do walki, bêdzie Diakonia ¯ycia. To, co
jest pos³aniem tej diakonii, staje
siê przedmiotem sporów we
wspó³czesnym œwiecie: zachowanie piêkna czystoœci przedma³¿eñskiej, ukazywanie piêkna mi³oœci ma³¿eñskiej, wartoœci ¿ycia
ludzkiego od momentu poczêcia
a¿ do naturalnej œmierci. Tu
przede wszystkim konieczne jest
nasze odwa¿ne œwiadectwo i g³oszenie prawdy.
Czy to oznacza, ¿e Diakonia
Ewangelizacji czy Wyzwolenia
maj¹ mniejsze znaczenie? Nie, bo
aby dostrzec piêkno czystoœci,
godnoœci ¿ycia ludzkiego, cz³owiek musi byæ przemieniony ³ask¹
Boga. Wojna w wymiarze etycznym, moralnym, kulturowym, ma
swój pocz¹tek w kryzysie wiary,
przepowiadania Ewangelii g³oszonej z moc¹.
Mamy zatem misjê: plan
ACR II, wezwanie do kontemplacji S³owa Pana i do budowania
si³y naszych diakonii.
Znaki czasu
6 czerwca 2009 roku, stanêliœmy wokó³ krzy¿a, ods³oniêtego w samym sercu stolicy, jako
szczególny znak jednocz¹cej
obecnoœci Bo¿ej. Przedziwnym
cudem by³o to, ¿e w naszej tak
bardzo podzielonej polskiej rzeczywistoœci, nie rozleg³ siê ¿aden
g³os sprzeciwu.
Dok³adnie rok po tym wydarzeniu, 6 czerwca 2010 roku, w
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tym samym miejscu, bêdzie mia³a miejsce beatyfikacja S³ugi Bo¿ego, ks. Jerzego Popie³uszki,
proroka wolnoœci i wiernoœci
prawdzie g³oszonej a¿ po przelanie krwi. Zostaliœmy zaproszeni
przez ks. Abpa Kazimierza Nycza do uczestnictwa w tym wydarzeniu. To wydarzenie jest znakiem czasu i domaga siê naszej
szczególnej obecnoœci, mobilizacji jako Ruchu.
Chcê siê odnieœæ do jeszcze
jednego wydarzenia z historii
Ruchu. Dziesiêæ lat temu zosta³y
zatwierdzone statuty Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Œwiat³o¯ycie. Tê rzeczywistoœæ odczytujemy jako szczególn¹ diakoniê
sta³¹ Ruchu, gromadz¹c¹ osoby,
które zaanga¿owanie w Ruch
odczytuj¹ jako ¿yciowe powo³anie. Przyst¹pienie do Diakonii jest
czymœ w rodzaju „pieczêci Przymierza” z Ruchem, bo jest to rze-

czywistoœæ prawna zatwierdzona
przez pasterzy Koœcio³a. Jest to
znak uznania i udzielenie b³ogos³awieñstwa na powierzon¹ nam
misjê, jako stowarzyszeniu koœcielnemu, podejmuj¹cemu dzia³alnoœæ na terenie ca³ego kraju.
Do diakonii nie mo¿na przymuszaæ. Pamiêtam homiliê ks.
Bolczyka, który mówi³, ¿e ludzie
czêsto go pytaj¹, czy musz¹ zapisaæ siê do Krucjaty, aby byæ
pob³ogos³awionym na animatora Ruchu. Odpowiada³: je¿eli pytasz, czy musisz, to znaczy, ¿e
jeszcze nic nie zrozumia³eœ. I podobnie mo¿emy powiedzieæ w
odniesieniu do Stowarzyszenia:
je¿eli pytasz, czy musisz, to znaczy, ¿e jeszcze tego dzie³a nie zrozumia³eœ. ¯yczê wszystkim dojrzewania do diakonii, a cz³onkom
Stowarzyszenia, aby byli œwiadkami dla tych, którzy tê drogê rozeznaj¹.

Niech zst¹pi Duch Twój
Chcê zakoñczyæ s³owami
ojca Franciszka sprzed trzydziestu lat:
„Wszelka ewangelizacja musi
siê rozpocz¹æ od modlitwy. Kto
podejmuje ewangelizacjê, uœwiadamia sobie, i¿ podejmuje dzie³o, które przerasta jego mo¿liwoœci. Jest to bowiem dzie³o, które
z natury swej przerasta mo¿liwoœci cz³owieka. Jest to dzie³o
Bo¿e, dokonywane przez Boga
poprzez imiê osób Bo¿ych.
Cz³owiek jest oczywiœcie wezwany do uczestnictwa w nim,
musi jednak wpierw uœwiadomiæ
sobie s³aboœæ i niemoc swoich
mo¿liwoœci i oprzeæ ca³¹ swoj¹
ufnoœæ na mocy dzia³aj¹cego
Boga. Dlatego modlitwa musi
mieæ priorytet w œwiadomoœci ludzi zaanga¿owanych w dzie³o
ewangelizacji. Modlitw¹ trzeba siê

przygotowaæ, a potem, w czasie
akcji ewangelizacyjnej, trzeba stale pamiêtaæ, ¿e ostatecznie
wszystko zale¿y od modlitwy i od
tego, w jakim stopniu zostanie
wyzwolona moc Boga.
Zaczynamy ewangelizacjê od
akcji modlitewnych. Oczywiœcie
pierwsz¹ rzecz¹ jest wiara w koniecznoœæ i moc modlitwy. Z ni¹
wi¹¿e siê okreœlona dzia³alnoœæ
wychowawcza, chodzi bowiem o
przebudowê naszej œwiadomoœci,
sposobu patrzenia i myœlenia, a
rozumienie zgodne z Ewangeli¹ i
wynikaj¹cymi z niej konsekwencjami, przypomnianymi przez
Jana Paw³a II, ¿e ka¿dy bez wyj¹tku cz³owiek jest przez Chrystusa odkupiony, i ka¿dy jest wezwany do zbawienia i póki ¿yje,
mo¿e byæ dotkniêty ³ask¹ nawrócenia. Mamy modliæ siê konkretnie o nawrócenie tego cz³owieka, tej grupy ludzi, tego œrodowiska. Modlitwa nie ma ¿adnych
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granic, ¿adnych barier, wszêdzie
mo¿emy z ni¹ dotrzeæ.
Kogó¿ mo¿emy obj¹æ nasz¹
modlitw¹? Przecie¿ Matka Bo¿a
objawiaj¹c siê w Fatimie za¿¹da³a modlitwy o nawrócenie Zwi¹zku Radzieckiego i komunistów.
Istnieje na œwiecie krucjata modlitw o nawrócenie Rosji.
Modlitwa jest jedyn¹ drog¹ do
ratowania œwiata, do zachowania pokoju. A my siê tak boimy
konkretnie modliæ. Mo¿e siê to
komuœ nie spodoba, wiêc trochê
owijamy w bawe³nê, problem
ubieramy w piêkne s³ówka, modlimy siê ogólnikowo. A przecie¿
to kszta³tuje nasz¹ œwiadomoœæ i
potem nasz¹ modlitwê. Zwróæmy przede wszystkim uwagê na
to, ¿e Pismo uczy nas, ¿e modlitwa konkretna jest mi³a Bogu, jest
wys³uchana. Miejmy odwagê tak
w³aœnie siê modliæ. Gdy zaczniemy tak siê modliæ, to bêdziemy
mieæ odwagê ewangelizowaæ
wszystkich ludzi, za których tak
bardzo konkretnie i z wielk¹ wiar¹
modliliœmy siê. Dlatego modlitwa
ma du¿o wspólnego z socjologi¹
i socjografi¹, która pokazuje
nam, o co mamy siê modliæ. Dla
cz³owieka modl¹cego siê podrêcznikiem modlitwy mo¿e siê
staæ rocznik statystyczny. W jednej rêce mo¿e mieæ Pismo Œwiête, a w drugiej rocznik statystyczny. Wtedy jego modlitwa bêdzie
modlitw¹ o odnowienie oblicza
ziemi, modlitw¹ bardzo konkretn¹. To dotkniêcie poszczególnych sfer, poszczególnych
osób, do których ³aska Bo¿a jest
skierowana.”*
Trzeba modliæ siê konkretnie:
za swoj¹ wspólnotê, parafiê, diecezjê, kraj. Za s¹siada, o którym
wiadomo, ¿e od lat nie jest w
Koœciele sercem obecny. Mo¿e
za kogoœ ze swojej rodziny, wytrwale ofiaruj¹c Bogu wezwanie,
aby Bóg przemieni³ jego serce.
Od tego zaczyna siê plan „Ad
Christum Redemptorem”. Zatem, siostry i bracia, módlcie siê,
aby Pan przemienia³ nas, przemienia³ oblicze tej ziemi.
Ks. Adam Wodarczyk,
Moderator Generalny
Ruchu Œwiat³o-¯ycie
* F. Blachnicki. Za³o¿enia i
strategia planu Wielkiej Ewangelizacji „Ad Christum Redemptorem”. W: V Krajowa Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu
Œwiat³o-¯ycie. Dokumentacja.
Kroœcienko 1980 s. 57-60.
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Drodzy cz³onkowie Diakonii
W imieniu Diecezjalnej Diakonii Jednoœci Ruchu Œwiat³o¯ycie w Archidiecezji Wroc³awskiej zapraszamy wszystkich cz³onków Diakonii do uczestnictwa w III Diecezjalnej Kongregacji
Diakonii, która odbêdzie siê14 i 15 maja 2010 roku.
Wstêpuj¹c do Diakonii ka¿dy z nas wypowiada³ wobec Moderatora Generalnego s³owa: „Pragnê s³u¿yæ”. Podjêliœmy zobowi¹zanie s³u¿by w Ruchu, aby zachowuj¹c jednoœæ i to¿samoœæ móg³ on s³u¿yæ swoim charyzmatem budowaniu Koœcio³a
lokalnego i powszechnego. Nie mo¿emy pozostaæ bierni, byœmy „³aski Bo¿ej nie przyjmowali na pró¿no”. Uczestnictwo w
Diakonii pobudza nas do przyjêcia wspó³odpowiedzialnoœci za
¿ycie wspólnot oazowych w naszej diecezji, do konkretnego
dzia³ania wynikaj¹cego z troski o Koœció³.
Tematem przewodnim Kongregacji bêdzie: „Droga formacyjna i zasady ¿ycia grup i wspólnot oazowych w naszej diecezji”.
Proponujemy nastêpuj¹cy program Kongregacji:
Pi¹tek – 14 maja 2010 r.
Koœció³ pod wezwaniem Chrystusa Króla we Wroc³awiu
1800 – Eucharystia pod przewodnictwem
ks. bpa Andrzeja Siemieniewskiego
rozpoczynaj¹ca Kongregacjê
Sobota – 15 maja 2010 r.
Dom Rekolekcyjny Ruchu Œwiat³o-¯ycie w Ligocie Polskiej
1000 – Rozpoczêcie i modlitwa do Ducha Œwiêtego
1100 – Katecheza (konferencja) – ks. Adam Wodarczyk,
Moderator Generalny
1200 – Spotkanie w ma³ych grupach
1300 – Eucharystia
1400 – Obiad
1515 – Œwiadectwa (sprawozdania diakonii)
1645 – Przerwa na kawê, herbatê
1700 – Wybory Moderatora Diecezjalnego Ruchu
i Diakonii Jednoœci
Nieszpory (na zakoñczenie Kongregacji)
Zespó³ organizacyjny:
Ks. Bogus³aw Stec – moderator diecezjalny Ruchu
Ewa i Andrzej Ma³olepszy – para diecezjalna DK
Anna i Benedykt Banaszakowie – DK
Nina Majek – Diakonia Liturgiczna
Mieczys³aw Kobierski – Diakonia Komunikowania
Spo³ecznego
Krystyna i Mieczys³aw ¯ygad³o – DK

III Kongregacja
Diecezjalna
Przygotowania do III Kongregacja Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie Diecezji Wroc³awskiej na finiszu.
Nasza kongregacja coraz bli¿ej. Jej temat Droga formacyjna i zasady ¿ycia grup i wspólnot oazowych w naszej diecezji
zwraca uwagê na potrzebê przyjrzenia siê aktualnie wystêpuj¹cym problemom, przede wszystkim wœród m³odzie¿y, ale tak¿e
dotyczy to pozosta³ych grup.
Rysuj¹cy siê kryzys wiary w naszym koœciele, kryzys rodziny i
obrony ¿ycia zdaje siê dotykaæ
tak¿e cz³onków naszego Ruchu.
Chcemy temu przeciwdzia³aæ.
Szukaæ z Bo¿¹ pomoc¹ uleczenia tego, co zosta³o zachwiane i
zapobie¿enia temu, co mo¿e nadejœæ.
Zaplanowano ju¿ wszystkie
punkty tego spotkania odpowiedzialnych za Ruch w naszej diecezji. Zaproszono goœci, wœród
których bêd¹: bp Andrzej Siemieniewski, Moderator Generalny
Ruchu ks. Adam Wodarczyk i z
Kroœcienka tak¿e Gra¿yna Mi¹sik. Wys³ano zaproszenia do
wszystkich dostêpnych cz³onków
Stowarzyszenia, a wraz z nimi
studium przygotowuj¹ce do kongregacji, zredagowane przez Aniê
Banaszak na podstawie Charyzmatu i duchowoœci Ruchu
Œwiat³o-¯ycie. Na Eucharystiê
pi¹tkow¹ 14 maja zapraszamy
wszystkich cz³onków Ruchu, kap³anów, moderatorów i opiekunów grup m³odzie¿owych, doros³ych i krêgów rodzin. Niech bêdzie to nasze wspólne œwiêto i
wspólna modlitwa o dobre owoce kongregacji. Dobre dla ca³ego Ruchu w naszej diecezji.
Ka¿demu z nas bowiem le¿y
lub powinno le¿eæ na sercu dobro ca³ego Ruchu. Wszak to dzie³o Bo¿e, a Pan i tylko On daje
si³y swojemu ludowi. Tak realizowa³ swoje wizje w Duchu Bo¿ym nasz za³o¿yciel Ksi¹dz Franciszek Blachnicki. Pan dawa³ mu
si³y, œrodki i ludzi aby dzie³o Bo¿e
by³o realizowane. Tak¿e dziœ
cz³onkowie Diakonii maj¹ do
wykonania konkretne zadania i
œwiadomie powinni podejmowaæ
wspó³odpowiedzialnoœæ za kszta³t

¿ycia Ruchu w naszej diecezji. Do
tego trzeba jeszcze do³o¿yæ trochê wiary, ¿e jest to dzie³o Pana.
I jak podczas ka¿dej drogi, trzeba
przystan¹æ na chwilê i zrobiæ
ma³y rachunek sumienia. Gdzie
jest Ruch w naszej diecezji, co
zaniedbaliœmy a gdzie budowa
idzie najlepiej?
Wracaj¹c do tematu Kongregacji w ramach przygotowañ do
niej powinniœmy szczególnie pochyliæ siê nad nastêpuj¹cymi
kwestiami.
· Wizj¹ oazy m³odzie¿owej. Jest
potrzeba znalezienia nowej
formy ewangelizacji m³odzie¿y,
za¿egnania kryzysu charyzmatu spotkania i wartoœci wspólnoty (ma³ej grupy).
· Poszczególnymi diakoniami –
jako miejscami wspó³pracy
doros³ych (rodzin) i m³odzie¿y.
Po ostatniej XXXV KO w Czêstochowie trzeba skupiæ siê na
dowartoœciowaniu i rozwoju
diakonii ¿ycia. Nadal aktualna
jest potrzeba stworzenia silnego zaplecza modlitewnego dla
Ruchu w diecezji, którego zacz¹tki ju¿ widaæ. Wreszcie próba reaktywacji jak¿e potrzebnej diakonii wychowawczej.
· Problemem uczestnictwa w
¿yciu parafii krêgów tzw. miêdzyparafialnych. Czy dokonaæ
reorganizacji, naruszaj¹c
wspólnotê ma³ej grupy, czy
raczej wypracowaæ model zaanga¿owania poszczególnych
rodzin, tam gdzie one mieszkaj¹ i ¿yj¹ na co dzieñ.
Jest jeszcze wiele innych problemów i przyjdzie pora, aby je
sformu³owaæ i podj¹æ próbê ich
rozwi¹zania. Ruch, jako jedna z
dróg do Boga musi umieæ odpowiedzieæ na wezwanie wspó³czesnego, zagubionego œwiata.
Wszak do niego jesteœmy pos³ani.
Mieczys³aw Kobierski
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Zaufaj i p³yñ
Œwiadectwo z XXXV KO
Kiedy pierwszy raz – dwa lata
temu – jechaliœmy na Kongregacjê, mia³em obawy, czy aby na
pewno bêdziemy mogli siê odnaleŸæ w dyskusjach o Ruchu, charyzmacie, teologicznych aspektach itp. Ale teraz, jad¹c po raz
trzeci, wiedzia³em, ¿e nie o wiedzê tutaj chodzi. Jest to dla nas
b³ogos³awiony czas doœwiadczania wspólnoty, radoœci spotkania, dzia³ania Ducha Œwiêtego.
Czas, w którym Bóg okazuje siê
wiêkszy ni¿ nasze oczekiwania.
Tym razem, ze wzglêdu na narodziny naszego synka, musia³em
pojechaæ sam.
Wydaje mi siê, ¿e jakoœ ostatnio chyba coraz mniej siê s³yszy,
¿e Ruch Œwiat³o-¯ycie siê prze¿y³, ¿e jego czas siê skoñczy³.
Mam wra¿enie, ¿e teraz w³aœnie

wzywa nas, mnie, do odwa¿nego spogl¹dania na œwiat, przekraczania swoich wyobra¿eñ o
mojej roli w Koœciele, wspólnocie, odrzucenia biadolenia, ¿e coœ
nie posz³o wed³ug moich planów.
S³owa „wyp³yñ na g³êbiê” staj¹
siê rzeczywistoœci¹ na moich
oczach. Bóg zaprasza do wielkich
zadañ. Mo¿e przede wszystkim,
na pocz¹tku, do zaufania Mu, ¿e
mo¿e pos³u¿yæ siê mn¹ w takim
miejscu i w taki sposób, które po
ludzku s¹ dla mnie niewyobra¿alne. Potrzebne jest tylko moje
„tak”.
Jako szczególnie skierowane
do naszego ma³¿eñstwa odebra³em s³owa ks. Adama Wodarczyka o koniecznoœci wzmocnienia
w naszym Ruchu diakonii oraz o
tym, ¿e diakonia jest miejscem

„zaczyna siê dziaæ”. Wezwanie
skierowane przez Moderatora
Generalnego o zaanga¿owanie
siê cz³onków naszego Ruchu w
ewangelizacjê w czasie Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Hiszpanii, uczestnictwo pierwszych
Chiñczyków w rekolekcjach wakacyjnych, œwiadomoœæ istnienia
wspólnot naszego Ruchu w dwudziestu krajach, na nowo pozwoli³a mi uœwiadomiæ sobie, w jak
wielkim dziele dane mi jest
uczestniczyæ.
W œwietle póŸniejszych wypowiedzi Josha McDowella oraz
danych liczbowych, obrazuj¹cych
kondycjê duchow¹ m³odych ludzi na ca³ym œwiecie, pytanie
Jezusa: „czy Syn Cz³owieczy
znajdzie wiarê, gdy ponownie
przyjdzie na ziemiê”, jest szczególnie skierowane do nas: mamy
siê poczuæ odpowiedzialni za to,
aby tê wiarê znalaz³. Pan Bóg

przepowiadania Chrystusa poprzez ró¿ne pos³ugi. Powoli dobiega koñca czas naszej pos³ugi
jako pary rejonowej. Zastanawialiœmy siê ju¿, jak moglibyœmy s³u¿yæ dalej. Mo¿e konkretnych decyzji jeszcze nie ma, ale jest w
nas pragnienie prze¿ywania ¿ycia
jako s³u¿by. Chcemy nie tylko siê
jej uczyæ, staraæ siê zrozumieæ,
co znaczy byæ s³ug¹, ale chcemy
s³u¿bê traktowaæ jako ³askê.
Mamy œwiadomoœæ w³asnych s³aboœci, ale Bóg nas zna takimi,
jakimi jesteœmy, i takich nas wzywa. Nie wzywa nas do rozdzierania szat nad w³asn¹ nieudolnoœci¹, ale zaprasza do naœladowania Go, do s³uchania Jego g³osu.
Cieszê siê równie¿, ¿e mog³em s³uchaæ zaproszonego do
Czêstochowy Josha McDowella.
Œwiadomoœæ, ¿e wiêksz¹ czêœæ
Kongregacji spêdzê na s³uchaniu

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

amerykañskiego ewangelizatora,
nie wywo³a³a u mnie wielkiego
entuzjazmu. Mo¿e trochê ciekawoœæ. Widzia³em ju¿ takich liderów i ich polskich naœladowców,
którzy stoj¹c z rêkami po ³okcie
w kieszeniach wo³ali: Uwielbiam
Ciê Panie. Nie jestem drobiazgowy, ale zawsze by³o to dla mnie
trudne. Dopiero, kiedy us³ysza³em, czego Josh McDowell dokona³ w dziele ewangelizacji,
uœwiadomi³em sobie, ¿e moje
zwracanie uwagi na jego rêce w
kieszeniach jest œmieszne. Josh
w swoim ¿yciu przemawia³ do 11
mln ludzi, 3 tys. razy lecia³ samolotem i nie by³y to wycieczki
turystyczne. Napisa³ mnóstwo
ksi¹¿ek poœwiêconych chrzeœcijañstwu, ewangelizacji, wielokrotnie przemawia³ w obronie wiary
w telewizji, od piêædziesiêciu lat
pracuje z m³odzie¿¹, prowadz¹c
j¹ do Boga. Nie sposób wszystkiego wymieniæ, ale jego dzia³alnoœæ mog³aby szczelnie wype³niæ
kilka ¿yciorysów. Przede wszystkim jednak jest ojcem czwórki
dzieci, które wychowa³ w atmosferze m¹drej mi³oœci.
Ju¿ na pocz¹tku powiedzia³,
jak wa¿na jest dla niego rodzina.
Ka¿dy film, ksi¹¿ka, spotkanie
zrobione by³y najpierw dla niej.
Josh opowiada³ o tym, jak budowa³ relacje ze swoimi dzieæmi,
jakimi zasadami siê kierowa³ oraz
o fundamentalnej roli ojca w rodzinie jako tego, który dla swoich dzieci jest obrazem Boga Ojca.
Podzieli³ siê z nami zasadami,
które nazwa³ siedmioma krokami, a które konsekwentnie stara³ siê realizowaæ w odniesieniu
do swoich dzieci. Z jednej strony ¿a³owa³em, ¿e dopiero teraz,
kiedy dwójka moich dzieci ma ju¿
po kilkanaœcie lat, us³ysza³em o
tym w tak usystematyzowany
sposób. Z drugiej strony z radoœci¹ uœwiadomi³em sobie, ¿e wiele z tych rzeczy staraliœmy siê z
¿on¹ realizowaæ. I chyba nie

wszystko wysz³o Ÿle, skoro po
powrocie z Kongregacji przytuli³em mojego siedemnastoletniego
syna i poca³owa³em córkê, a dzieci nie uciek³y przede mn¹. A poza
tym Bóg nam zaufa³ i dwa miesi¹ce temu na œwiat przyszed³
nasz nowy synek, wiêc wszystko jeszcze przede mn¹.
Spoœród wielu s³ów poœwiêconych ojcostwu zwróci³em uwagê na koniecznoœæ bycia autentycznym wobec dzieci w ró¿nych
sytuacjach ¿ycia. One musz¹ widzieæ, ¿e prawda, któr¹ g³osimy,
dzia³a w naszym ¿yciu. Je¿eli nie
dzia³a, nasze powo³ywanie siê na
Pismo Œwiête, autorytety, tradycjê itp. nie przyniesie rezultatu –
nie zostanie przyjête, bo bêdzie
oznacza³o, ¿e nie jest prawd¹.
Wa¿ne jest równie¿, aby dziecko
w rodzinie czu³o siê kochane,
bezpieczne, akceptowane, abyœmy mieli dla niego czas. Niby
wszystko to wiemy, ale jak to
wygl¹da w praktyce? Postawi³em
sobie równie¿ pytanie w odniesieniu do naszej wspólnoty Domowego Koœcio³a. Czy s³ucham
ka¿dego, nawet je¿eli wyra¿a zdecydowanie inne opinie ni¿ moje?
Czy dajê swój czas? Czy jestem
¿yczliwy i otwarty?
Myœlê, ¿e niezmiernie buduj¹ce, a zarazem warte g³êbokiej
refleksji by³y s³owa biskupa Kazimierza Nycza, skierowane do
wszystkich zgromadzonych na
Mszy Œw., a w zasadniczej czê-

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

œci odnosz¹ce siê do naszego
Ruchu. Biskup zwróci³ uwagê na
Ruch Œwiat³o-¯ycie jako na wa¿ny i sprawdzony zarówno w poprzednim, jak i obecnym systemie sposób kszta³towania wiary
m³odych ludzi. Nazwa³ Ruch
skarbem w Koœciele polskim.
Zwróci³ równie¿ uwagê na niedocenienie przez Koœció³ Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, kiedy przed dwudziestu laty katecheza powraca³a do szkó³ i kiedy wydawa³o siê,
¿e w ten sposób wszystkie sprawy zwi¹zane z przekazywaniem
wiary m³odemu pokoleniu zosta³y za³atwione. Biskup powiedzia³,
¿e obecnie wszystkie ruchy, a
szczególnie ten nasz, polski,
sprawdzony, Ruch Œwiat³o-¯ycie,
ma ogromnie du¿o do zrobienia
w zakresie wychowania nowego
pokolenia aposto³ów w Koœciele. Wezwa³ równie¿ do tego, abyœmy zmierzaj¹c powoli do beatyfikacji ojca Blachnickiego, nie
próbowali go zdogmatyzowaæ.
Przestrzeg³ przed takim myœleniem, które zak³ada³oby, ¿e skoro ojciec Franciszek bêdzie b³ogos³awionym, to wszystko to, co
czyni³, musi byæ nietkniête. Musimy umieæ czytaæ znaki czasu po
to, aby w ka¿dym z nas oraz w
tych, których prowadzimy, rodzi³a siê postawa prawdziwej mi³oœci do ka¿dego cz³owieka i abyœmy umieli byæ œwiadkami takiej
mi³oœci. Sam bp Kazimierz Nycz
zapamiêta³ ks. Blachnickiego jako
cz³owieka, który burzy³ wœród
m³odych kap³anów œwiêty spokój o m³odzie¿.
Przypomnia³y mi siê s³owa
bpa Andrzeja Siemieniewskiego
wypowiedziane kiedyœ podczas
Mszy, abyœmy nie zamienili siê
w kustoszy w muzeum pe³nym
pami¹tek po ojcu Blachnickim.
Wydaje mi siê, ¿e obecnoœæ amerykañskiego, protestanckiego
ewangelizatora na naszej Kongregacji by³a jednym z wielu znaków otwartoœci i rodz¹cego siê
dynamizmu w poszukiwaniu nowych form dotarcia z Ewangeli¹
do ludzi i ¿e udaje nam siê omijaæ skostnienia.
Trudno odnieœæ siê do wszystkich treœci poruszanych w czasie
XXXV Kongregacji. Dobrze jest
zobaczyæ rzeczywistoœæ Ruchu w
jego szerokiej perspektywie. A
my, pomimo naszej s³aboœci, ci¹gle w naszym ma³¿eñstwie odczuwamy wdziêcznoœæ, ¿e po okresie poszukiwañ uda³o nam siê trafiæ do Domowego Koœcio³a.
Wies³aw Fuchsig
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Tu i teraz
Rekolekcje Triduum w Kroœcienku

Porz¹dny oazowicz pojedzie
na Triduum Paschalne w formie
rekolekcji po drugim stopniu swojej formacji. Ale ja przegapi³am
ten moment. Jestem ju¿ dawno
po trzecim stopniu, nawet
KODA zd¹¿y³am prze¿yæ… Pan
ma jednak swoje sposoby, a na
wzrastanie w wierze nigdy nie jest
za póŸno – zdecydowa³am, ¿e
pojadê w tym roku i to do samego Centrum.
Z Wroc³awia do Kroœcienka
trochê daleko; samej jechaæ
smutno. Mi³ym zaskoczeniem by³
wiêc dla mnie telefon od ojca
chrzestnego, który oœwiadczy³, ¿e
pojedzie ze mn¹ kuzynka i jeszcze jedna kole¿anka – by³yœmy
ju¿ we trzy. Gdy zaœ dotar³yœmy
na miejsce, okaza³o siê, ¿e daleko noclegu szukaæ nie musimy,
gdy¿ przydzielono nam pokój w
„Jubilacie”, w domu na Kopiej
Górce (w przeciwieñstwie do
dwóch pozosta³ych domów, które s¹ nieco oddalone).
Triduum rozpoczêliœmy wieczorem w Wielki Czwartek. I od
tego momentu musia³am zupe³nie zmieniæ swój system pojmowania dnia. To, co bowiem zwykle do mnie nie dociera, gdy prze¿ywam Triduum we w³asnej parafii, to fakt, i¿ Hebrajczycy liczyli owe trzy dni zupe³nie inaczej (od zachodu s³oñca w czwartek do zachodu w niedzielê) oraz
¿e Triduum to nie tylko trzy wieczorne uroczyste Liturgie.
Lekkim szokiem dla organizmu by³o czuwanie przy Jezusie
w œrodku nocy z czwartku na pi¹tek po d³ugiej podró¿y, podczas
której nie da³o siê spaæ. Czuwaæ
mia³a ca³a zgromadzona wspólnota – od pó³nocy i przez ca³y
pi¹tek (zapisywaliœmy siê na godzinne dy¿ury). A poniewa¿ mia³am do kaplicy Chrystusa S³ugi

blisko, podjê³am siê tego heroicznego wysi³ku i po zaledwie
pó³toragodzinnym œnie wsta³am
o 300, by czuwaæ przy Panu do
400. By³am jednak zupe³nie przytomna i nie mia³am ochoty zasn¹æ! Nie potrafiê tego wyt³umaczyæ w inny sposób, jak tylko w
ten, ¿e to sam Pan Jezus doda³
mi si³, bym mog³a Mu towarzyszyæ w tamtej godzinie.
A o 800 ju¿ by³a jutrznia i tak
ka¿dego poranka. Nie by³o wiêc
dane siê wyspaæ, lecz moja refleksja by³a nastêpuj¹ca: Jego
mêczono przez ca³y ten czas. I
ten w³aœnie fakt dotar³ do mnie
najbardziej – podczas Triduum
wszystko, o czym czytamy, dzieje siê naprawdê! I uczestniczy³am
w tym w ka¿dej chwili dnia (lub
nocy)! To nie tak, ¿e dopiero na
wieczór coœ siê w Koœciele dzieje, bo jest uroczysta Liturgia –
Jego pojmano pod os³on¹ nocy,
potem przeprowadzono nad Nim
nies³uszny s¹d (gdy jeszcze by³o
ciemno), prowadzono od arcykap³anów do Pi³ata, z powrotem,
do Heroda, by doprowadziæ na
Golgotê i ukaraæ najhaniebniejsz¹ œmierci¹, jak¹ wtedy znano. Mêka Jezusa nie mia³a miejsca tylko wieczorami, jak my to

obchodzimy (a w ci¹gu dnia zwykle wci¹¿ trwaj¹ jeszcze przygotowania œwi¹teczne do œniadania
wielkanocnego). Podczas Triduum nie ma przerwy. Myœl, biegn¹c ku Niemu, w ka¿dej chwili
natrafia na jakiœ moment Jego
ofiary za nas, która mia³a miejsce dok³adnie w tych samych
dniach, tylko ¿e prawie 2000 lat
temu.
W nocy z pi¹tku na sobotê
czuwania nie by³o – z za³o¿enia
mieliœmy siê wyspaæ, by mieæ si³y
na Wigiliê Paschaln¹. Ca³y jednak dzieñ mo¿na by³o czuwaæ
przy Grobie Pañskim, a w ci¹gu
dnia staraliœmy siê zachowaæ atmosferê ciszy. A po zachodzie
s³oñca…
Nigdy jeszcze nie uczestniczy³am w zapaleniu Pascha³u od
ogniska. Nie by³o mo¿liwe, by
parafianie byli tego œwiadkami ze
wzglêdów technicznych – za du¿o
ludzi. Bardzo mnie cieszy³o, ¿e
mogê wszystkiego wrêcz namacalnie doœwiadczaæ w³aœnie z
powodu kameralnego grona. Tak¿e odnowienie przyrzeczeñ
chrzcielnych odby³o siê w nieco
inny sposób – w kaplicy bowiem
nie ma chrzcielnicy. By³a jednak
misa z poœwiêcon¹ wod¹. Gdy
przyszed³ odpowiedni moment,
ruszy³am w procesji do misy i zanurzywszy w niej rêkê, uczyni³am
znak krzy¿a, mówi¹c: „Ja,
Agnieszka, odnawiam moje przyrzeczenie chrzcielne w Imiê Ojca
i Syna, i Ducha Œwiêtego”. Ka¿dy sam, dobrowolnie, œwiadomie!
Stanowiliœmy wspólnotê ludzi ró¿nych stanów (dzieci, m³odzie¿ i Domowy Koœció³) nie tylko z ca³ej Polski (by³y z nami równie¿ trzy dziewczyny z Wiednia).
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Po Liturgii Wigilii Paschalnej zaczêliœmy spontanicznie œpiewaæ
radosne pieœni: wszyscy œpiewali, klaskali, czu³o siê radoœæ. Doœwiadczy³am wtedy wspólnoty w
niezwyk³y sposób. U mnie w parafii wiêkszoœæ ludzi zwykle siê
szybko rozchodzi do domów; tu
zostali wszyscy, by œwiêtowaæ
Jego zmartwychwstanie.
A rano, kto mia³ si³ê, wsta³
na procesjê rezurekcyjn¹ z tamtejszymi parafianami i na Mszê
Œwiêt¹ Niedzieli Zmartwychwstania. Koœció³ pw. Jezusa Dobrego
Pasterza by³ pe³en po brzegi, a
Liturgia Eucharystyczna wraz z
procesj¹ zosta³y przygotowane w
bardzo uroczysty sposób. Cieszê
siê ogromnie, ¿e mog³am uczestniczyæ w tym wielkim wydarzeniu
w³aœnie tam, w³aœnie z tymi ludŸmi.
Samo Kroœcienko jest wspania³ym miejscem. Kaplica Chrystusa S³ugi oddaje uni¿enie Jezusa a¿ po œmieræ na krzy¿u. A ja
doœwiadczy³am Bo¿ej pomocy
(m.in. towarzystwo Asi i Marysi,
gdy ju¿ myœla³am, ¿e bêdê do Kroœcienka jechaæ sama; nadludzkie
wrêcz si³y w nocnym czuwaniu,
by po d³ugiej i nieprzespanej podró¿y jednak nie zasn¹æ) i wspólnoty z ludŸmi, których spotka³am
pierwszy raz w ¿yciu! Zrozumia³am tak¿e, jak nigdy dot¹d, ¿e Triduum, to nie jakaœ tam pami¹tka,
dziêki której mam kilka dni wolnego od zajêæ. To siê dzieje naprawdê, trwa, a ja mogê tego doœwiadczyæ.
Jaki „manifest paschalny”
zosta³ mi przekazany w tym czasie? By³oby cudownie wróciæ do
Kroœcienka za rok i znów tam
prze¿yæ czas Œwiêtego Triduum
Paschalnego (do czego wszystkich
zreszt¹ bardzo gor¹co zachêcam,
bo jest to prze¿ycie, o którym
mog³abym pisaæ du¿o, a jednak
tego trzeba doœwiadczyæ samemu).
Lecz wiem, ¿e teraz nale¿y przekazaæ dalej to, czego zaczerpnê³am ze Ÿród³a – pos³ugiwaæ we
w³asnej wspólnocie, we w³asnej
parafii.
A za te 58 osób, które przyjecha³y, i za te 13, które by³y na
miejscu i nam pomaga³y prze¿yæ
dobrze ten czas; za deszcz w Wielki
Pi¹tek i s³oñce w Niedzielê Paschaln¹, za cud zwyciêstwa Chrystusa nad œmierci¹ i za mo¿liwoœæ
doœwiadczenia wielkiej Tajemnicy
Paschalnej – chwa³a Panu!
Agnieszka Wa³kiewicz

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Echa Dni Wspólnoty

Mi³osierdzie
Kaplica w parafii pw. Œw.
Maksymiliana Marii Kolbego we
Wroc³awiu zape³nia³a siê powoli, ale skutecznie. Szczêœliwie rozpoczêliœmy na czas. W atmosferze radosnego œpiewu, który prowadzi³a schola OM z par. pw.
Œw. Andrzeja Boboli, zgromadzonych przywita³ ks. Janusz Betkowski, moderator tej¿e OM, a
zaraz po tym p³ynnie przeszliœmy
do zawi¹zania wspólnoty. Nie
by³o rady – trzeba by³o wyjœæ z
³awek… Za gitarê chwyci³a Eleonora i prêdko nas rozrusza³a.
Nauczy³a nas tak¿e piêknej pieœni, której s³owa zosta³y zaczerpniête bezpoœrednio z Dzienniczka œw. Siostry Faustyny i w ten
sposób wprowadzi³a nas w temat
Dnia Wspólnoty: Mi³osierdzie.
W trakcie Namiotu Spotkania ka¿dy z nas móg³ rozmyœlaæ
nad fragmentem z Ewangelii wed³ug œw. £ukasza o mi³osiernym
Samarytaninie. Jak siê póŸniej
okaza³o podczas spotkañ w ma³ych grupach – ka¿dy odkry³ coœ
innego. I w³aœnie wtedy Duch
powia³, do powiedzenia œwiadectwa zg³osi³a siê p. Maria – i tylko
ona. „To znaczy, ¿e w³aœnie na
tê osobê czekaliœmy” – powiedzia³ ks. Grzegorz Michalski (a
by³y problemy ze znalezieniem
osoby do powiedzenia œwiadectwa). Pani Maria powiedzia³a
wspania³e œwiadectwo, ³¹cz¹c
tematy Mi³osierdzia z Rokiem
Kap³añskim. O¿ywieni jej postaw¹ podzieliliœmy siê na ma³e
grupy.
Czasu by³o niewiele na dzielenie siê, ale wszyscy zd¹¿yli.

Rozmawialiœmy o tym, czy jesteœmy mi³osierni, w jaki sposób i
wobec kogo mo¿emy czyniæ konkretne dzie³a mi³osierdzia, czy
nasze serca s¹ wra¿liwe na potrzeby innych i czy za t¹ wra¿liwoœci¹ idzie konkretny czyn, oraz
czy budujemy wyobraŸniê mi³osierdzia.
Przez ca³y czas, gdy doroœli i
m³odzie¿ modlili siê w kaplicy,
dzielili na ma³ych grupach, dzieci z pomoc¹ Diakonii Wychowawczej przygotowywa³y przedstawienie o br. Albercie Chmielowskim. Gdy wiêc skoñczyliœmy
pracê w grupach, zgromadziliœmy
siê znów w kaplicy, by podziwiaæ
tê sztukê teatraln¹.
Ledwo zaœ zakoñczy³o siê
przedstawienie, rozpoczêliœmy
przygotowanie do Eucharystii, w
czasie której œpiew poprowadzi³a schola OM z parafii, w której
goœciliœmy. Obecnoœci¹ zaszczyci³o nas w sumie trzech kap³anów: ks. Grzegorz, ks. Janusz, a
tak¿e O. Wojciech Kie³tyka, franciszkanin konwentualny, który

wyg³osi³ w trakcie Mszy Œwiêtej
katechezê na temat mi³osierdzia.
Ojciec mówi³ g³ównie o wyobraŸni mi³osierdzia, omówi³ j¹
tak¿e w kontekœcie trzech fragmentów biblijnych: o mi³osiernym samarytaninie, o mi³osiernym ojcu oraz o cudzo³o¿nicy,
któr¹ chciano ukamienowaæ.
Nale¿y w tym miejscu dodaæ,
i¿ na Dzieñ Wspólnoty przybyli
tak¿e dwaj klerycy z wroc³awskiego Seminarium: Aleksander Ilnicki oraz Cezary Budzeñ – przysz³oœæ Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Ostatnim zaœ elementem
Dnia Wspólnoty by³a oczywiœcie
Agapa, na któr¹ ks. Grzegorz
serdecznie wszystkich zaprosi³.
Zwykle bowiem wielu z nas ju¿
wtedy chce wracaæ do domu, a
jednak ten moment jest niezwykle wa¿ny. Chwila luzu, mo¿na
porozmawiaæ z osobami, które
siê rzadziej widuje. Dodatkowo
zostaliœmy poproszeni, by zjeœæ
absolutnie wszystko. Uginaj¹ce
siê sto³y od jedzenia, na które
ka¿dy z nas siê z³o¿y³ (przynosz¹c
coœ z domu), wspomóg³ tort –
okaza³o siê, ¿e poprzedniego dnia
ks. Grzegorz mia³ imieniny, wiêc
dodatkowo odœpiewaliœmy mu
obowi¹zkowe „Sto lat…” i chwilê póŸniej tortu ju¿ nie by³o.
Pogoda nie wspomog³a nas
tego dnia za bardzo, mimo to zjawi³o siê nas sporo – dzieci, m³odzie¿y i doros³ych. To wspania³e, ¿e Ruch jest tak ró¿norodny i
¿e mo¿emy tego doœwiadczaæ
podczas wspólnych spotkañ –
przecie¿ dzielenie siê sob¹ te¿ jest
mi³osierdziem.
Agnieszka Wa³kiewicz
Dzieñ Wspólnoty,
13 marca 2010 r., Zespó³ I
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...Bóg który jest mi³oœci¹,
nie mo¿e objawiæ siê inaczej ni¿
jako mi³osierdzie...
Jana Paw³a II Dives in Misericordia

Spotkanie z
mi³osiernym Panem
B³ogos³awiony jesteœ, mi³osierny Bo¿e (...) i wszystkie Twoje dzie³a niech Ciê b³ogos³awi¹
na wieki (Tb 3,11)
Uczestniczê w Dniach Wspólnoty „od ma³ego” i zawsze bardzo je lubi³am. Jednak przed samym wyjazdem z regu³y pojawiaj¹ siê w¹tpliwoœci i zniechêcenia. Po zadrêczaniu bliskich
pytaniami typu „muszê jechaæ?”,
stwierdzi³am, ¿e pora zmieniæ
nastawienie i chcieæ jechaæ. Chcê
jechaæ, poniewa¿ nasz Dzieñ
Wspólnoty odbywa siê w Ligocie, miejscu, które bardzo lubiê.
Chcê jechaæ, bo bêdzie dwudniowy. Chcê jechaæ, bo czujê potrzebê bycia we wspólnocie.
Po zmianie myœlenia w pi¹tek wieczorem wyruszy³am na
Wielkopostny Dzieñ Wspólnoty:
trochê z zaciekawienia, trochê z
chêci. I nie ¿a³owa³am.
Pi¹tkowy wieczór. Przyjêcie
Jezusa jako Pana i Zbawiciela.

Klêcza³am w kaplicy i patrzy³am
na ludzi, którzy przyjmowali Pana
po raz pierwszy. Widzia³am ich
przejêcie i wzruszenie. W pewnym momencie zaczê³am im zazdroœciæ. Jednak szybko siê otrz¹snê³am i pomyœla³am, ¿e przecie¿
ja te¿ w ka¿dej chwili mogê ponownie zaprosiæ Pana do swojego serca. Nie zastanawiaj¹c siê
d³u¿ej wsta³am i podesz³am do
o³tarza. Razem ze mn¹ w modlitwie trwa³ ksi¹dz moderator, animatorka i wszyscy uczestnicy. To
by³o coœ niesamowitego. Zrozumia³am, ¿e to nie ja sobie wybra³am Jezusa jako Boga, tylko
to On wybra³ sobie mnie. Poczu³am, ¿e Mu na mnie zale¿y.
Sobotni dzieñ tylko umocni³
mnie w przekonaniu, ¿e mia³am
tam byæ. Kolejny raz zobaczy³am,
¿e Bóg cierpi, kiedy grzeszê, ale
czeka na moj¹ poprawê jak Ojciec na swego marnotrawnego
Syna. Zrozumia³am, ¿e On jako
jedyny wybaczy mi zawsze, jeœli
Go o to poproszê. Dlatego, ¿e
jest dla mnie Mi³osiernym Ojcem.
Kasia Bartosik

Serce wielkie nam daj
Podczas Wielkopostnego
Dnia Wspólnoty, który prze¿ywaliœmy 14 marca 2010 r. w parafii
Œwiêtej Rodziny na Sêpolnie, za-

stanawialiœmy siê, czym dla naszego ma³¿eñstwa czy wspólnoty jest mi³osierdzie. Zarówno
odpowiedzi, jak i konkretnych
dzie³ mi³osierdzia by³o wiele.
Naszym duchowym opiekunem by³ ks. Piotr Kijek z tej¿e
parafii, który sprawowa³ Eucharystiê wraz z ojcem Piotrem
Liszk¹. Ku naszej radoœci, przybyliœmy bardzo licznie: wspólnoty m³odzie¿owe, doros³ych i rodziny z Domowego Koœcio³a
wraz ze swoimi pociechami. Z
du¿ym zaanga¿owaniem w³¹czy³y siê krêgi z II zespo³u, dziêki
temu mogliœmy prze¿ywaæ dar
wspólnoty w g³êbokiej jednoœci,
pokoju i mi³oœci Bo¿ej ubogacaj¹c siê wzajemnie.
Najbardziej wzruszaj¹ce by³o
œwiadectwo Iwonki Kubicz, która jako pielêgniarka pracuje we
Wroc³awskim Hospicjum dla
Dzieci. Ka¿de z tych dzieci w
pewien sposób mo¿e czuæ siê
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wyró¿nione przez swoj¹ chorobê. W ich cierpieniu widzieliœmy
Boga, który swoj¹ mi³oœci¹ wynagradza i mówi: Ukocha³em ciê
odwieczn¹ mi³oœci¹, dlatego zachowa³em dla ciebie ³askawoœæ
(Jr 31,3)
Bo góry mog¹ ust¹piæ ... ale
mi³oœæ moja nie odst¹pi od ciebie i nie zachwieje siê moje przymierze pokoju (Iz 54,10)
Nie bêdziemy zdolni do takiej
mi³oœci, jeœli nie uœwiadomimy
sobie, ¿e jesteœmy grzeszni, a w
odpowiedzi nie pozwolimy Bogu
uleczyæ nasze zranienia, lêki,
zniewolenia, bo mi³osierdzie to
umiejêtnoœæ przebaczenia sobie
samemu i mo¿e wtedy bêdziemy
kochaæ bliŸniego swego jak siebie samego.
Bóg bogaty w mi³osierdzie
wzywa nas do czynienia aktów
mi³osierdzia wobec drugiego cz³owieka. W mi³osiernym dziele, ta-

kim jak dzie³o Iwonki, odnaleŸliœmy prawdê o sobie samych. To
by³ rachunek sumienia, bardzo
bolesny, ale jak¿e oczyszczaj¹cy.
Osobiste spotkanie przed
Najœwiêtszym Sakramentem,
sprawi³o, ¿e inaczej spojrzeliœmy
na Przypowieœæ o synu marnotrawnym.
Byæ mi³osiernym to nie chwilowy akt, lecz styl ¿ycia, powo³anie chrzeœcijañskie. I pomimo
wszelkich trudnoœci ¿ycia i grzesznej natury cz³owieka, nale¿y nam
d¹¿yæ do urzeczywistnienia mi³oœci mi³osiernej, która jest w swej
naturze twórcza. I nie jest ona
jednostronna, gdy¿ zarówno obdarowany, jak i ten, który daje,
mog¹ odnaleŸæ mi³osiern¹ mi³oœæ. I dusza siê rwie i wo³a: Serce wielkie nam daj...
Ma³gorzata i Adam Baltyn
Zespó³ II
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Aby stanowili jedno...
Rekolekcje w Marianówce
Jecha³am z ludŸmi, których
mia³am dopiero poznaæ. Ka¿da
wspólnota jest inna i w³aœnie ta
myœl drêczy³a mnie trochê przed
wyjazdem. Ale Pan Bóg jakoœ tak
wszystko misternie zaplanowa³,
abym mog³a spokojnie i g³êboko
prze¿yæ te rekolekcje.
Przede wszystkim odkry³am
swoje miejsce we wspólnocie, jak
ja mogê s³u¿yæ – np. braæ udzia³
w pantomimie. Sprawia mi du¿¹
radoœæ spotykanie Boga w gestach. Od dawna brakowa³o mi
powa¿nej modlitwy, takiej bez
poœpiechu i w skupieniu. Od
Ducha Œwiêtego otrzyma³am tê
³askê i mog³am pouk³adaæ pewne sprawy, które czêsto gromadz¹ siê w „zwariowanym”
œwiecie. U Pana Boga nie ma
przypadków, wiêc myœlê, ¿e taki
by³ Jego plan, abym te piêæ dni
spêdzi³a w³aœnie w Marianówce.
Weronika z O³awy
We wspólnocie oazowej jestem od dwóch lat. Poniewa¿ w
ostatnim czasie mój kontakt z
Bogiem wygl¹da³... albo raczej
„nie wygl¹da³”, bardzo zale¿a³o
mi na tym wyjeŸdzie. Nie mia³am wielkich planów, gdy¿ ¿ycie
(jak mi siê dotychczas wydawa³o) ju¿ nie raz pokaza³o, i¿ Bóg
na moje plany reaguje œmiechem
i robi tak, jak sam chce.
Rekolekcje w Marianówce
przypomnia³y mi to, co zosta³o
utracone w codziennoœci. Sam
temat „Wspólnota” wydaje siê
taki banalny i oczywisty. Mo¿na
pomyœleæ, ¿e wszystko ju¿ siê
wie, wiêc po co siê dalej rozdrabniaæ.
Otó¿ mnie osobiœcie ten temat bardzo pomóg³. Przypomnia³am sobie, po co tak naprawdê
jestem w Oazie, dlaczego je¿d¿ê
na rekolekcje: bo ka¿dy cz³owiek
potrzebuje mi³oœci. Prawdziwej,
szczerej, bez ob³udy. Ka¿dy potrzebuje czuæ siê potrzebny, kochany i ka¿dy chce znaczyæ dla
drugiego cz³owieka coœ wiêcej.
Tak¹ mi³oœæ w³aœnie mo¿emy
znaleŸæ u Chrystusa. We wszystkich ludziach, których Chrystus
postawi³ na mojej drodze podczas
rekolekcji, naprawdê czu³am
Jego obecnoœæ – ¿e jest ze mn¹,
¿e kocha mnie i nigdy nie zosta-

wi, nawet wtedy, gdy ja od Niego odejdê.
Zawsze, gdy siê modli³am,
swoje proœby kierowa³am do
Boga, do Chrystusa, ale zapomina³am o Duchu Œwiêtym.
Jaka¿ to jest wspania³a Osoba!
Ile¿ cudownych rzeczy potrafi
uczyniæ w cz³owieku! Jak¹
wielk¹ radoœci¹, nadziej¹ potrafi nape³niæ! Brakuje mi s³ów, by
opisaæ to, jak wielkie zmiany
dziêki Niemu zachodz¹ w moim
¿yciu. Sama myœl o Nim sprawia, ¿e w moim sercu czujê radoœæ i lekkoœæ.
Chcê dziêkowaæ Panu za rekolekcje, za ludzi, za Ducha
Œwiêtego, za wiarê wlan¹ w
moje serce, za nadziejê, która
zawieœæ nie mo¿e i za wiele innych spraw, które zapewne dostrzegê w przysz³oœci.
Natalia Ko³odziej

Mia³em jechaæ jako odpowiedzialny za sekcjê warsztatów muzycznych. Problem by³ tego rodzaju, ¿e tak naprawdê oprócz
paru osób nie zna³em tam nikogo. Wiedzia³em jednak, ¿e nie
mogê sobie pozwoliæ na rezygnacjê, zbyt bardzo potrzebowa³em czasu na zatrzymanie siê w
biegu.
Pierwszym doznaniem dzia³ania Ducha Œwiêtego by³ sam
temat rekolekcji – „Wspólnota”.
Strza³ w dziesi¹tkê, bior¹c pod
uwagê fakt, ¿e w mojej wspólnocie nie dzieje siê za dobrze.
Poprzez kolejne dni uœwiadamia³em sobie, jakie b³êdy pope³ni³em i ile z³a uczyni³em w³aœnie
wobec niej. By³o to bolesne doœwiadczenie, ale da³o mi te¿ sporo do myœlenia. Szczególnie uderzy³o mnie stwierdzenie, ¿e
„kondycja” mojej wspólnoty,
relacje z innymi, wyp³ywa z
tego, jaki ja mam kontakt z Panem Bogiem. Trwanie w grzechu os³abia ca³¹ wspólnotê, a ja

tak czêsto o tym zapomina³em...
Jednak uzna³em, ¿e trzeba coœ z
tym zrobiæ, wprowadziæ w ¿ycie
jakiœ plan naprawczy dla naszej
wspólnoty. Jeszcze nie wiem, jak
to ma wygl¹daæ, ale trzeba daæ
pole do popisu Duchowi Œwiêtemu, On wie, jak dzia³aæ.
Najbardziej obawia³em siê
w³aœnie warsztatów muzycznych.
Mia³em oczywiœcie ju¿ doœwiadczenie w prowadzeniu œpiewów,
ale to by³o zupe³nie co innego.
U siebie w diakonii wspó³pracowa³em z ludŸmi, którzy razem ze
mn¹ uczyli siê œpiewaæ. Jednak¿e ju¿ po pierwszej próbie widaæ
by³o, ¿e ludzie s¹ pe³ni zapa³u do
pracy. Mimo zmêczenia, mimo
chwil s³aboœci i frustracji z powodu zdarzaj¹cych siê fa³szywych nutek, od razu zauwa¿y³em

coœ, czego ju¿ dawno nie doœwiadczy³em na tak¹ skalê w
swojej diakonii – niewa¿ne by³o,
czy œpiewamy dobrze, czy nie,
czy trzymamy siê tonacji, czy nie;
najwa¿niejsze by³o, i¿ p³ynie to z
serc, ¿e chcemy siê tym, co œpiewamy, modliæ. Oczywiœcie, jestem bardzo zadowolony z pracy, poniewa¿ w tak krótkim czasie uda³o nam siê stworzyæ bardzo sympatyczn¹ jednostkê œpiewaj¹co-graj¹c¹.
Nie mogê równie¿ pomin¹æ
serdecznoœci, z jak¹ siê spotka³em ze strony animatorów i
uczestników. W ka¿dym uœmiechu drugiej osoby czuæ mo¿na
by³o lekki powiew Ducha Œwiêtego.
Tomek z Jelcza Laskowic
Co Jezus da³ mi na tych rekolekcjach?
Na pewno na nowo umocni³
mnie w postanowieniach, jakie
podjê³am w Nowym Roku. Poczu³am potrzebê studiowania Pi-

sma Œwiêtego i uœwiadomi³am
sobie, ¿e Ÿle post¹pi³am, rezygnuj¹c z tego.
Jezus pokaza³ mi, na czym
polega ¿ycie we wspólnocie.
Zazwyczaj jestem bardzo zamkniêta w sobie, ale zrozumia³am, ¿e jeœli nie spróbujê siê bardziej otworzyæ na ludzi, to trudno bêdzie mi przetrwaæ we
wspólnocie.
Uwierzy³am, ¿e z pomoc¹
Ducha Œwiêtego bêdê w stanie
prze³amaæ lêki, które wzmacniaj¹
moj¹ nieœmia³oœæ. Wczeœniej bardzo ba³am siê samotnoœci: ¿e nie
uda mi siê za³o¿yæ rodziny, ¿e
przez swój brak odwagi pozostanê bez przyjació³. Ale teraz wiem,
¿e bardzo siê myli³am, bo wspólnota na czele z Chrystusem nigdy mnie nie opuœci i zawsze
mogê na ni¹ liczyæ.
Ala Szmit
Napisanie œwiadectwa nie jest
proste, jest natomiast wa¿ne.
Rekolekcje trwa³y tylko piêæ
dni, ale muszê przyznaæ, ¿e by³y
to dni bardzo owocne. Dzisiejszy œwiat oferuje niezwyk³e mo¿liwoœci. Swój wolny czas mogê
spêdzaæ, wybieraj¹c jedn¹ spoœród wielu wyrafinowanych mo¿liwoœci, z których rozwój intelektualny jest chyba najszlachetniejszy. O mniej szlachetnych nie
ma sensu wspominaæ, znamy je
wszyscy. To zaœ „bodŸcuje” mnie
na wiele sposobów. Daje mi du¿o
satysfakcji i wyzwala inne uczucia. Zmienia dni w miesi¹ce, miesi¹ce w lata.
Ale ani rozrywka, ani sport,
ani nawet nauka nie daje mi radoœci. Jedynym, co daje mi radoœæ, jest uœmiech drugiego cz³owieka, i w³aœnie radoœci odczu³em na tych rekolekcjach najwiêcej. Pierwszy raz naprawdê doœwiadczy³em wspólnoty i poczu³em obecnoœci Boga w niej. Wiele
ró¿nych œcie¿ek prowadzi do
Pana, a mnie siê wydaje, ¿e
wreszcie odnalaz³em swoj¹. I
choæ nie wiem, jaka bêdzie przysz³oœæ ani co przygotowa³ dla
mnie Bóg, to chcê Mu zaufaæ i
wytrwaæ do koñca.
Pawe³
z par. œw. Maksymiliana
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Ewangelizacja – œwiadectwo wspólnoty
W dniach 12-16 grudnia 2009 roku w parafii Chrystusa
Króla odby³y siê rekolekcje ewangelizacyjne, zorganizowane
przez Diecezjaln¹ Diakoniê Ewangelizacji. S³owo Bo¿e g³osi³ ks. S³awomir Skonieczka, moderator Centralnej Diakonii
Ewangelizacji Ruchu Œwiat³o-¯ycie.

By³o to wielkie i z³o¿one
przedsiêwziêcie i dla nas – jako
gospodarzy i od niedawna pos³uguj¹cej pary rejonowej – nowe
doœwiadczenie. Pocz¹tkowo
przera¿a³ nas zakres tego dzie³a.
Entuzjazm i zaanga¿owanie osób
z diakonii, wiara w opatrznoœæ
Bo¿¹, pozwoli³y przezwyciê¿aæ te
lêki. Poznaliœmy wiele nowych
osób zaanga¿owanych w ewangelizacjê: z grup m³odzie¿owych,
doros³ych i rodzin. Zachwyciliœmy siê ich wielk¹ gorliwoœci¹ w
pozyskiwaniu innych dla Jezusa,
trosk¹ o ich zbawienie. Wiele
osób z Ruchu, przybywaj¹c z ró¿nych rejonów Wroc³awia, podjê³o pos³ugê ewangelizacyjn¹,
dziel¹c siê œwiadectwem, podejmuj¹c pos³ugê modlitewn¹, liturgiczn¹, muzyczn¹, czy przedstawiaj¹c pantomimy.
Wiele czasu i wysi³ku w³o¿ono w to dzie³o. Dla nas to œwiadectwo wielkiego zawierzenia

Jezusowi i troski o zbawienie
ka¿dego cz³owieka. Bardzo g³êboko zapad³y nam w sercu s³owa Kasi, która po zakoñczeniu
rekolekcji powiedzia³a, ¿e warto
podejmowaæ taki wysi³ek dla jednego nawróconego cz³owieka.
Dla naszej wspólnoty to by³
czas wielkiej mobilizacji w podejmowaniu pos³ug w czasie rekolekcji.
Wielk¹ radoœæ sprawi³ nam
widok wielu parafian, którzy w
ostatnim dniu rekolekcji podchodzili do roz³o¿onego Pisma Œw.
wyznaj¹c, ¿e Jezus jest ich Panem. Owocem rekolekcji bêdzie
nowy kr¹g w naszym rejonie.
Wœród osób, które zg³osi³y chêæ
w³¹czenia siê we wspólnotê, s¹
równie¿ osoby doros³e i m³odzie¿.
Jest to szansa na reaktywacjê
grup m³odzie¿owych i doros³ych
w naszej parafii.
Pragniemy podziêkowaæ
wszystkim osobom zaanga¿owanym w przygotowanie i przeprowadzenie rekolekcji. Jest Was tak
du¿o, ¿e nie oœmielimy siê wymieniaæ, aby nikogo nie pomin¹æ. Wyra¿aj¹c nasz¹ wdziêcznoœæ, ¿yczymy Ksiêdzu i Wam
wszystkim, aby Jezus hojnie Was
obdarowa³ wszelkimi ³askami,
które jeszcze bardziej zbli¿¹ Was
do Niego. My ze swej strony zapewniany o modlitwie w Waszej
intencji.
Dorota i £ukasz Kozyra

Koinonia: Proszê Ksiêdza,
zacznijmy nietypowo jak na prasowe wywiady. Pomódlmy siê
chwilê do Ducha Œwiêtego razem z tu obecnym Jackiem
Gie³d¹, moderatorem œwieckim
tych rekolekcji (rozmowa mia³a miejsce w czasie rekolekcji
ewangelizacyjnych w parafii
p.w. Chrystusa Króla we Wroc³awiu, w grudniu 2009 roku –
przyp. redakcji).
K: Psalm 103 w 5 wersecie mówi: On syci dobrami twe
si³y, twa m³odoœæ odnowi siê
jak u or³a. Sk¹d Ksi¹dz bierze
si³y duchowe i fizyczne do pos³ugi ewangelizacyjnej i innych
dzie³?

czymœ normalnym! Trzeba mieæ
„wizjê” w³¹czenia siê ca³ego
Ruchu we Wroc³awiu, a nawet
wroc³awskiej diecezji w takie rekolekcje ewangelizacyjne. W
sposób czynny, bezpoœrednio,
lub poœrednio poprzez wspieranie konkretnego dzie³a ewangelizacji modlitw¹.
K: Co Ksi¹dz s¹dzi o obecnej sytuacji Koœcio³a w Polsce?
Czy nie powinno po³o¿yæ siê
wiêkszego akcentu na ewangelizacjê w parafiach? Jak Ksi¹dz
widzi przysz³oœæ Koœcio³a w naszym kraju? To temat poruszany tak¿e w niektórych mediach
i na spotkaniach ró¿nych gremiów.

Ks. S³awomir: Si³y duchowe odnawiam g³ównie przez
adoracjê Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie. W Nim szukam wyciszenia. Fizyczne –
poprzez odpoczynek od jednego do dwóch tygodni w roku,
g³ównie poprzez bezpoœredni
kontakt z przyrod¹, a ostatnio
z historycznymi miejscami,
zwiedzaj¹c stare budynki sakralne i inne ciekawe historycznie
miejsca.
K: Który ju¿ raz prowadzi
Ksi¹dz rekolekcje we Wroc³awiu?
Ks.S.: Szósty. Obecnie
rzadko prowadzê rekolekcje
ewangelizacyjne, bo jestem od
pewnego czasu proboszczem
ma³ej parafii i prowadzê dodatkowo dom rekolekcyjny. Kiedyœ prowadzi³em rekolekcje non
stop, co dwa tygodnie je¿d¿¹c
po ca³ym kraju.
K: Jak z tej perspektywy
widzi ksi¹dz potrzeby Diakonii
Ewangelizacji we Wroc³awiu?
Nad czym nale¿a³oby popracowaæ?
Ks.S.: Potrzebny by³by sta³y zespó³ ewangelizacyjny i
wiêksze w³¹czenie siê wszystkich ludzi z Oazy do tego dzie³a. Powinna byæ gotowoœæ
wszystkich cz³onków Ruchu do
dawania œwiadectwa podczas
rekolekcji. To powinno byæ

Ks.S.: Trzeba zachowaæ
spokój, bo to Duch Œwiêty prowadzi Koœció³, tak¿e nieraz
przez bezdro¿a. Kiedyœ by³ bardzo silny Koœció³ w pó³nocnej
Afryce, a dziœ go tam nie ma,
podobnie w Europie zachodniej.
Ja bym siê nie martwi³ o Koœció³ w Polsce. Z tym, ¿e widzê
potrzebê wiêkszego zaanga¿owania siê duchownych i œwieckich.
K: Pan Jezus urodzi³ siê w
Betlejem, ¿y³ d³ugie lata w Nazarecie, a Ksi¹dz jakie ma korzenie?
Ks.S.: Urodzi³em siê w Toruniu i tam te¿ mieszkaj¹ moi
Rodzice. Czêsto ludzie myœl¹,
¿e nale¿ê do Zgromadzenia Redemptorystów a ja jestem zwyk³ym kap³anem diecezjalnym
Diecezji Toruñskiej i na jej peryferiach, w warmiñskim Hartowcu, prowadzê malutk¹ parafiê i dom rekolekcyjny. Do
marca 2009 roku by³em Moderatorem Centralnej Diakonii
Ewangelizacji naszego Ruchu.
K: Dziêkujê za te kilka chwil
bardzo ciekawej rozmowy.
Niech Bóg b³ogos³awi Ksiêdzu
w codziennym trudzie dla
Ewangelii.
Z ks. S³awomirem
Skonieczk¹
rozmawia³
Mieczys³aw Kobierski
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Troska
czy „œwiêty spokój”?
ORAR II stopnia w Ligocie
W dniach 3-7 lutego 2010 roku uczestniczyliœmy w ORAR
II stopnia w naszym domu rekolekcyjnym w Ligocie Polskiej.
Rekolekcje prowadzi³ ks. Andrzej Wachowicz, moderator krajowy Domowego Koœcio³a, oraz para diecezjalna, Andrzej i
Ewa Ma³olepszy. W rekolekcjach bra³y udzia³ pary rejonowe
naszej diecezji.
By³ to wspania³y czas dzia³ania Ducha Œwiêtego. Doœæ powiedzieæ, ¿e ks. Andrzej w czasie agapy u¿y³ s³ów Jana Paw³a
II – „¯al odje¿d¿aæ”. My równie¿

tak czuliœmy – myœlimy, ¿e pozosta³e pary podobnie.
Si³¹ rzeczy – w zwi¹zku z tematyk¹ ORAR-u II stopnia oraz
z uwagi na to, ¿e uczestnikami
by³y wy³¹cznie pary pos³uguj¹ce
obecnie w Ruchu – bardzo wiele
czasu i rozmów poœwiêconych
by³o pe³nieniu pos³ugi pary rejonowej. Mocno podkreœlona zosta³a nasza odpowiedzialnoœæ za
pary w krêgu, rejonie. Dla chrzeœcijanina nie ma przypadków.
Bóg przeprowadza swoj¹ wolê
przez ró¿ne sytuacje. Skoro obecnie jestem powo³any do pe³nienia pos³ugi animatora, to równie¿ jestem powo³any do odpowiedzialnoœci za powierzone mi
pary. Ta odpowiedzialnoœæ wyra¿a siê oczywiœcie poprzez modlitwê za nich, ale i przez to, ¿e
bêdê wobec innych w krêgu „jak
kaloryfer” – ciep³y i twardy. Jeœli wiêc dostrzegam, ¿e ktoœ nie
przychodzi na spotkania, nie realizuje zobowi¹zañ, nie jeŸdzi na
rekolekcje, to w imiê dbania o
jego dobro mam siê tym zaj¹æ, a
nie w imiê „œwiêtego spokoju”
pomin¹æ.

Mocny akcent po³o¿ony by³
na wiernoœæ Zasadom Domowego Koœcio³a. Mamy byæ jak witra¿ – przekazywaæ innym piêkno Ruchu w sposób czysty, bez

dodawania w³asnych elementów.
Pan Bóg wybra³ ks. Franciszka
Blachnickiego i s. Jadwigê Skudro do tego, by nam przekazaæ
charyzmat Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Potwierdzi³ wartoœæ tej drogi realizacji chrzeœcijañstwa przez
¿ycie wielu osób. Skoro wiêc
przyznajê siê do Domowego Koœcio³a, to powinienem znaæ i
umi³owaæ jego charyzmat, ¿yæ
nim na co dzieñ.
Wa¿nych s³ów, przemyœleñ,
natchnieñ by³o wiele. By³a to
m.in. œwiadomoœæ, ¿e aby poradziæ sobie z presj¹ œwiata, z pokusami, aby œwiadczyæ o Chrystusie w ró¿nych miejscach, do
których posy³a nas Bóg, muszê
trwaæ w mocnym krêgu. Rekolekcje wskaza³y te¿ na potrzebê
formowania animatorów.
I ostatnia refleksja: ks. Andrzej nie dobiera³ specjalnych
czytañ na czas rekolekcji, korzysta³ z tych, które w danym dniu
czytane by³y w Koœciele. Jak
poda³ – zawsze tak postêpuje,
gdy¿ Bóg dobrze wie, kiedy bêd¹
dane rekolekcje, kto na nie przyjedzie i jakie bêd¹ wówczas czy-

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

tania. Rozpoczêliœmy od Ewangelii o œciêciu Jana Chrzciciela –
pierwszego mêczennika za nierozerwalnoœæ ma³¿eñstwa (czy
kiedykolwiek tak odczyta³eœ ten
fragment Pisma Œwiêtego?), a
skoñczyliœmy s³owami Chrystusa „Wyp³yñ na g³êbiê”. Nie mieliœmy ¿adnych w¹tpliwoœci, ¿e
Bóg przygotowa³ nam te czytania.
Dana i Darek Stêpniowie

Nie lêkajcie siê Chrystusa
Szkolna ewangelizacja w Oleœnicy
Pewien kap³an powiedzia³, ¿e
dzisiaj ju¿ nie wystarczy z ambony zaproponowaæ m³odzie¿y
jak¹œ akcjê, bo nie odpowiedz¹
na zaproszenie, ale trzeba wyjœæ
do nich z konkretn¹ propozycj¹,
dos³ownie zajœæ im drogê. Dziœ
m³odzie¿ otrzymuje wiele propozycji od œwiata, z którymi, niestety, Koœció³ przegrywa. Owszem, nasze zadanie jest niezmienne – g³osiæ Chrystusa – ale
by Ewangelia dotar³a do m³odego cz³owieka, mo¿na i trzeba
wykorzystywaæ ku temu ró¿ne
œrodki.
W Oleœnicy Ruch Œwiat³o¯ycie ma wielkie tradycje. Niestety, w ostatnich czasach z ró¿nych przyczyn os³ab³o jego dzia³anie, dlatego postanowi³em
wraz z zaprzyjaŸnionymi animatorami z bratnich wspólnot z
Wroc³awia i przy pomocy miejscowej oazy wejœæ z Ewangeli¹
w miejsce, gdzie jest du¿e skupi-

sko m³odych, czyli do szko³y.
Odwiedziliœmy uczniów klas
pierwszych I Liceum Ogólnokszta³c¹cego i II Gimnazjum w
Oleœnicy. W sumie byliœmy w
dziewiêciu klasach. W czasie spotkania z m³odzie¿¹ wykorzystaliœmy ró¿ne formy ewangelizacji.
Katechezê rozpoczêliœmy od
wspólnej modlitwy do Ducha
Œwiêtego. Nastêpnie przedstawiliœmy ruch oazowy w prezentacji
multimedialnej, która pokaza³a,
¿e m³odzie¿ na oazie mo¿e ³¹czyæ
modlitwê z dobr¹ zabaw¹ (i to tak¹
bez ¿adnych „dopalaczy”).
Kolejnym elementem spotkania by³o œwiadectwo osoby z oazy
o tym, w jaki sposób spotka³a w
swoim ¿yciu Jezusa i jak ¿yje
Ewangeli¹ na co dzieñ.
Ogromne wra¿enie zrobi³a na
m³odzie¿y pantomima, przez
któr¹ chcieliœmy pokazaæ, ¿e nikt
z nas nie jest sam, choæby wpad³
w najg³êbsze bagno grzechu po-
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przez ró¿ne uzale¿nienia: pieni¹dze, narkotyki, seks, alkohol.
Chrystus przychodzi do tego bagna, wyci¹ga grzesznika i obdarza go wolnoœci¹.
Nastêpnie rozpoczêliœmy
wspóln¹ modlitwê, opart¹ na
znanych w oazie czterech prawach ¿ycia duchowego. Oczywiœcie wszystko by³o przeplatane
piosenkami religijnymi, które
tworzy³y klimat modlitwy i zabawy (zw³aszcza piosenki z pokazywaniem). Szczególnie ostatnia
piosenka pt. „Nie lêkajcie siê”,
w czasie której wszyscy trzymali
siê za rêce, wytworzy³a klimat
wspólnoty wokó³ Chrystusa jedynego Pana i Zbawiciela. Aby
podkreœliæ wymiar wspólnoty,
zrezygnowaliœmy z tradycyjnego
uk³adu ³awek i ustawiliœmy krzese³ka w krêgu, a na œrodku klasy
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postawiliœmy œwiecê oazow¹,
aby Chrystus, którego symbolem
jest p³omieñ, by³ obecny miêdzy
nami.
Ewangelizacja mia³a przynajmniej trzy cele: przede wszystkim pokazanie m³odym ludziom
Chrystusa, o którym œwiadczyli
ich rówieœnicy, prze³amanie w
m³odych ludziach uczucia lêku w
wyznawaniu wiary – choæby w
gronie klasy – oraz zachêcenie
do udzia³u w rekolekcjach zimowych i w spotkaniach oazy naszej parafii.
Dodatkow¹ atrakcj¹ ewangelizacji w liceum by³ taniec belgijski, który na sali gimnastycznej
zatañczy³a prawie ca³a szko³a.
Jaki bêdzie efekt ewangelizacji? Tego nie wiemy, ale mamy
byæ narzêdziem w rêku Pana Boga
i to On zatroszczy siê o owoce

Czy ¿yjesz tym?
Oaza Modlitwy w Legnicy

Twoje S³owo obdarza mnie
¿yciem (Ps 119, 50b)
Rok temu, kiedy Diakonia
Modlitwy organizowa³a Oazê
Modlitwy, marzyliœmy o tym,
¿eby uda³o nam siê wyjechaæ
chocia¿ na weekendowe rekolekcje. Jeden dzieñ to stanowczo za
ma³o, aby oderwaæ siê od spraw
codziennego ¿ycia, poznaæ nowe
osoby i rzeczywiœcie wejœæ g³êbiej w modlitwê. G³ównym problemem podczas organizacji tamtej oazy modlitwy by³ brak sta³ej
obecnoœci jednego kap³ana odpowiedzialnego za ca³¹ oazê.
Ca³y czas szukaliœmy jednak takiej osoby, z pomoc¹ przyszed³

nam ks. W³adys³aw Nowak.
Szybko ustaliliœmy datê oraz miejsce rekolekcji, a tak¿e tematykê.
Diakonia rozezna³a, i¿ nale¿y
skoncentrowaæ siê wokó³ s³uchania S³owa Bo¿ego. Wierzymy, ¿e
by³o to dzia³anie Ducha Œwiêtego, gdy¿ zaraz potem podczas
ORDJ ustalono has³o pracy formacyjnej na przysz³y rok – S³uchaæ Pana. Centralna Diakonia
Modlitwy opracowa³a w tej tematyce pomocne materia³y w
przeprowadzeniu weekendowej
oazy, co bardzo u³atwi³o nam
przygotowanie rekolekcji.
Gdy ju¿ myœleliœmy, ¿e
wszystko mamy przygotowane,
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wed³ug swojej woli. Wa¿ne jest
dla nas, którzy wyszliœmy z Ewangeli¹ do m³odych, ¿e mogliœmy
ich wprowadziæ w klimat spotkania z Jezusem i doœwiadczenie
prawdziwej wspólnoty chrzeœcijañskiej. Przynajmniej przez 45
minut zaszliœmy im drogê i zatrzymaliœmy ich przy Chrystusie.

By³o to dla nas piêkne doœwiadczenie oraz nabranie przekonania, ¿e warto wierzyæ w Jezusa i
nieœæ Go innym.
Ks. Pawe³ Jêdrzejski
Moderator Ruchu
Œwiat³o-¯ycie
parafia œw. Jana Aposto³a
w Oleœnicy

okaza³o siê, ¿e moderator z powodu zdrowia nie mo¿e poprowadziæ tej oazy. Nie pozostawi³
nas jednak bez opieki prosz¹c o
pos³ugê ks. S³awomira Stasiaka,
który na co dzieñ jest wyk³adowc¹ biblistyki w Wy¿szym Seminarium Duchownym w Legnicy. Pomimo tego, ¿e przed oaz¹
uda³o nam siê skontaktowaæ z
Ksiêdzem tylko jeden raz i to telefonicznie, nasze wewnêtrzne
pragnienia i oczekiwania w tym
œwiêtym czasie ca³kowicie siê
spe³ni³y. Choæ ka¿dy przyjecha³
z innego powodu, z ró¿nymi intencjami, jednak móg³ odnaleŸæ
to, czego najbardziej potrzebowa³.
W czasie godziny œwiadectw
wiele osób dzieli³o siê doœwiadczeniem godzinnego Namiotu
Spotkania przed Najœwiêtszym
Sakramentem, którego bardzo
brakuje w ¿yciu codziennym. Dla
innych by³ to czas zastanowienia siê nad tym, czy us³yszane
S³owo Bo¿e realizuj¹ w swoim
¿yciu. Na pewno ka¿dy z nas skorzysta³ ze wskazówek udzielanych
nam przez ks. S³awomira, które
dotyczy³y czytania i modlitwy
S³owem Bo¿ym. Ksi¹dz zwraca³
nasz¹ uwagê na to, ¿e przebywanie ze S³owem jest szczególnym momentem spotkania z
¯ywym Bogiem. Dlatego tak
wa¿ne jest, aby S³owo by³o czytane ze zrozumieniem, zapamiêtywane, rozwa¿ane i wprowadzane w ¿ycie. Zostaliœmy zachêceni do tego, aby czytaæ S³owo

Bo¿e na g³os, powoli i wielokrotnie, oddzielaj¹c ka¿dy wyraz od
siebie albo te¿ przepisywaæ fragmenty Pisma Œwiêtego lub je
podkreœlaæ. Uœwiadomiliœmy sobie równie¿, i¿ ka¿dy wyraz w
Biblii ma swoje szczególne znaczenie. Najwa¿niejsze jednak
pytanie, które w czasie kontaktu
ze S³owem powinniœmy sobie
zadawaæ brzmi nastêpuj¹co: CZY
¯YJESZ TYM? Takie w³aœnie s³owa skierowa³ kiedyœ ks. Marek
Adaszek do naszego rekolekcjonisty. To jest istota naszego Ruchu.
W czasie wolnym wspólnie
udaliœmy siê najpierw do katedry,
a potem na cmentarz, by pomodliæ siê przy grobie o. Marka.
Wieczorem natomiast w czasie
pogodnego wieczoru uczestniczyliœmy w quizie biblijnym. Prowadz¹cy byli pozytywnie zaskoczeni poziomem zaprezentowanej
wiedzy biblijnej. Nie pozosta³o
zatem nic innego, abyœmy wszyscy us³yszane S³owo wprowadzili w swoje ¿ycie.
Alicja Stelmach
Magda Skibiñska
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Triduum we Franciszku

W rekolekcjach Triduum w
parafii œw Franciszka z Asy¿u bra³y udzia³ ma³¿eñstwa i m³odzie¿
przygotowuj¹ce siê do wyjazdu na
wakacyjn¹ oazê III stopnia, po
wczeœniejszym prze¿yciu skrutyniów podczas Wielkiego Postu.
Do udzia³u w liturgii godzin w
poszczególnych dniach Triduum
byli zaproszeni wszyscy chêtni
parafianie i goœcie, co zosta³o
og³oszone ju¿ w Niedzielê Palmow¹ i na stronie internetowej
parafii.
Liturgia Godzin w ramach
rekolekcji odbywa³a siê w miejscu, gdzie w danym momencie
by³a adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. By³y to kolejne etapy
towarzyszenia Panu Jezusowi w
Jego mêce. Ludzie, którzy przyszli na adoracjê akurat w tym
momencie, najczêœciej z chêci¹
w³¹czali siê w modlitwê. W³¹cza³y
siê tak¿e inne osoby ze wspólnoty oazowej, które nie uczestniczy³y w ca³oœci rekolekcji. Zawsze by³y w widocznym miejscu
udostêpniane teksty. Liturgia
godzin w naszej parafii nie jest
czymœ niecodziennym, gdy¿ normalnie w ci¹gu roku w niedziele
s¹ nieszpory, a w ka¿dy drugi pi¹tek i sobotê miesi¹ca w ramach
oazy modlitwy odprawiane s¹ nieszpory i jutrznia, na które ka¿dy
parafianin jest zaproszony. Tylko raz ze wzglêdów organizacyj-

nych liturgia godzin popo³udniowa mia³a miejsce w salce oazowej. Tak¿e na Wielkoczwartkow¹
agapê zaproszeni byli wszyscy ze
wspólnoty oazowej niezale¿nie
od tego, czy byli uczestnikami
rekolekcji.
By³ to czas radosnego bycia
razem, przy modlitwie, uroczystym posi³ku i œpiewie. Rekolekcje Triduum by³y czasem bardzo
namacalnej obecnoœci Ducha
wœród nas, ktoœ otrzyma³ s³owo
którego w³aœnie mu by³o potrzeba, ktoœ ³askê pokoju, ktoœ umocni³ siê w cnocie cierpliwoœci.
Wszyscy czuliœmy radoœæ bycia
wspólnot¹ i ¿al by³o, ¿e z koñcem Triduum koñcz¹ siê rekolekcje.
Dla naszej wspólnoty by³ to
czas staniêcia w prawdzie: w jakim stopniu ¿yjemy charyzmatem
Ruchu Œwiat³o-¯ycie, jakie jest
nasze zaanga¿owanie, kto poczuwa siê do odpowiedzialnoœci za
wspólnotê, w jakim stopniu jestem Nowym Cz³owiekiem, czy
Pascha Pana jest dla mnie wydarzeniem zbawczym i wci¹¿ aktualnym wezwaniem do wychodzenia z grobu, bezsilnoœci, bezradnoœci, do nowego ¿ycia z Chrystusem. Mocnym, zewnêtrznie
wyra¿onym znakiem, ¿e Jezus
Chrystus tej nocy, kiedy zwyciê¿y³ œmieræ, siln¹ rêk¹ wydobywa
nas z mocy szatana, by³a radoœæ.
Ka¿dy z nas doœwiadczy³ jej inaczej tej nocy, czym dzieliliœmy siê
podczas wspólnego œniadania po
jutrzni w niedzielê. Pan ma
wielk¹ moc, zwyciê¿a nawet cielesn¹ niemoc. Po Liturgii Wigilii
Paschalnej (od 2130), procesji i
powrocie do domów ok 100 (i
jeszcze ma³ej œwi¹tecznej nocnej
uczcie), da³ si³y niektórym do
uczestnictwa w porannej Eucharystii o 600, a wszystkim (doros³ym) uczestnikom rekolekcji w
jutrzni o 715! Czuliœmy, ¿e jednoczy nas mi³oœæ Chrystusa.
Ewa i Marcin Kaczkowscy
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Marsz dla Jezusa
„Marsz dla Jezusa” odby³ siê
w sobotê, 10 kwietnia 2010 r.
Modlitwê rozpoczêto o godz.
1500 Eucharysti¹ w Koœciele Uniwersyteckim pw. Najœwiêtszego Imienia Jezus. Eucharystii
przewodniczy³ JE ks. bp Edward
Janiak, który te¿ wyg³osi³ homiliê.
Po Mszy Œwiêtej zebrani w
œwi¹tyni wierni wyszli na ulice
Wroc³awia. Pod¹¿aj¹c ul. KuŸnicz¹ i okr¹¿aj¹c Rynek, szli w
skupieniu i modlili siê tajemnicami chwalebnymi Ró¿añca Œwiêtego m.in. w intencji ofiar katastrofy lotniczej w Smoleñsku. Na
przedzie procesji szli nios¹cy
krzy¿ przedstawiciele wspólnot
Comunione e Liberazione. Miê-

dzy poszczególnymi dziesi¹tkami
Ró¿añca zatrzymywano siê na
chwilê, by zaœpiewaæ pieœñ. Po
Ró¿añcu odmówiono tak¿e Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Gdy uczestnicy Marszu doszli
pod koœció³ garnizonowy pw.
Œw. El¿biety, obecny tam ks. bp.
E. Janiak podziêkowa³ wiernym
za obecnoœæ i udzieli³ pasterskiego b³ogos³awieñstwa.
Ca³oœæ Marszu zakoñczy³a siê
oko³o godz. 1720. Chêtni zaœ oraz
ci, którzy nie uczestniczyli we
Mszy Œwiêtej o 1500, zostali zaproszeni na Eucharystiê, która
zosta³a odprawiona w koœciele
garnizonowym o godz. 1800 w
intencji ofiar tragedii.
Agnieszka Wa³kiewicz

Niech wasze œwiat³o œwieci ...

prezentacja

Kszta³towaæ nowego cz³owieka
K: Proszê opowiedzieæ o pierwszej grupie oazowej, prowadzonej przez ksiêdza.

Koinonia: Jest Ksi¹dz obecnie
bardzo zaanga¿owany w Ruch
Œwiat³o-¯ycie, ale jakie by³y pocz¹tki? Dlaczego zainteresowa³
siê Ksi¹dz Oaz¹?
ks. Grzegorz Michalski: Mój
pierwszy kontakt z oaz¹, jako
drog¹ formacji mia³ miejsce, kiedy by³em diakonem. Ówczesny
wikariusz w mojej rodzinnej parafii (œw. Rodziny we Wroc³awiu),
ks. Piotr Wawrzynek, zaprosi³
mnie na rekolekcje wakacyjne do
Ludowa Œl¹skiego. By³a to Oaza
Nowego ¯ycia I stopnia. Rekolekcje te odcisnê³y siê bardzo na
moim ¿yciu. Doœwiadczy³em tam
Koœcio³a ¯ywego, radosnego, a
jednoczeœnie z jak¹œ wizj¹ formacji. Dwa lata póŸniej ks. Piotr zaprosi³ mnie z kolei na rekolekcje
II stopnia do Mizernej. Tam ju¿
musia³em wyp³yn¹æ na g³êbokie
wody.
PóŸniej pracowa³em w Brzegu Dolnym, a tam nie by³o
wspólnoty oazowej. Parafialne
wspólnoty uczy³em siê prowadziæ
w charyzmatycznej wspólnocie
„Resurectio Christi”. W g³êbi serca mia³em wizjê parafii jako
wspólnoty wspólnot. Ca³y czas
szuka³em te¿ sposobu pracy z
m³odzie¿¹. Po ró¿nych próbach,
kryzysach, do poprowadzenia rekolekcji I stopnia poprosi³ mnie
ks. Janusz Betkowski, bêd¹cy
wtedy w Jelczu-Laskowicach. I
od tamtych rekolekcji jestem z
Ruchem zwi¹zany, mo¿na rzec,
na sta³e.
Szczególnym b³ogos³awieñstwem by³ mój udzia³ w rekolekcjach kap³añskich w Kroœcienku,

które by³y Oaz¹ Rekolekcyjn¹
Diakonii. Do tamtego momentu
mia³em bardzo ograniczone spojrzenie na Ruch: by³a to dla mnie
metoda pracy z m³odzie¿¹. A po
prze¿yciu ORD zobaczy³em, ¿e
Oaza to przede wszystkim wizja
formacji Nowego Cz³owieka i
przemiany wspólnoty parafialnej. To spojrzenie, które ks.
Blachnicki zaszczepi³ w Ruchu,
pozwoli³o tak¿e i mnie szerzej
spojrzeæ na moj¹ pos³ugê. Pierwszym owocem by³a prezentacja
Domowego Koœcio³a i tworzenie
krêgów DK w mojej parafii.

ks. G. M.: Pierwsz¹ oazow¹ grupê m³odzie¿ow¹ za³o¿y³em w
Brzegu Dolnym. Po (dla mnie
osobiœcie) trudnych latach dojrza³a myœl o szczególnej pracy z
ludŸmi m³odymi. By³o to w pi¹tym roku kap³añstwa. Zaprosi³em
na spotkania m³odzie¿. Przysz³y
dwie osoby: Kasia i Magda. Nie
myœla³em, ¿e to ma byæ oaza, ale
raczej spotkania dla m³odzie¿y. I
tak spotykaliœmy siê od listopada do maja, jak siê œmiejê, w siedem osób: Kasia, Magda, ja, Trójca Œwiêta i Matka Bo¿a. Czytaliœmy Pismo Œwiête, modliliœmy siê
wytrwale i w maju przed wyjazdem do Lednicy pojawi³o siê kilka nowych osób. Po Lednicy te¿
przychodzili. Na rekolekcje I
stopnia do Kowar zabra³em cztery osoby, które sta³y siê zaczynem wspólnoty oazowej. Kiedy
odchodzi³em z Brzegu Dolnego,
grupa liczy³a oko³o dwudziestu
osób.
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tylko. S¹ dla mnie jak rodzina.
Bardzo dobrze siê wœród nich
czujê. Ale najbardziej cieszy
mnie, gdy widzê ich dojrzewanie
w wierze, dorastanie do odpowiedzialnoœci za Koœció³, co przejawia siê w odpowiedzialnoœci za
wspólnotê. Zak³adaj¹c oazê, postawi³em na tworzenie wspólnoty. Ca³¹ wspólnot¹ spotykamy siê
w ka¿dy pi¹tek: na modlitwie, Eucharystii, katechezie b¹dŸ na pogodnym wieczorze. Te spotkania
daj¹ jej si³ê. A w tygodniu s¹ jeszcze spotkania w grupach. Jako
wspólnota animujemy niedzielne
Msze o godz. 2000. To wyjœcie
na zewn¹trz da³o wspólnocie
nowy zapa³ i przyczyni³o siê do
jej rozwoju.
Bardzo ciesz¹ mnie inicjatywy oddolne, choæby spotkania w
œwiêta na modlitwie Nieszporami, agapie oraz rozmowach
przy przyniesionym cieœcie.
Moje zaanga¿owanie to oczywiœcie odpowiedzialnoœæ za formacjê, katechezy, kazania, przygotowanie spotkania modlitewnego i koordynowanie wszystkich dzia³añ we wspólnocie. Prowadzê te¿ spotkania formacyjne
dla animatorów.

K: Wiêkszoœæ oazowiczów najpierw sama dorasta w jakiejœ
wspólnocie, a potem zaczyna
pos³ugê animatorsk¹. Ksiêdza
droga do moderatorstwa by³a
inna.
ks. G. M.: W mojej rodzinnej parafii podobno kiedyœ by³a wspólnota oazowa, ale mi nie by³o
dane w niej uczestniczyæ. Nale¿a³em do S³u¿by Liturgicznej, w
lecie wyje¿d¿aliœmy na obozy
ministranckie pod namiotami.
Trochê podobne do oazy i obozu harcerskiego. Tam by³em zastêpowym. To by³y moje szlify
„animatorskie”.
Pan Bóg sam mnie prowadzi³ do Oazy. Tak jak wspomnia³em, rekolekcje z ks. Piotrem,
potem nagle propozycja ks. Janusza. Ale patrz¹c z perspektywy czasu, widzê, ¿e to jest moje
miejsce. Spoœród ró¿nych prób
formowania ludzi m³odych, najbardziej „wychodzi³a” mi formacja oazowa.

K: A jak by³o z obecnie prowadzon¹ Oaz¹ M³odzie¿y w parafii
pw. œw. Maksymiliana Marii Kolbego?
ks. G. M.: Wspólnota w „Maksymilianie” ma cztery lata. Kiedy przyszed³em do tej parafii,
zosta³em przydzielony do pracy
z Odnow¹ w Duchu Œwiêtym. Nie
chc¹c mno¿yæ wspólnot, próbowa³em zrobiæ grupê m³odzie¿ow¹
Odnowy, ale nie wychodzi³o. Z
tej grupy zosta³a tylko jedna osoba. Dopiero letnie rekolekcje, na
które pojecha³o kilkanaœcie osób
z parafii, da³y pocz¹tek oazowej
wspólnocie, która obecnie liczy
ponad piêædziesi¹t osób i jest miêdzyparafialna. S¹ w niej m³odzi
ludzie z ca³ego Wroc³awia i nie

K: Formacja to tak¿e rekolekcje
letnie. Co w nich lubi Ksi¹dz
najbardziej?
ks. G. M.: Po tylu latach prowadzenia rekolekcji letnich nie
wyobra¿am sobie bez nich wakacji. Co najbardziej lubiê? Chyba szczególn¹ atmosferê rekolekcyjn¹, w której czuje siê namacaln¹ obecnoœæ Ducha Œwiêtego. Zawsze cieszy mnie, gdy widzê owoce, nawet te najmniejsze, u m³odych, którzy przyjechali. Mimo, ¿e jestem zmêczony,
to jednak w sercu jest radoœæ.
K: Jak Ksi¹dz patrzy na swoj¹
wspó³pracê z m³odzie¿¹? Jest
odzew?
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ks. G. M.: M³odzie¿ wspó³czesna jest szczególna, ale nie mo¿na mówiæ, ¿e jest lepsza lub gorsza ni¿ kiedyœ. Myœlê, ¿e obecnie
m³odzie¿ ma wiêcej problemów.
Nie chodzi tu o problemy materialne, ale raczej duchowe, szczególnie zwi¹zane z deficytem mi³oœci i zainteresowania w domu.
To rzutuje na ich podejœcie do
Koœcio³a, ksiêdza (czêsto ich obwiniaj¹c). Najtrudniejsza jest katecheza szkolna. Uczê w gimnazjum. Trudno dotrzeæ do nich w
grupie rówieœników – lêkaj¹ siê
wyœmiania, opinii kolegów. Ci¹gle tych dróg szukam, jednak nie
jest ³atwo.
Prowadzenie m³odzie¿owej
grupy jest dla mnie Ÿród³em nadziei, ¿e m³odzie¿ nie jest z³a.

³ œwieci ...
Niech wasze œwiat³o

mia³em wtedy o wiele mniej zaanga¿owañ.
K: W grudniu zosta³ ksi¹dz Diecezjalnym Duszpasterzem Ruchów Katolickich. Na czym polegaj¹ ksiêdza zadania?
ks. G. M.: Jeœli chodzi o tê now¹
funkcjê, to dziêkujê ks. Arcybiskupowi Marianowi Go³êbiewskiemu za docenienie mnie.
G³ównym zadaniem jest koordynowanie wspólnych dzia³añ ru-

ks. G. M.: Kiedy po raz pierwszy by³em na Kopiej Górce w
kaplicy, by³em zachwycony wizj¹
Chrystusa S³ugi. Widzia³em w tym
swoje powo³anie. A myœl o przyst¹pieniu do Unii dojrzewa³a.
Gdzieœ w g³êbi serca by³o we mnie
pragnienie, by doœwiadczaæ
wspólnoty, w której stawiane
wymagania bêd¹ prowadziæ mnie
w kap³añskiej œwiêtoœci. Szczególnie w tym roku – „roku kap³añskim” – to pragnienie by³o
coraz wiêksze. Ale te¿ by³o we

K: Wiemy dobrze, ¿e opiekuje siê
ksi¹dz nie tylko Oaz¹ M³odzie¿y.
ks. G. M.: Jestem jeszcze moderatorem Krêgów Domowego
Koœcio³a w Parafii i rejonie. W
ubieg³ym roku dziêki akcji prezentacji DK uda³o siê za³o¿yæ w naszej parafii dwa krêgi (sta³em siê
opiekunem jednego z nich). A
kiedy przysz³a reorganizacja rejonów, zosta³em tak¿e i opiekunem rejonu. Od ponad roku jestem moderatorem Diakonii Muzycznej, a od paŸdziernika – Diakonii Ewangelizacji.
K: Jak wiêc dzieli Ksi¹dz czas,
by dzia³aæ na tylu polach?
ks. G. M.: Jeœli chodzi o czas,
to nie jest ³atwo. Z jednej strony
widzê, ¿e chyba jest za du¿o aktywnoœci, z drugiej – widz¹c potrzebê – trudno mi uchyliæ siê od
pos³ugi. Mam jednak œwiadomoœæ, ¿e z pewnych spraw trzeba bêdzie zrezygnowaæ, bo czasem trudno wszystko pogodziæ,
szczególnie, jeœli chodzi o czas.
W czerwcu zmieniam parafiê i te¿
bêdzie to moment, który pewne
sprawy bêd¹ weryfikowane. Zostawiam to Panu Bogu.
K: A dlaczego Diecezjalna Diakonia Muzyczna – czy¿by skrywa³ Ksi¹dz jakieœ talenty, o których Ruch jeszcze nic nie wie?
ks. G. M.: Tak naprawdê to
DDMuz zaj¹³em siê bêd¹c tak
w³aœciwie antytalentem muzycznym. By³a to odpowiedŸ na proœbê cz³onków Diakonii, bo nie
by³o konkretnego kap³ana, a ja
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tywie ca³ego Koœcio³a, tego, czego nauczaj¹ papie¿, biskup.
K: Ludzie wiele oczekuj¹ od kap³anów. A jak my, parafianie,
tak¿e oazowicze, moglibyœmy
wspomóc ksiêdza? Zw³aszcza w
pe³nionych przez ksiêdza ró¿norakich pos³ugach.
ks. G. M.: Bardzo dobrze, ¿e stawiaj¹ nam, kap³anom, wielkie
wymagania. Z drugiej strony trzeba te¿ pamiêtaæ, ¿e ksiê¿a to tak¿e ludzie – z ró¿nymi ograniczeniami i te¿ s¹ na drodze do œwiêtoœci. I czasem zmêczenie, nadmiar obowi¹zków sprawiaj¹, ¿e
nie zawsze jest tak, jakby siê
chcia³o. Dlatego wa¿na jest wyrozumia³oœæ. W jaki sposób mo¿na kap³ana wspomóc? To zale¿y
od sytuacji. Jest tak, ¿e nie
wszystko musi robiæ kap³an – czy
to w parafii, czy w Ruchu (np.
sprawy materialne, dekoracyjne,
medialne…). Jedn¹ z wa¿nych
dróg pomocy jest otwartoœæ na
pomoc. Co to znaczy? Kiedy jest
potrzeba, proœba, to znaczy byæ,
nie odmawiaæ, a nawet wychodziæ z inicjatyw¹. Istotna jest te¿
odpowiedzialnoœæ za podjête
dzia³ania, by kap³an nie musia³
wszystkiego dopilnowywaæ do
koñca. No i to, co najwa¿niejsze, to gor¹ca modlitwa za kap³anów.
K: Jak Ksi¹dz z perspektywy minionego czasu mo¿e podsumowaæ swoje zaanga¿owanie w
Ruchu? Czy ju¿ Ksi¹dz patrzy w
przysz³oœæ?

chów religijnych oraz reprezentowanie diecezji w Ogólnopolskiej Radzie Ruchów Katolickich.
Mam pragnienie utworzenia w
naszej diecezji Rady Ruchów
Katolickich. Na razie skupiam siê
na dzia³aniach, które ju¿ siê odbywa³y dotychczas, tj. Marszu dla
Jezusa i koncercie ewangelizacyjnym w wigiliê Zes³ania Ducha
Œwiêtego – „Wiatr z Wyspy”. Nie
jest ³atwo, gdy¿ jest to dodatkowe zajêcie, a ju¿ wczeœniej mia³em ich wiele. Najwiêksze trudnoœci wi¹¿¹ siê z czasem.
K: No i ostatnie wielkie wydarzenie – podczas XXXV Krajowej
Kongregacji Odpowiedzialnych
Ruchu Œwiat³o-¯ycie przyst¹pi³
ksi¹dz do Unii Kap³anów Chrystusa S³ugi. Co zdecydowa³o o
przyst¹pieniu? Dlaczego akurat
do Unii?

mnie pragnienie, by jeszcze bardziej „powiedzieæ”, ¿e chcê byæ
dla Ruchu na wzór Chrystusa S³ugi. A Unia Kap³anów Chrystusa
S³ugi jest stowarzyszeniem, które na te pragnienia odpowiada.
K: Bêd¹c w Ruchu, jest Ksi¹dz
tak¿e cz³onkiem Koœcio³a – co to
dla Ksiêdza oznacza?
ks. G. M.: Pos³uga w Ruchu jest
pos³ug¹ dla Koœcio³a. Ale przede
wszystkim oznacza to dla mnie,
¿e choæ Ruch jest dla mnie bardzo wa¿ny, jako kap³an jestem
powo³any do pos³ugi ka¿demu
chrzeœcijaninowi, nawet w innych ruchach czy stowarzyszeniach, jeœli bêdzie taka potrzeba.
Bycie cz³onkiem Koœcio³a oznacza dla mnie, ¿e na wszystko, co
robiê, muszê patrzeæ w perspek-

ks. G. M.: Krótko ujmuj¹c, z perspektywy ostatnich szeœciu lat, z
widza sta³em siê cz³onkiem Ruchu, na którym mi zale¿y i któremu chcê s³u¿yæ. Jeœli chodzi o
przysz³oœæ, to trudno snuæ szerokie plany, szczególnie, gdy
zmienia siê parafiê. Na pewno,
jeœli w nowej parafii nie bêdzie
Oazy, to bêdê stara³ siê za³o¿yæ
wspólnotê i dalej wcielaæ w ¿ycie
wizje formowania nowego cz³owieka. A ze spraw ogólnodiecezjalnych: myœlimy z ks. Januszem
Betkowskim o zorganizowaniu
po wakacjach Szko³y Animatora.
z ks. Grzegorzem
Michalskim
rozmawia³a
Agnieszka Wa³kiewicz
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Nowi cz³onkowie Diakonii
Du¿¹ radoœci¹ dla uczestników Kongregacji z naszej diecezji by³
widomy znak powiêkszania siê naszej diakonii sta³ej po wakacjach
bo taka jest rola cz³onków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Œwiat³o¯ycie czy kap³anów nale¿¹cych do Unii Kap³anów Chrystusa S³ugi.
Cz³onkami Stowarzyszenia zosta³y Danuta Stêpieñ i Agnieszka
Szydlarska.
Natomiast dwaj ksiê¿a moderatorzy – ks. Grzegorz Michalski i
ks. Janusz Betkowski – poprzez gest w³o¿enia swoich r¹k w rêce
Moderatora Generalnego potwierdzili swoj¹ decyzjê stania siê cz³onkami Unii Kap³anów Chrystusa S³ugi.

ks. Grzegorz
Michalski

fot. P. Malinowski

fot. P. Malinowski

fot. P. Skibiñski

Danuta Stêpieñ

ks. Janusz
Betkowski

fot. P. Malinowski

fot. P. Malinowski

Agnieszka Szydlarska
fot. P. Skibiñski

fot. P. Skibiñski
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Œpiew to modlitwa...
Diakonia Muzyczna
Od oficjalnego powo³ania tej¿e Diakonii do ¿ycia minê³y ju¿
dwa lata. Prowadzenia muzycznego podjêli siê wówczas Gosia Porêba oraz Krzysiek Zawadzki – i tak pozostaje do dziœ. Dwa lata
jednak to dosyæ du¿o czasu na to, by zasz³y powa¿ne zmiany. Jak
teraz wygl¹da Diecezjalna Diakonia Muzyczna?

GP: W miarê mo¿liwoœci wspó³pracujemy tak¿e z Diecezjaln¹
Diakoni¹ Ewangelizacji podczas
rekolekcji ewangelizacyjnych,
gdzie animujemy œpiew, np. podczas Eucharystii czy adoracji.
KZ: S¹dzê, ¿e wspó³praca z DE
jest w³aœnie t¹ najwa¿niejsz¹ dzia³alnoœci¹ Diakonii Muzycznej.

K: A formacja animatorów?
KZ: Ta kwestia wci¹¿ pozostaje
nierozwi¹zana – tu mam na myœli szczególnie animatorów muzycznych. S¹dzê, ¿e DDMuz powinna podj¹æ siê tego dzie³a i do
tego bêdziemy siê starali d¹¿yæ.

Koinonia: Na pocz¹tku spotkania DDMuz odbywa³y siê raz na
miesi¹c – trochê formacji, trochê przygotowañ do pos³ugi
muzycznej.
Gosia Porêba: Tak, obecnie
spotkania odbywaj¹ siê co miesi¹c, jednak s¹ one jakby w cyklu co dwa miesi¹ce: raz w miesi¹cu jest spotkanie warsztatowe
(20 marca prowadzi³a p. Katarzyna M³ynarska), a w miesi¹cu kolejnym jest to wspólne spotkanie z Diakoni¹ Modlitwy. Warsztaty w za³o¿eniu maj¹ byæ mo¿liwoœci¹ rozwijania w³asnego talentu, nie zakopywania go, lecz
pomna¿ania. Spotkania z DM to
z kolei czas, by wspólnie modliæ
siê za dzie³o Diakonii Muzycznej.
Krzysiek Zawadzki: Pos³uga
DDMuz w formie warsztatowej
to sposób wyjœcia do wspólnot i
pobudzenia w nich, jak to ujê³a
Gosia, chêci œpiewu i w miarê
mo¿liwoœci pokazania pewnej
formalnoœci i norm doboru samych pieœni. Równie¿ ma na celu
zwrócenie uwagi poszczególnych
animatorów muzycznych na
DDMuz, jako œrodowisko do konkretnej formacji. A modlitwa,
wraz z DM, to element, który
scala w jakiœ sposób ca³oœæ – bez
modlitwy mo¿na by strzeliæ sobie w g³owê i z czystym sumieniem zostaæ afonem.

K: Oprócz spotkañ we w³asnym
gronie i warsztatów od tego roku
w³aœciwie Diakonia stara siê tak¿e byæ w jednej wspólnocie oazowej w miesi¹cu. Gdzie siê wtedy wybieracie i jak to wygl¹da?
GP: W styczniu DDMuz odwiedzi³a, jako pierwsz¹, wspólnotê
na KuŸnikach u ks. Janusza Betkowskiego.
K: A jaki jest cel takich odwiedzin?
GP: Jeœli wspólnota ma ju¿ grupê œpiewaj¹c¹, naszym zadaniem
jest utwierdziæ ich w tym, co
robi¹ i ukazaæ zasady doboru pieœni; tego, ¿e œpiew ma byæ przede
wszystkim ich modlitw¹. Jeœli zaœ
nie ma takiej grupy, chcemy, by
ludzie odkryli w sobie chêæ do
zaanga¿owania siê w œpiew,
mo¿e nawet powo³ania grupy
œpiewaj¹cej. Zapewniamy ich o
naszej pomocy, tego, ¿e ktoœ z
nas jak najbardziej mo¿e ich
wspomóc w ich pierwszych krokach itd. Ogólnie rzecz bior¹c,
wszystkie podejmowane przez
nas dzia³ania, zw³aszcza te zwi¹zane z podró¿owaniem po parafiach, maj¹ na celu pobudzenie
w parafiach schól i ludzi, którzy
chcieliby s³u¿yæ œpiewem, gr¹ itd.
Zale¿y nam najbardziej, by grupy
œpiewaj¹ce zrodzi³y siê w poszczególnych parafiach, oczywiœcie jeœli ktoœ zechce siê do nas
do³¹czyæ to bêdziemy bardzo
Panu Bogu wdziêczni, nie jest to
jednak nasz g³ówny cel.
K: Ale Diakonia Muzyczna nie
poprzestaje chyba na wspó³pracy z ró¿nymi wspólnotami oazowymi?

W³aœciwie od d³u¿szego czasu staramy siê pos³ugiwaæ, choæby
ma³ym akcentem, w ka¿dych rekolekcjach przez ni¹ organizowanych. Myœlê, ¿e to siê nie zmieni.
K: Pamiêtam, ¿e pocz¹tkowo w
spotkaniach Diakonii Muzycznej
uczestniczy³o w porywach do
dwudziestu, mo¿e nawet wiêcej
osób. Jak wygl¹da to teraz?
GP: Obecnie w sk³ad DDMuz
wchodzi 8 osób, s¹ to ludzie, na
których naprawdê mo¿na liczyæ,
którzy s¹ zaanga¿owani w dzia³anie Diakonii. I dlatego bardzo
siê tym cieszymy, a równoczeœnie nie ustajemy w modlitwie o
nowych ludzi gotowych s³u¿yæ
œpiewem.
K: A jakie s¹ plany na bli¿sz¹ i
dalsz¹ przysz³oœæ?
GP: Wiadomo, ¿e w maju odbêd¹
siê kolejne warsztaty z p. Kasi¹
M³ynarsk¹ (do udzia³u w których
zaproszeni s¹ nie tylko cz³onkowie DDMuz), ¿e bêdzie spotkanie z DM. Jest te¿ pewna nadzieja
na zorganizowanie spotkania z
osobami, które bêd¹ pos³ugiwaæ
na rekolekcjach letnich jako animatorzy muzyczni – by przekazaæ im pewne wskazówki co do
œpiewu, jak go dobieraæ i mo¿e
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wspólnie ustaliæ repertuar. A na
przysz³e lata…
KZ: Plany na przysz³e lata obecnie siê kreuj¹. Pewien proces ju¿
siê rozpocz¹³. Przybywa przedstawicieli Domowego Koœcio³a w
DDMuz. Pierwszy by³ Grzesiek
Lidzbarski, a kolejna zadeklarowa³a chêæ s³u¿by. To powinno
umocniæ Diakoniê i przynieœæ
konkretne owoce. M³odzie¿
wniesie odrobinê szaleñstwa i
niekoniecznie w 100% realnego
postrzegania œwiata (mam tu na
myœli pewn¹ œwie¿oœæ ich pogl¹dów). Osoby z DK, które poprzez
wybór formacji w rodzinie s¹
trwalej ukorzenione w charyzmacie i twardo st¹paj¹ po ziemi,
dadz¹ œwiadectwo konsekwencji
dzia³ania. Muszê przyznaæ, ¿e nie
widzia³em jeszcze, ¿eby ktoœ tak
siê modli³ œpiewem, jak osoby z
DK (mia³em okazjê doœwiadczyæ
tego, graj¹c na Eucharystii koñcz¹cej rekolekcje ma³¿eñskie na
Wittiga i na ostatnim Dniu
Wspólnoty).
GP: DDMuz w ubieg³ym roku
prze¿ywa³a kryzys, reaktywacja
nast¹pi³a w styczniu tego roku,
dlatego uwa¿am, ¿e obecnie najbardziej jej potrzeba modlitwy i
otwartych serc na s³u¿bê Bogu
w³aœnie w ten sposób: poprzez
œpiew.

K: Gdybyœcie chcieli wiêc opisaæ Diakoniê Muzyczn¹ w skrócie, co byœcie powiedzieli?
KZ: Diakonia Muzyczna w skrócie? Po pierwsze – modlitwa z
DM (bo bez tego nie da rady), po
drugie – s³u¿ba u boku DE (ewangelizacja, to najwa¿niejsze zadanie dla chrzeœcijanina), po trzecie – ukierunkowanie DDMuz na
formacjê (animatorów i tych, co
œpiewaj¹, by œpiew nie by³ pust¹
zbieranin¹ dŸwiêków, ale mia³
przes³anie i by³ modlitw¹), i po
czwarte – DDMuz jako diakonia
diecezjalna, czyli dla ca³ego Ruchu, a nie tylko dla m³odzie¿y.
rozmawia³a Agnieszka
Wa³kiewicz

Niech wasze œwiat³o œwieci ...

prezentacja

A modlitwa to podstawa!
Diecezjalna Diakonia Modlitwy
W Diecezjalnej Diakonii Modlitwy jestem od grudnia 2008 r.
Pierwsze spotkanie diakonii w jej
obecnym kszta³cie mia³o miejsce
16 grudnia 2008. Wiem, ¿e
wczeœniej istnia³a DDM, ale w
chwili, gdy rozpoczynaliœmy pos³ugê, ju¿ nie funkcjonowa³a,
wiêc w sumie trudno mówiæ o
reaktywacji, bo sk³ad osobowy
znacznie siê zmieni³.
Wczeœniej, w diecezji œwidnickiej, na terenie której mieszka³am, pos³ugiwa³am w Diecezjalnej Diakonii Formacji Diakonii. Na pewno nie myœla³am
wówczas, ¿e Pan Bóg skieruje
mnie do s³u¿by w DDM. Kiedy
jednak ju¿ na trwa³e chcia³am siê
w³¹czyæ w pracê diakonijn¹ w
archidiecezji wroc³awskiej, okaza³o siê, ¿e jest potrzeba utworzenia diakonii modlitwy, a przy
tym w ¿adnej z ju¿ istniej¹cych
diakonii nie widzia³am swojego
miejsca. Pierwsze wspomnia³y mi
o takiej potrzebie Ola Hrycyk i
Wiola Szepietowska, ale wtedy
jeszcze nie by³am pewna, ¿e taka
jest moja droga. Przede wszystkim dlatego, ¿e nie mam – jak
s¹dzê – szczególnych predyspozycji do prowadzenia modlitw dla
wielu osób, na forum. Odnajdujê siê w modlitwie liturgicznej,
wewnêtrznej.

Dopiero po œmierci Ojca
Marka Adaszka zrodzi³o siê w
pe³ni moje pragnienie s³u¿enia w
tej w³aœnie diakonii. W tamtym
czasie mocno doœwiadczy³am, ¿e
tylko ¿ywa relacja z Chrystusem,

Magda Skibiñska
budowana na modlitwie, mo¿e
przynieœæ ukojenie po œmierci bliskiej osoby. Jednoczeœnie poczu³am, ¿e w³aœnie modlitwa liturgiczna, któr¹ Ojciec ¿y³ i której
nas uczy³, mo¿e siê staæ podstawow¹ form¹ modlitwy wspólnotowej, bo ona ma przecie¿ w³aœnie taki wymiar – modlitwy ca³ego Koœcio³a jako wspólnoty.

Rodzina –
pierwszy domowy Koœció³
Parafialne spotkania ma³¿eñskie
Pierwsze takie spotkanie w
parafii Œwiêtej Rodziny we Wroc³awiu odby³o siê 16 paŸdziernika 2009 roku. W ka¿dy pierwszy
czwartek miesi¹ca ks. Jacek Froniewski spotyka siê z ma³¿eñstwami w kaplicy na Mszach œw.
o godz. 19.00.
Homilie ks. Jacka s¹ specjalnymi katechezami dla ma³¿onków. Opieraj¹ siê na czytaniach
zaczerpniêtych z Pisma Œwiêtego, z liturgii Sakramentu Ma³¿eñstwa.

Pocz¹tkowo by³y to spotkania z ma³¿eñstwami z Ruchu
Œwiat³o–¯ycie, wspólnoty Domowego Koœcio³a w naszej parafii, jednak obecnie przychodz¹
tak¿e inne ma³¿eñstwa, w ró¿nym wieku i z ró¿nym sta¿em
ma³¿eñskim. W sposób naturalny sta³y siê one otwarte. Na ka¿dej kolejnej czwartkowej Mszy
œw. widzimy nowe osoby i to
bardzo nas cieszy. Czasami po
Eucharystii spotkania nasze przy-

Pan Bóg da³ mi te¿ wtedy tak¹
nadziejê, ¿e znajd¹ siê osoby,
które bêd¹ mia³y podobne pragnienia i dla których nie bêdzie
to przeszkod¹, a mo¿e wrêcz zachêt¹. Natchnienie to okaza³o siê
s³uszne.
Spotykamy siê raz w tygodniu, we wtorki w parafii œw.
Maurycego we Wroc³awiu (wczeœniej przez ponad rok spotykali-

Ala Stelmach
œmy siê w parafii ojców Paulinów)
na wspólnych Nieszporach w intencjach, które do nas nap³ywaj¹
za poœrednictwem skrzynki internetowej. Raz w miesi¹cu, po Nieszporach, mamy te¿ spotkanie
formacyjne. Przez rok oparte by³y
one na poszczególnych fragmentach Ogólnego Wprowadzenia do

bieraj¹ formê luŸnych rozmów w
kawiarence parafialnej.
S³owa ksiêdza Jacka uœwiadamiaj¹ wszystkim moc sakramentu ma³¿enstwa i potrzebê
korzystania z jego ³ask w codziennym ¿yciu. Spotkania pokazuj¹
nam wszystkim, ¿e konieczne
jest nieustanne odnawianie ¿ycia
ma³¿eñskiego: poprzez poznanie
prawdy o swoich s³aboœciach, ale
i uczenie siê patrzenia na niemoc,
s³aboœæ, pró¿noœæ, pychê, zatwardzia³oœæ serca z mi³oœci¹, z
pragnieniem przebaczenia i
uzdrowienia relacji rodzinnych,
szukania p³aszczyzny porozumienia. Odkrywamy na nowo powo³anie ¿ony i matki, mê¿a i ojca
rodziny, wartoœæ modlitwy ma³¿eñskiej i rodzinnej.
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Liturgii Godzin, teraz natomiast
rozpoczêliœmy spotkania dotycz¹ce poszczególnych form modlitwy. Œrednio raz w miesi¹cu goœcimy te¿ jedn¹ z naszych diakonii diecezjalnych. Wówczas spotkania przybieraj¹ tak¿e inn¹ formê, zale¿n¹ od potrzeb danej diakonii. W czasie takich spotkañ
modlimy siê szczególnie w intencjach tych diakonii oraz jej cz³onków.
Przed nami prowadzenie modlitwy przed Kongregacj¹ Diecezjaln¹ oraz Oaza Modlitwy dla
animatorów m³odzie¿owych.
Oczywiœcie, chcielibyœmy w przysz³oœci organizowaæ tak¿e bardziej regularnie weekendowe
Oazy Modlitwy. Do tej pory odby³y siê dwie takie oazy (jedna
we Wroc³awiu na temat Namiotu Spotkania, druga w Legnicy
na temat S³owa Bo¿ego). Chêtnie w³¹czylibyœmy siê tak¿e w
przygotowanie i prowadzenie
Seminarium Odnowy Wiary, jeœli tylko znajd¹ siê kap³ani chêtni, by je poprowadziæ.
Praktykowaliœmy równie¿
modlitwê wstawiennicz¹, np. na
spotkaniach z diakoni¹ ewangelizacji ale prócz tego na ka¿dym
spotkaniu modlimy siê w intencjach przysy³anych przez Internet – w takiej formie modlitwa
wstawiennicza jest obecna
stale.
Magda Skibiñska

Owocem naszych wspólnotowych Mszy œw. jest powstanie
nowego krêgu ma³¿eñstw w
Œwiêtej Rodzinie. Od listopada
spotykaj¹ siê raz w miesi¹cu na
spotkaniach ewangelizacyjnych.
S¹ to ma³¿eñstwa z ró¿nymi doœwiadczeniami religijnymi. Jedno
ich ³¹czy: pragn¹ siê spotykaæ w
imiê Jezusa Chrystusa i wzrastaæ
w Nim razem ze wspó³ma³¿onkiem. W dalszym ci¹gu w miarê
mo¿liwoœci uczestnicz¹ w pierwszoczwartkowych Eucharystiach.
Ich doradc¹ duchowym jest ks.
Piotr Kijek. S³u¿y pomoc¹ parze
pilotujacej oraz wspiera wiernoœci¹ nauce Koœcio³a.
Ma³gorzata i Adam Baltyn
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Camino de Santiago
Operacja Madryt 2011
Mnóstwo przygotowañ,
ewangelizacja, rekolekcje, pielgrzymowanie, duch wspólnoty,
Œwiatowe Dni M³odzie¿y… Co
³¹czy te pojêcia? Akcja nazwana
„Operacj¹ Madryt 2011”. Nie
wszyscy wiedz¹, co to jest, a szumu dooko³a du¿o. Dlatego warto zwiêŸle opowiedzieæ wszystkim zainteresowanym, o co tak
naprawdê chodzi.
Jak wszyscy dobrze wiemy,
has³em pracy w 2009 r. w Ruchu Œwiat³o-¯ycie by³o „Czyñcie
uczniów ze wszystkich narodów”. Wtedy to Ruch postanowi³ realizowaæ te s³owa, anga¿uj¹c siê w bardzo konkretne dzie³o, jakim s¹ Œwiatowe Dni M³odzie¿y. Wszystko bowiem zmierzaæ bêdzie ku ŒDM w 2011 r.,
w Madrycie.
Akcja objê³a czasowo niemal¿e dwa lata. Ju¿ w grudniu
2009 r. odby³o siê spotkanie z
ks. Maciejem Krulakiem, który
jest odpowiedzialny za ca³¹ inicjatywê Operacji. Dziêki niemu
dowiedzieliœmy siê m.in. ¿e akcja skierowana jest przede
wszystkim do osób, które prze¿y³y ju¿ III st. ON¯ i najlepiej, by
by³y pe³noletnie.
Pierwszym etapem Operacji
jest Oaza III st., która odbêdzie
siê w Hiszpanii. W dniach 3-19

wrzeœnia 2010 r. oaza wielka
podzielona na oazy œrednie (na
razie bowiem ju¿ jest zapisanych
oko³o 50 osób z ca³ej Polski, a
tak liczna grupa nie mo¿e iœæ jednym szlakiem) wyruszy w drogê:
œredniowiecznym szlakiem pielgrzymkowym Camino de Santiago. Do przejœcia ³¹cznie bêdzie
oko³o 300 km (ok. 20 km dziennie). Pielgrzymi bêd¹ pracowali
w ma³ych grupach (5-6 osób), w
ci¹gu dnia zaœ ca³¹ oaz¹ œredni¹
spotkaj¹ siê tylko na wspólnej
Eucharystii (która bêdzie odprawiana w ró¿nych jêzykach) oraz
na posi³ku. W czasie postojów
zaœ trwaæ bêdzie nieustanna
ewangelizacja. Ostatecznie
wszystkie oazy œrednie dotr¹ do
Santiago de Compostela jako
jedna oaza wielka. Warto jednak
zaznaczyæ, ¿e oazowicze jeszcze
w Polsce przygotowywaæ siê
bêd¹ do rekolekcji (i ca³ej Operacji) w ramach miesiêcznego
cyklu spotkañ w ma³ych grupach
– w swoich miastach.
Rekolekcje jednak bêd¹ jedynie wstêpem do kolejnego etapu, jakim bêdzie ewangelizacja w
Madrycie. Trzon ewangelizatorów stanowiæ bêd¹ oczywiœcie
osoby, które wziê³y udzia³ w Oazie na Camino de Santiago, ale
ka¿da chêtna osoba mo¿e siê

Beatyfikacja ks. Jerzego Popie³uszki
Dok³adnie w rok po Pielgrzymce Ruchu Œwiat³o-¯ycie do
Warszawy, w czasie której mia³o miejsce ods³oniêcie krzy¿a
upamiêtniaj¹cego pierwsz¹ pielgrzymkê Ojca Œwiêtego Jana
Paw³a II do naszej Ojczyzny, w
tym samym miejscu bêdzie mia³a miejsce beatyfikacja œwiadka
wiary i mêczennika za Prawdê
s³ugi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki. Nasz Za³o¿yciel s³uga
Bo¿y ks. F. Blachnicki nosi³ w
sobie przekonanie o mêczeñskim wymiarze ofiary z³o¿onej
przez ks. Popie³uszkê. Uwa¿a³,
¿e to mêczeñstwo przyniesie
wielkie owoce dla Koœcio³a i dla
polskiego narodu. Dlatego jest
czymœ oczywistym, ¿e jako
Ruch Œwiat³o-¯ycie chcemy

byæ obecni w Warszawie w
dniu beatyfikacji s³ugi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki.
Szczególnym zaszczytem jest
dla nas fakt, ¿e s³owa zaproszenia na tê beatyfikacjê wypowiedzia³ do nas osobiœcie pasterz
archidiecezji warszawskiej abp
Kazimierz Nycz. W tym celu
przyby³ specjalnie na Kongregacjê, aby zachêciæ zgromadzonych na Jasnej Górze odpowiedzialnych Ruchu do obecnoœci
w Warszawie dnia 6 czerwca br.
Jego s³owa pe³ne ¿yczliwoœci i
zrozumienia dla charyzmatu naszego Ruchu spotka³y siê z
¿ywym przyjêciem i powszechnym uznaniem zgromadzonych
na Jasnej Górze odpowiedzialnych Ruchu.

informacje

zaanga¿owaæ w to dzie³o – r¹k
do pracy zawsze potrzeba: mo¿na przybyæ do Madrytu tylko na
kilka dni, ale ogromnie potrzebna jest grupa, która bêdzie na
miejscu przez ca³y czas.
W tym wypadku przygotowania równie¿ rozpoczynaj¹ siê jeszcze w Polsce: spotkania ma³ych
grup w swoich miastach, warsztaty pantomim, tañców, ewangelizowania w obcym jêzyku itd.
(wszystko w zale¿noœci od potrzeb danej grupy ewangelizacyjnej). Osoby chêtne do pos³ugi
podczas ŒDM, które nie uczestniczy³y w Oazie na Camino de
Santiago, równie¿ bêd¹ uczestniczyæ w tych przygotowaniach.
Ewangelizacja w Hiszpanii
obejmie bowiem nie tylko ŒDM
(15-17 sierpnia 2011). Trwaæ
bêdzie w kilku diecezjach równoczeœnie kilka tygodni przed Madrytem i bêdzie po³¹czona z zaanga¿owaniem w tamtych diecezjach w animacji tzw. dni w diecezjach; odbêd¹ siê tak¿e spotkania z tamtejsz¹ Poloni¹. Ka¿da
zaœ z ma³ych „powiêkszonych”
grup na ŒDM stanie siê osobnym
zespo³em ewangelizacyjnym, który bêdzie pos³ugiwa³ w innej parafii.
Innymi wymiarami ewangelizacji bêdzie m.in. Triduum Katechetyczne podczas ŒDM – spotkania w grupach jêzykowych
przez 3 dni (œroda, czwartek, pi¹tek). Oaza zaœ dostanie do prowadzenia katechez przynajmniej

jedno miejsce (katechez w jêzyku polskim). Bêdzie mo¿liwy tak¿e udzia³ w Festiwalu M³odych,
czyli ewangelizacja uliczna. Po
ŒDM przewidziane zaœ s¹ 3 dni
odpoczynku nad Morzem Œródziemnym.
A teraz kilka informacji techniczno-praktycznych. Pierwotne
plany (zapisy na Oazê mia³y
trwaæ tylko do koñca 2009 r.) uleg³y zmianie – zapisy wci¹¿ trwaj¹!
Zg³oszenia (potwierdzone przez
moderatora diecezjalnego) nale¿y przysy³aæ na adres ks. Macieja Krulaka: mkrulak@wp.pl lub
telefonicznie 604 951 975.
Wci¹¿ te¿ mo¿na siê zaanga¿owaæ w ewangelizacjê w Hiszpanii. Aby dostawaæ informacje o
przygotowaniach do ŒDM, nale¿y zg³osiæ siê do Piotra Modliñskiego (p.modlinski@warszawa.oaza.pl), który wpisze chêtne osoby na zamkniêt¹ listê mailingow¹. Dok³adne zaœ informacje dotycz¹ce ju¿ ŒDM dopiero
siê pojawi¹. Póki co mo¿emy
wspieraæ tych odwa¿nych, którzy zdecydowali siê na uczestnictwo w Camino de Santiago.
Mo¿na te¿ w³¹czyæ siê w codzienn¹ modlitwê (codziennie o
2130 dowolna modlitwa za ŒDM).
Wiadomo te¿, ¿e organizatorzy ŒDM w Madrycie poparli inicjatywê Ruchu. Rozpoczêto wiêc
wspó³pracê, która – miejmy nadziejê – przyniesie wiele owoców
w przysz³oœci.
Agnieszka Wa³kiewicz

Msza œwiêta beatyfikacyjna
sprawowana bêdzie w niedzielê
6 czerwca o godzinie 1100 i wpisze siê w obchody III Dnia Dziêkczynienia. Dlatego od wczesnych godzin rannych bêdziemy
gromadziæ siê na Placu Pi³sudskiego. Zapotrzebowanie na
karty wstêpu i karty parkingowe nale¿y przysy³aæ do
po³owy maja br. na adres Sekretariatu Moderatora Generalnego (ul. Ró¿yckiego 8, 40589 Katowice, tel. 32 251 88
20, 603 871 658, mail: sekretariat@oaza.pl). O przydziale
miejsc bêdzie decydowa³a kolejnoœæ zg³oszeñ.
W sobotê poprzedzaj¹c¹
dzieñ beatyfikacji bêdzie mia³o
miejsce czuwanie przygotowuj¹ce do tego wydarzenia. Do
wspó³pracy w animacji tego spo-

tkania zosta³a poproszona Centralna Diakonia Ewangelizacji
naszego Ruchu, co jest dla nas
powodem do wielkiej dumy i radoœci. Zachêcamy do udzia³u nie
tylko w pielgrzymce, ale równie¿
w tym czuwaniu.
Pielgrzymowanie naszego
Ruchu na beatyfikacjê s³ugi Bo¿ego ks. Jerzego Popie³uszki bêdzie uroczystym podsumowaniem i dziêkczynieniem za II Modlitewn¹ Nowennê Miesiêcy odprawian¹ w naszym Ruchu w intencji kap³anów oraz pielgrzymk¹ dziêkczynn¹ wszystkich
kap³anów moderatorów Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, w tym szczególnie Unii Kap³anów Chrystusa
S³ugi.
ks. Adam Wodarczyk

informacje

Rekolekcje formacyjne
26 czerwca – 12 lipca 2010
OR II stopnia
Kowary
Zg³oszenia:
Danuta i Dariusz Stêpniowie
tel. 71 314 22 06, 660 664 693
darekdana@poczta.onet.pl
26 czerwca – 12 lipca 2010
ON¯ I
Lwówek Œl¹ski
mod. ks. Pawe³ Jêdrzejski
informacje i zapisy 723928815
oraz rekolekcje.lwowek@onet.pl
koszt 800 z³
14-30 lipca 2010
ON¯ I stopnia
Szklarska Porêba
mod. ks. Grzegorz Michalski
ks. Daniel Herbowski
Zg³oszenia:
ks. Grzegorz Michalski
tel. 668307855
grzesmich@gmail.com
Koszt: 650 z³
16 lipca – 31 lipca 2010
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Rekolekcje specjalistyczne
31 lipca – 7 sierpnia 2010
Sesja o pilotowaniu krêgów DK
Krnov/Czechy
Zg³oszenia: Krystyna i Mieczys³aw ¯ygad³o
tel. 71 363 62 05
zygadlo@poczta.fm
dla ma³¿eñstw, które prze¿y³y przynajmniej
I i II stopieñ Oazy Rekolekcyjnej oraz ORAR II stopnia
13 sierpnia – 22 sierpnia 2010
Oaza Rekolekcyjna Diakonii ¯ycia
Bystra Krakowska
Zg³oszenia: Agnieszka i Aleksander Jaromin
tel. 668 441 251
a_jaromin@op.pl
S¹ to rekolekcje dotykaj¹ce problemów, z którymi bardzo
intensywnie przychodzi siê mierzyæ wspó³czesnemu cz³owiekowi. Podstawowym zadaniem Diakonii ¯ycia jest dawanie wspólnotom i cz³onkom Ruchu umiejêtnoœci dobrego prze¿ywania sfery p³ciowoœci i wszystkiego, co siê z ni¹ wi¹¿e oraz dawanie dobrej wiedzy w tej dziedzinie. ORD¯ jest narzêdziem do tego.

Dy¿ury Diakonii S³owa
Wroc³aw,
pl. Katedralny 12,
pok. 12
(budynek Seminarium
Duchownego)
wtorek:
godz. 1200-1400; 1530-1730
czwartek: godz. 1530-1730
Odpowiedzialna:
Stanis³awa Dziewit
071 789 98 76
W Diakonii S³owa znajduj¹ siê materia³y z historii
Ruchu, wczeœniej wydane
pozycje ks. F. Blachnickiego, ks. Wojciecha Danielskiego oraz materia³y formacyjne.

14-30 lipca 2010
OR I stopnia
Krzeszów
mod. ks. Krzysztof Antoniewicz
Zg³oszenia:
El¿bieta i Jacek G³adcy
tel. 71 372 60 15, 507089118
ejg@poczta.onet.pl
31 lipca – 16 sierpnia 2010
14-30 lipca 2010
OR I stopnia, ON¯ I stopnia
m³odzie¿ i grupa doros³ych
Lwówek Œl¹ski
mod. ks. Mariusz Leonik
tel. 506986156
mod. ks. Patryk Olejnik
Janina i Micha³ Bartosikowie
tel. 71 318 23 36
Zg³oszenia i informacje:
rekolekcje.jelcz@o2.pl
oraz telefonicznie
u prowadz¹cych
Koszt: dorosli i m³odzie¿ 700 z³,
dzieci do lat 13 – 350 z³,
dzieci do lat 3 bezp³atnie.
Rekolekcje s¹ organizowane
przez wspólnotê Ruchu w parafii p.w. œw. Maksymiliana M.
Kolbego w Jelczu-Laskowicach.
31 lipca – 16 sierpnia 2010
OR I stopnia
Bañska Wy¿na
mod. o. Edward Kryger OFMCap
Ma³gorzata i Witold Nowiccy
tel. 606120899
pio_wmn@wp.pl

Centralna Oaza Matka
W dniach 21-24 maja 2010 r. w Centrum Ruchu w Kroœcienku bêdziemy œwiêtowali uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego. Dodatkowym akcentem tego spotkania bêd¹ obchody 10. rocznicy przeniesienia doczesnych szcz¹tków s³ugi Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego do Kroœcienka (dok³adna data rocznicy przeniesienia to 1 kwietnia 2010 r.)
Jak co roku bêdziemy wzywali mocy Ducha Œwiêtego dla ca³ego Koœcio³a, w tym szczególnie
dla wszystkich pos³uguj¹cych i uczestnicz¹cych w Oazie ¯ywego Koœcio³a 2010. Bêdziemy modlili siê równie¿ za b³ogos³awionych podczas COM animatorów oraz cz³onków Stowarzyszenia
DIAKONIA. Niech ta wielka wigilia modlitewna bêdzie równie¿ okazj¹ do dziêkczynienia za dar
moderatorów naszego Ruchu w roku kap³añskim.
Gor¹co zapraszam wszystkich animatorów, moderatorów i cz³onków diakonii do wziêcia
udzia³u w tym przepiêknym czasie modlitwy i czuwania.
Wszystkich, którzy nie bêd¹ mogli przybyæ do Kroœcienka zachêcam do organizowania w
swoich wspólnotach, parafiach, rejonach czuwania modlitewnego przed Zes³aniem Ducha Œwiêtego.
ks. Adam Wodarczyk

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

Wydarzenia w diecezji

21-24 maja 2010
Centralna Oaza Matka

14-15 maja 2010
III Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia DIAKONIA

29 maja 2010
Pielgrzymka Domowego Koœcio³a
do Sanktuarium œw. Józefa w Kaliszu

17 maja 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

19-20 czerwca 2010
XXX Krajowa Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
Jasna Góra

7 czerwca 2010
Spotkanie ksiê¿y moderatorów
Parafia œw. Maurycego, ul. Traugutta 34, Wroc³aw
pocz. godz. 2000

24-26 sierpnia 2010
Podsumowanie O¯K 2009

11 czerwca 2010
Rozes³anie na rekolekcje

26 sierpnia 2010
Krajowe Kolegium Moderatorów

14 czerwca 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

11-12 wrzeœnia 2010
Podsumowanie pracy rocznej Domowego Koœcio³a

OAZA ¯YWEGO KOŒCIO£A 2010
Turnus pierwszy – 26 czerwca – 12 lipca 2010
Turnus drugi – 14 lipca – 30 lipca 2010
Turnus trzeci – 31 lipca – 16 sierpnia 2010

10-12 wrzeœnia 2010
Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
22-24 paŸdziernika 2010
V Kongregacja DIAKONII
15-17 listopada 2010
22-25 listopada 2010
Jesienne rekolekcje kap³anów moderatorów Ruchu
26-28 listopada 2010
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jednoœci
8 grudnia 2010
Niepokalane Poczêcie NMP
Uroczystoœæ patronalna Wspólnot Ruchu Œwiat³o-¯ycie
i S³u¿by Liturgicznej
26 grudnia 2010
Niedziela Œwiêtej Rodziny
Uroczystoœæ patronalna Domowego Koœcio³a
9 stycznia 2011
Niedziela Chrztu Pañskiego
Uroczystoœæ patronalna moderatorów Ruchu
14-16 stycznia 2011
Spotkanie op³atkowe Domowego Koœcio³a
Zimowa Oaza ¯ywego Koœcio³a 2011
2 lutego 2011
Dzieñ Œwiat³a w Kroœcienku i poœwiêcenie œwiec O¯K 2011
Przejœcie z postoazy do preoazy
25-28 lutego 2011
XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Œwiat³o-¯ycie
21-24 kwietnia 2011
Triduum Paschalne

Misja: Oaza
Rekolekcje I stopnia
w jêzyku angielskim
Kroœcienko 2010
Szczególnym znakiem czasu dla naszego Ruchu jest powstanie
Diakonii Misyjnej, której charyzmat odkrywamy w ewangelizacji ad
extra, czyli poza granicami Polski. Dzia³ania podejmowane z jej inicjatywy s¹ niezmiernie wa¿ne, ale nie znaczy to, ¿e jako Ruch,
wreszcie jako Koœció³ jesteœmy zwolnieni z odpowiedzialnoœci za
tych ludzi, którzy, mo¿e po raz pierwszy us³yszeli o Chrystusie.
W III turnusie w Kroœcienku przeprowadzone bêd¹ rekolekcje I
stopnia w jêzyku angielskim pod has³em “Misja: Oaza" kierowane
do obcokrajowców, szczególnie do:
- Osób zwi¹zanych ze wspólnotami Ruchu poza Polsk¹, ale nie
maj¹cych mo¿liwoœci prze¿ycia rekolekcji oazowych we w³asnym
jêzyku.
- Osób pos³anych przez polskich misjonarzy lub innych ksiê¿y pragn¹cych zaszczepiæ charyzmat Œwiat³o-¯ycie w swoich parafiach/
diecezjach np. Chiny, Kenia.
Zapewne koszt udzia³u w rekolekcjach dla osób z Europy Zachodniej nie bêdzie stanowi³ problemu, jednak¿e osoby pochodz¹ce
z Europy Wschodniej, Azji czy Afryki potrzebuj¹ naszego wsparcia
finansowego. Proszê, wiêc o podjêcie odpowiedzialnoœci za stronê
materialn¹ tego dzie³a.
Marcin Sk³odowski
Diakonia Misyjna Ruchu Œwiat³o-¯ycie
+48 502 621 490 diakoniamisyjna@gmail.com
Wp³at mo¿na dokonywaæ na konto:
Oœrodek Fundacji "Œwiat³o - ¯ycie" PRAGA w Warszawie
ul. Floriañska 3; 03-707 Warszawa;
Lukas Bank S.A. nr: 48 1940 1076 3068 1040 0002 0000
z dopiskiem: misja oaza

