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G³os S³owa
- Objawienie
Chrzeœcijañscy rodzice, przemienieni
w Domowym Koœciele, maj¹ wzi¹æ odpowiedzialnoœæ za wprowadzenie w doœwiadczenie chrzeœcijañskie w³asnych
dzieci, co powinno znaleŸæ wyraz tak¿e
w zaanga¿owaniu w pracê z m³odymi w
parafiach.
s. 6
To, co tu prze¿yliœmy, mo¿na
chyba porównaæ do sytuacji, kiedy ktoœ przez lata mieszka w
swoim domu i w pewnym momencie okazuje siê, ¿e w œcianie ukryte by³y drzwi, o których
nikt nie wiedzia³. I tam jest ca³kiem nowe pomieszczenie, które zmienia uk³ad naszego domu.
s. 10

Szko³a Animatora
Pierwsze spotkanie 9 paŸdziernika 2010 r., godz. 1400,
Wroc³aw, Parafia NMP Nieustaj¹cej Pomocy, ul. Szkocka 35
szczegó³y s.23

Zwraca³bym uwagê na koniecznoœæ udzia³u w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii, która stanowi szczególny rodzaj rekolekcji syntetyzuj¹cych. Dawniej ci¹gle próbowa³em ludziom uœwiadamiaæ, ¿e nie doceniaj¹ tego
etapu formacji.
Rozmowa z ks. S. Bolczykiem
s.18
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Zawsze z ciekawoœci¹ czekam na nowy
„znaczek” i has³o roku. To taki skrót – zazwyczaj bardzo pojemny, który rzeczywiœcie
pomaga ukierunkowaæ pracê nad sob¹ i s³u¿bê tak, ¿eby byæ w ³¹cznoœci z ca³ym Ruchem i jednoczeœnie zachowaæ wiernoœæ drodze, któr¹ mnie osobiœcie Pan prowadzi.
Otwarta ksiêga i œwieca ze znaczkiem
oazowym to oczywiœcie S³owo Bo¿e odczytywane w œwietle wiary, na modlitwie. Œwieca niesie te¿ skojarzenie z Pascha³em – Chrystusem Zmartwychwsta³ym.
Jakie s¹ drogi s³uchania Pana? Jaka jest
ró¿nica miêdzy s³uchaniem a pos³uszeñstwem? Pamiêtam takie sformu³owanie
z baœni 1000 i jednej nocy: S³ucham i jestem pos³uszny. Kto z nas mo¿e tak o sobie powiedzieæ – s³ucham s³ów Pana Jezusa
i jestem im pos³uszny.
Wa¿ne jest nie tylko s³uchanie, ale te¿
rozeznawanie, ¿eby us³yszanego S³owa nie
zniekszta³ciæ przez w³asne wyobra¿enie i
„widzimisiê”. Jedyn¹ drog¹ s³uchania i szko³¹
pos³uszeñstwa jest wierny, codzienny Namiot Spotkania. Wiem ile kosztuje wiernoœæ,
bo sama wci¹¿ siê zmagam z w³asnym lenistwem i wygodnictwem. Okresy „prosperity” w moim ¿yciu duchowym przychodz¹,
kiedy jestem wierna Namiotowi Spotkania.
No có¿. Nie da siê inaczej szukaæ woli Bo¿ej.
To prawda, Pan Bóg czêsto mówi przez
innych ludzi, wspó³ma³¿onka (a czasem nawet przez mê¿a! jak mówi¹ ¿ony z Domowego Koœcio³a). Trzeba jednak wyczulenia
na g³os Bo¿y, ¿eby go us³yszeæ, nie zlekcewa¿yæ, nie zag³uszyæ w³asnymi s³owami.
Na modlitwie nie b¹dŸcie gadatliwi jak
poganie. Oni myœl¹, ¿e przez wzgl¹d na
swe wielomówstwo bêd¹ wys³uchani
(Mt 6, 7).
Bywa, ¿e rozpoznamy wolê Bo¿¹ prawid³owo, rozeznanie potwierdzi kap³an, wspólnota, jednoœæ ma³¿eñska. I przemy wtedy
jak czo³g pewni, ¿e jesteœmy na dobrej drodze. Ale na ka¿dej drodze s¹ zakrêty… Jak
je zauwa¿yæ, potraktowaæ powa¿nie? Pan
Bóg wysy³a sygna³y, ¿e zakrêt siê zbli¿a.
Czêsto jednak, jak kierowcy, jeŸdzimy „na
pamiêæ”, ignoruj¹c nowe znaki.
Kto ma dzieci, ten wie, ¿e nie ma w wychowaniu „raz na zawsze”. Wychowanie
musi byæ permanentne. Samowychowanie
tak¿e. Wiêc i my, doros³e dzieci Bo¿e mamy
przed sob¹ zadanie syntetycznie zawarte w
haœle roku: S³uchaæ Pana.
Stajemy siê przecie¿ wolni tym bardziej
im mocniej zawierzymy siê Bogu Ojcu.
Ela Kowalewska

KOINONIA – Biuletyn informacyjny Diecezjalnej Diakonii Jednoœci Ruchu Œwiat³o-¯ycie w Archidiecezji Wroc³awskiej
e-mail: mszepiet@wroclaw.oaza.pl
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Nowy moderator

Abp Marian Go³êbiewski z
dniem 21 sierpnia 2010 roku
ustanowi³ ks. Grzegorza Michalskiego nowym moderatorem diecezjalnym Ruchu Œwiat³o-¯ycie w
archidiecezji wroc³awskiej na
okres czterech lat.
Do nowego moderatora abp
Go³êbiewski skierowa³ nastêpuj¹ce s³owa: „Przewielebnemu

Ksiêdzu Moderatorowi i wspó³pracuj¹cej z Nim Diecezjalnej
Diakonii Jednoœci ¿yczê, by Ruch
Œwiat³o-¯ycie w archidiecezji
wroc³awskiej pozyskiwa³ sympatyków oraz cz³onków i tworzy³
poœród nich wzorcowe œrodowiska poprawnej formacji, zw³aszcza m³odych, ku pe³nej dojrza³oœci chrzeœcijañskiej. W tym du-

chu modlê siê i z serca b³ogos³awiê”.
Ksi¹dz Grzegorz Michalski
urodzi³ siê 3 paŸdziernika 1972
roku. Pochodzi z parafii p.w. œw.
Rodziny we Wroc³awiu. Œwiêcenia kap³añskie otrzyma³ 29 maja
1999 roku we Wroc³awiu. Pos³ugê pe³ni³ w nastêpuj¹cych parafiach:
- Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym 1999-2005. Zajmowa³ siê
Charyzmatyczn¹ Wspólnot¹
“Resurectio Christi” i za³o¿y³
Oazê M³odzie¿y, by³ opiekunem krêgu DK.
- Œw. Maksymiliana M. Kolbego we Wroc³awiu 2005-2010.
Zajmowa³ siê Wspólnot¹ Odnowy w Duchu Œw. “Benedictus”; Grup¹ KWC; Za³o¿y³

Oazê M³odzie¿y, za³o¿y³ krêgi
DK, opiekowa³ siê jednym z
nich i by³ przez rok moderatorem rejonu DK, który powsta³
przy tej parafii.
- Œw. Józefa Oblubieñca NMP
w ¯órawinie 2010.
Przez wiele lat ks. Grzegorz
byl organizatorem rekolekcji formacyjnych dla m³odzie¿y a w
ostatnim czasie zaanga¿owa³ si
w Diakonii Ewangelizacji.
Ks. Grzegorz obejmuje pos³ugê po ks. Bogus³awie Stecu, który moderatorem diecezjalnym by³
od roku 1998. Do 1998 roku
moderatorem (pierwszym) diecezjalnym by³ ks. Stanis³aw Babicz.

Podsumowania i plany
Relacja z III Kongregacji Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie Diecezji Wroc³awskiej – 14/15 maja 2010 roku.
Sobota, 15 maja,
Dom Rekolekcyjny
w Ligocie Polskiej

Pi¹tek, 14 maja, Koœció³
p.w. Chrystusa Króla
Trzeba wiêc, aby jeden z
nich sta³ siê razem z nami œwiadkiem Jego Zmartwychwstania
(Dzieje 1,22b)
Kongregacja rozpoczê³a siê
Eucharysti¹ (poprzedzon¹ czuwaniem) z niezwykle trafn¹ homili¹
bpa Andrzeja Siemieniewskiego,

nawi¹zuj¹c¹ do wyborów aposto³a Macieja i koniecznoœci powrotu do pocz¹tków (Dz 1, 1517.20-26). £atwa w odbiorze i
zrozumieniu, by³a doskona³ym
wstêpem do obrad dnia nastêpnego. Umocnieniem dla nas by³a
te¿ obecnoœæ w koncelebrze i na
krótkiej agapie po Mszy Moderatora Generalnego, ks. Adama
Wodarczyka.

Nazajutrz w Ligocie stawili siê
cz³onkowie Stowarzyszenia. Ku
zaskoczeniu wszystkich nie by³o
¿adnego problemu z frekwencj¹
i tzw. kworum. Ledwo pomieœciliœmy siê w najwiêkszej sali na
parterze.
Rozpoczêliœmy modlitw¹ w
kaplicy, prowadzon¹ z Duchem
przez Aniê i Benka Banaszaków.
Umocnieni moc¹ z wysoka przeszliœmy do sali obrad. Tu wys³uchaliœmy s³owa ks. Adama Wodarczyka. Ks. Adam przypomnia³
o fundamentalnej zasadzie rozwoju ka¿dej wspólnoty Ruchu:
czynieniu uczniów – na ka¿dym
szczeblu, w ka¿dej grupie – poprzez pozytywny jêzyk przekazywania zafascynowania Bogiem.
Zwróci³ uwagê na wiarygodnoœæ
pokazania ³aski Bo¿ej, która dzia³a w ¿yciu, a tak¿e na koniecznoœæ pytania samych siebie o
owoce pos³ugi i misji – ilu ludzi
przyprowadzi³em do Jezusa?
Przypomnia³ równie¿, ¿e
Ruch prowadzi do dojrza³oœci
chrzeœcijañskiej ludzi w ró¿nym

wieku i ró¿nych stanów. Powinniœmy nawzajem o siebie siê
troszczyæ – œwieccy o kap³anów
(ró¿ne formy modlitwy za nich),
kap³ani o ludzi œwieckich, doroœli o m³odych i dzieci.
Wokó³ osób bardziej zaanga¿owanych, animatorów, liderów
zawsze toczy siê walka duchowa,
dlatego trzeba przygotowywaæ
nastêpców, aby nas zmieniali na
krócej lub d³u¿ej. Prawo zmiany,
wprowadzania nowych ludzi w
pos³ugê, jest konieczne!
Bardzo wa¿ne jest pozyskiwanie nowych cz³onków do ka¿dej diakonii. Trudno jest dobrze
s³u¿yæ bez ca³oœciowej wizji Ruchu, st¹d niezwykle wa¿ne jest
uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii. Docelowo diakonia na szczeblu diecezji ma
schodziæ w dó³, na szczebel rejonu, nawet parafii. Diakonia naszego Ruchu powinna byæ przede
wszystkim ukierunkowana na
parafiê.
Na zakoñczenie swojego wyst¹pienia Moderator Generalny
przekaza³ wszystkim do przemyœlenia przes³anie o wymiarze duchowym: fragment z Dziejów
Apostolskich o ¿yciu pierw-
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Diecezjalna
Diakonia Jednoœci
Ruchu Œwiat³o-¯ycie
Archidiecezji
Wroc³awskiej
Moderator
Diecezjalny
– Ks. Grzegorz Michalski
szej wspólnoty (Dz 2, 42-47).
Wymieni³ te¿ m.in. na bazie tego
tekstu piêæ filarów rozwoju
wspólnoty, rozwoju Koœcio³a. S¹
to: ewangelizacja, uwielbienie,
doœwiadczenie wspólnoty, czynienie uczniów (poprzez formacjê), s³u¿ba.
Nastêpnie podzieleni na grupy udaliœmy siê do ró¿nych pomieszczeñ, aby spróbowaæ odpowiedzieæ na przygotowane pytania, dotycz¹ce naszego aktualnego zaanga¿owania w Ruch, w
Stowarzyszenie: czy rozwijamy
siê, czym pos³ugujemy w Ruchu,
parafii, czy mamy ca³oœciow¹
wizjê Ruchu i czujemy siê odpowiedzialni za wszystkie jego ga³êzie?
W homilii ks. Adam Wodarczyk zaznaczy³, ¿e s³owa „Congregare unum” t³umacz¹ siê
„zgromadzeni w jednoœci”. Powiedzia³, ¿e Bóg, podobnie jak
dla Maryi, ma dla ka¿dego z nas
konkretny plan. Narodziliœmy siê
na nowo, ale ten proces ci¹gle
trwa. Dziœ tak¿e mamy wo³aæ o
Ducha Œwiêtego. Koñcz¹c tê
kongregacjê mamy mieæ œwiadomoœæ, ¿e Bóg w nas zamieszka³ i
iœæ z now¹ energi¹ do ludzi. Kto
wiele otrzyma³, ten jest wezwany do podzielenia siê tym z innymi.
Dziêkujemy Marii i jej za³odze za przygotowanie bardzo

smacznego obiadu i przy okazji
za dalsze postêpy prac w Domu
rekolekcyjnym. Kto tu bywa rzadko, ten zosta³ mile zaskoczony.
Choæ wiele jeszcze jest do zrobienia to trzeba mieæ nadziejê, ¿e
wszystko siê powiedzie.
Po obiedzie przeszliœmy ponownie do kaplicy, gdzie przedstawiciele poszczególnych diakonii z³o¿yli, na ogó³ krótkie, meldunki z dzia³añ podejmowanych
w mijaj¹cej kadencji. Obszerniejsze sprawozdania zosta³y wczeœniej z³o¿one w sekretariacie
Kongregacji.
Nadszed³ czas wyborów kandydatów na nowego moderatora
diecezjalnego, a w³aœciwie ustaliæ ich kolejnoœæ na liœcie, która
bêdzie przekazana biskupowi, aby
wskaza³ jednego z nich. Kandydatami zostali ksiê¿a: Janusz Betkowski, Grzegorz Michalski, Jacek Olszewski. G³osowanie przebiega³o w radosnej atmosferze,
obecnych by³o oko³o 70% cz³onków Stowarzyszenia.
Ponadto na podstawie zg³oszonych wniosków zgromadzeni
przeg³osowali, ¿e:
- nowy moderator wyznaczy
sekretarza Diakonii Jednoœci i
wejdzie on automatycznie w
sk³ad Diakonii Jednoœci,
- powo³ano Diakoniê Wychowawcz¹ i powierzono funkcjê jej
tworzenia Marii Dañkowskiej.

Podczas liczenia g³osów wygospodarowano trochê czasu,
aby podziêkowaæ, poprzez wrêczenie symbolicznych prezentów, ks. Bogus³awowi Stecowi (za
dotychczasow¹, trwaj¹ca jeszcze
pos³ugê moderatora, przewodniczenie w przygotowaniu i prowadzeniu Kongregacji), ks. Adamowi Wodarczykowi i naszej siostrze z Instytutu NMK, Gra¿ynie
Mi¹sik, za uczestnictwo w Kongregacji.
Spotkanie zakoñczy³y nieszpory odœpiewane w kaplicy.
Jeszcze wspólna fotografia na
zewn¹trz budynku i… do zobaczenia.
Kongregacja siê skoñczy³a.
Zastanawiamy siê w jakim kierunku iœæ, na co najbardziej zwracaæ uwagê w najbli¿szych trzech
latach pracy, do nastêpnej kongregacji, aby Ruch wzrós³ tak¿e
iloœciowo. Kierunki te, zdaje siê,
wytyczy³ nam Moderator Generalny w swoim wyst¹pieniu. Wybraæ i skupiæ siê na najwa¿niejszych z nich to bêdzie najbli¿sze
zadanie dla Diakonii Jednoœci,
dla wszystkich cz³onków Stowarzyszenia na czele z nowym Moderatorem. Ale tak¿e dla wszystkich cz³onków naszego Ruchu,
którzy widz¹ wiêcej i patrz¹ dalej. Którym rozwój Ruchu le¿y na
sercu.
Mieczys³aw Kobierski

Para Diecezjalna
Domowego Koœcio³a
– Ewa i Andrzej Ma³olepszy
Moderator
Diecezjalny
Domowego Koœcio³a
– ks. Jacek Olszewski
Ekonom
– Celina Palczak
Diakonia
Ewangelizacji
– Katarzyna Gronowicz,
– ks. Grzegorz Michalski
Diakonia
Komunikowania
Spo³ecznego
– Mieczys³aw Kobierski,
– ks. Janusz Betkowski
Diakonia Liturgiczna
– Nina Majek,
– ks. Bogus³aw Stec
Diakonia Modlitwy
– Magdalena Skibiñska,
– ks. Pawe³ Jêdrzejski
Diakonia Muzyczna
– Ma³gorzata Porêba
Diakonia
Oaz Rekolekcyjnych
– El¿bieta i Ireneusz
Szulcowie
Diakonia S³owa
– Stanis³awa Dziewit
Diakonia Wyzwolenia
– Wies³aw Szczepanowski
Diakonia ¯ycia
– Jolanta
Such--Bia³oskórska
Diakonia
Wychowawcza
– Maria Dañkowska

wezwania

Po kongregacji diecezjalnej i
wyborach nowego moderatora w
naturalny sposób przychodzi czas
podsumowañ dotychczasowej
pracy naszego Ruchu.
Nie jest moj¹ ambicj¹ analizowanie w sposób szczegó³owy
pracy uczestników Ruchu Œwiat³o-¯ycie dla samego Ruchu i szerzej dla Koœcio³a. Do szczegó³owych sprawozdañ poszczególnych diakonii zainteresowani
dotr¹. Chcia³abym zwróciæ uwagê czytelników na niektóre ich
elementy.
Zamierzeniem Ojca Franciszka by³o wychowaæ uczestników
oaz tak, aby stali siê œwiadomymi chrzeœcijanami, zaanga¿owanymi w ¿ycie swojej parafii. Czy
tak jest?
Przypomnê jeszcze raz drogê
formacyjn¹ oazowicza. Rekolekcje I, II i III stopnia to nie jest
ca³a formacja. Do tych, którzy
prze¿yli I i II stopieñ adresowane
jest zaproszenie na Triduum Paschalne prze¿yte w formie rekolekcji. Potem „trójka”. A potem
Oaza Rekolekcyjna Diakonii. Po
trzecim stopniu nastêpuje przymiarka do konkretnej diakonii
Ruchu, a ORD pomaga rozeznaæ
i wybraæ miejsce, gdzie zasiane
ziarno przyniesie owoc stukrotny. Widaæ, ¿e diecezjalne diakonie specjalistyczne rozwijaj¹ siê,
s¹ ¿ywe. Ich liczebnoœæ siê zmienia, czêstotliwoœæ spotkañ jest
ró¿na, ale podejmowana jest praca formacyjna.
Diakonie diecezjalne dzia³aj¹
na wspólnym terenie. Ich zadania zazêbiaj¹ siê, co widaæ przy
realizacji du¿ych przedsiêwziêæ.
W ci¹gu ostatnich trzech lat
wspólnym wysi³kiem wielu wspólnot zosta³y zorganizowane rekolekcje ewangelizacyjne w kilku
parafiach wroc³awskich, ale tak¿e poza Wroc³awiem – w Ludowie Œl. i Henrykowie. Podczas
realizacji takiego zadania weryfi-
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Ci, którzy chc¹ wiêcej

kuje siê dojrza³oœæ Ruchu jako
ca³oœci. Zaanga¿owane by³y diecezjalne diakonie – ewangelizacyjna, muzyczna, modlitwy, liturgiczna, diakonia ¿ycia. Wspó³praca podczas samych rekolekcji to jedno, ale przecie¿
du¿o wa¿niejsze jest to, co
dzieje siê póŸniej. Wszystkie
ga³êzie Ruchu anga¿owa³y siê,
¿eby zachêconym ludziom – m³odzie¿y i doros³ym pomóc trafiæ
do ma³ych grup i wspólnot lokalnych. Diakonia Deuterokatechumenatu mia³a zadbaæ o animatorów dla m³odzie¿y i doros³ych, a Domowy Koœció³ dla
ma³¿eñstw. W jednych wspólnotach to siê uda³o, w innych nie.
Ale przecie¿ owoce tej wspólnej
pracy rodz¹ siê jeszcze, bo ewangelizacja mia³a miejsce „przed
chwil¹”.
Innym przyk³adem wspólnego zadania na szerok¹ skalê by³
Marsz dla Jezusa czy Marsz Rodzin. Ja szczególnie zapamiêta³am Festyn Rodzinny na Wyspie S³odowej
w 2009 r., organizowany
przez Miejski
Oœrodek Pomocy Spo³ecznej. Udzia³ w
tym przedsiêwziêciu Ruch
Œwiat³o-¯ycie
wzi¹³ z inicjatywy Diakonii
¯ycia, ale zaan-

ga¿owa³y siê wspólnoty z ca³ego
miasta, szczególnie Domowy
Koœció³, prowadz¹c w³asne „stoisko” – zabawy dla dzieci, informacja o Ruchu Œwiat³o-¯ycie i
Domowym Koœciele.
I to chyba jest najbardziej prawid³owa droga s³u¿by dla Koœcio³a.
Diakonia Modlitwy spotyka
siê z poszczególnymi diakoniami,
¿eby wspólnie rozeznawaæ zadania i wspieraæ ju¿ podjête prace.
Dobrze, je¿eli w rozeznanym zadaniu pojawia siê wspó³praca
wszystkich ga³êzi Ruchu – to jest
œwiadectwo, ¿e Ruch ¿yje, nie
jest skostnia³ym muzealnym zabytkiem, którego formy pracy
kompletnie siê prze¿y³y.
Wa¿na jest pos³uga na zewn¹trz – poza Ruchem. Diakonia liturgiczna pomaga przygotowaæ siê do s³u¿by nie tylko na
naszych wewnêtrznych uroczystoœciach, ale wszêdzie. Je¿eli
ktoœ s³u¿y przy o³tarzu na Dniu
Wspólnoty, a nie pojawia siê w
swojej parafii – to coœ jest nie
tak.
Najbardziej jaskrawym przyk³adem diakonii, która s³u¿y „na
zewn¹trz” jest Diakonia Wyzwolenia. Wielu z nas jest cz³onkami
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka,
ale niewielu bierze udzia³ w pielgrzymkach organizowanych
przez tê Diakoniê. Niepokoj¹cy
jest fakt, ¿e odpowiedzialni za tê
diakoniê (wiekowi i schorowani)
nie maj¹ komu przekazaæ pa³eczki.
Jeszcze bardziej martwi fakt, ¿e

nie ma kto podj¹æ odpowiedzialnoœci za Diakoniê Deuterokatechumenatu.
¯eby skutecznie s³u¿yæ nie
mo¿na zaniedbaæ w³asnej, osobistej formacji. Nieporozumieniem jest nak³anianie do s³u¿by
– np. animatorskiej w czasie rekolekcji wakacyjnych – ludzi bez
pe³nej formacji podstawowej.
Najpierw formacja – potem s³u¿ba. Bez znajomoœci charyzmatu
Ruchu w ca³oœci, a nie tylko fragmentarycznie, nie bêdziemy mogli przekazaæ nowym ludziom,
czym jest Ruch Œwiat³o-¯ycie.
Zrobimy to po ³ebkach, przedstawimy swoj¹ wizjê, a nie zintegrowany zamys³ Za³o¿yciela. Po
uformowaniu jest czas na wybór
diakonii. I po zaanga¿owaniu siê
w konkretn¹ s³u¿bê – formacja
specyficzna dla wybranej pos³ugi.
Jestem pewna, ¿e powstanie
Diakonii na szczeblu diecezjalnym
dokona³o siê z inspiracji Bo¿ego
Ducha. Powstanie ich to jednak
nie wszystko. Czeka nas praca –
szukanie nowych ludzi, którzy siê
zaanga¿uj¹, integracja tych, którzy ju¿ wytrwale pracuj¹. W Ruchu jest jak w rodzinie – ¿eby siê
znaæ i kochaæ, trzeba ze sob¹
przebywaæ.
Ruch jest dla ludzi, którzy nie
tylko „czegoœ” chc¹, ale chc¹
wiêcej – chc¹ poznawaæ Boga i
budowaæ Koœció³. A budowanie
Koœcio³a zaczyna siê od osobistego nawrócenia.
Ela Kowalewska
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Metoda
przymna¿ania uczniów
Katecheza zosta³a wyg³oszona w czasie III Kongregacji
Diecezjalnej Stowarzyszenia Diakonia w archidiecezji wroc³awskiej, 15 maja 2010 roku
Mno¿yæ, by zwyciê¿yæ
W ostatnich trzech latach
bardzo mocno zwracaliœmy w
Ruchu uwagê na dzia³ania
ewangelizacyjne, których celem
jest pomna¿anie uczniów Pañskich. Ta zachêta, a w³aœciwie
misja, jest w dalszym ci¹gu aktualna. Mamy byæ coraz bardziej
œwiadomi tego, ¿e naszym zadaniem jest czynienie uczniów –
prezbiterów, ma³¿onków, doros³ych, grup m³odzie¿owych, dzieci. To fundamentalna zasada rozwoju i dynamizowania pracy Ruchu. Mamy siê tak staraæ i tak
pracowaæ, by ludzi w naszych
wspólnotach by³o wiêcej. Ci
nowi, których zdobywamy dla
sprawy Bo¿ej, dla ¿ycia z Jezusem, ale te¿ dla tej konkretnej
misji, któr¹ realizujemy od wielu
lat, bêd¹c cz³onkami Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, to jest najwa¿niejsza sprawa i zadanie.
Pan Bóg da³ mi ³askê wêdrowania praktycznie po wszystkich
polskich diecezjach. Przez szeœæ
lat mieszka³em w Rzymie i mia³em okazjê przygl¹daæ siê sytuacji chrzeœcijañstwa w œwiecie –
nazwijmy to tak – Europy zachodniej. Porównuj¹c tamt¹ rzeczywistoœæ i nasz¹, stwierdzam,
¿e ¿yjemy w Polsce w czasie
prze³omu. Je¿eli bêdziemy realizowali ofensywny model s³u¿by
chrzeœcijañskiej, to byæ mo¿e –
ale nie mo¿emy tego powiedzieæ
z ca³¹ pewnoœci¹ – obronimy siê
przed ró¿nymi tendencjami rozk³adowymi, których doœwiadczy³
Koœció³ na Zachodzie. Musimy
mieæ jednak œwiadomoœæ, ¿e
Koœció³ w krajach Europy zachodniej te¿ by³ kiedyœ silny, ale
stawa³ w obliczu tendencji laicyzacyjnych, które w³aœciwie we
wszystkich czêœciach Europy
poczyni³y ogromne spustoszenia. Wci¹¿ dzieje siê wiele dobrego, ale nacisk jest coraz silniejszy. Radoœæ roku kap³añskiego zosta³a bardzo mocno zak³ócona przez atmosferê oskar¿eñ
o pedofiliê. Wiele jest bezpodstawnych oskar¿eñ i wniosków,

które poczyni³y spustoszenia w
ludzkich sercach.
Ilu ludzi przyprowadzi³eœ do
Jezusa?
¯yjemy w œwiecie kszta³towanym przez media. Moi koledzy z
Goœcia Niedzielnego mówi¹ trochê ¿artem tak: jak czegoœ nie
ma w mediach lub w internecie,
to nie istnieje. Musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e media kszta³tuj¹ ludzi i stajemy w obliczu apologii
chrzeœcijañstwa, któr¹ w naszym
œwiadectwie musimy podejmowaæ w pozytywnym jêzyku. Taki
musi byæ sposób mówienia ludzi
Ruchu, pokazywania wiarygodnoœci chrzeœcijañstwa i wiarygodnoœci Koœcio³a, czynienia
uczniów, ewangelizacji – poprzez
pozytywne pokazywanie wartoœci ¿ycia w Bogu, które jest doœwiadczeniem uwolnienia od
grzechu, zafascynowania osob¹
Jezusa, doœwiadczenia Bo¿ej mi³oœci. Oczywiœcie, w pewnych
momentach trzeba zajmowaæ stanowisko apologetyczne, szczególnie w kwestach moralnych,
ale jeœli w dzisiejszym œwiecie jakiœ jêzyk mówienia o
Bogu ma siê okazaæ zwyciêskim, bêdzie to w³aœnie jêzyk
pozytywny, który pokazuje, ¿e
warto tak ¿yæ, ¿e to, co prze¿ywamy jako chrzeœcijanie œwiadomie zaang¿owani w Koœció³ na
drodze konkretnego charyzmatu
Ruchu Œwiat³o-¯ycie, jest wartoœciowe, pog³êbia piêkne prze¿ywanie ¿ycia. Mam g³êbok¹ pewnoœæ, ¿e taka forma œwiadectwa
i taki sposób pokazywania drogi, któr¹ kroczymy, jest jedyn¹
gwarancj¹, ¿e bêdzie ona owocowa³a w sercu ludzi. Podjêcie
walki jêzykiem negatywnym,
schodzenie do poziomu medialnego, ju¿ samo w sobie jest pora¿k¹. W formacji, któr¹ podejmujemy w ramach Ruchu, wprowadzaj¹c ludzi w pos³ugê czynienia uczniów, musimy bardzo
mocno uœwiadamiaæ zarówno
sobie, jak i innym, ¿e wszystko
zaczyna siê od pokazania wiarygodnoœci doœwiadczenia ³aski

Bo¿ej we w³asnym ¿yciu. To
musimy bardzo mocno akceptowaæ i pokazywaæ w pracy formacyjnej. Nie mo¿na równie¿
baæ siê stawiania pytania sobie i
innym, animatorom, odpowiedzialnym: ilu uczniów uczyni³eœ
w swoim ¿yciu? Ilu ludzi przyprowadzi³eœ do Jezusa, ilu ludzi wprowadzi³eœ na drogê formacji deuderokatechumenalnej w naszym
Ruchu? To jest pytanie o owocnoœæ pos³ugi, misji. Lêk mo¿e byæ
wtedy, kiedy widzi siê w³asn¹
ma³oœæ w odpowiedzi na to pytanie.
Wzajemna troska
Jesteœmy Ruchem prowadz¹cym do dojrza³oœci chrzeœcijañskiej bez wzglêdu na wiek i stan
w Koœciele. Wszystkie grupy wiekowe czy stany s¹ przedmiotem
naszego zainteresowania. Ruch
zawsze trzeba widzieæ ca³oœciowo. Oznacza to równie¿, ¿e
mamy siê o siebie wzajemnie
troszczyæ.
Kap³ani
Trosk¹ œwieckich powinni
byæ kap³ani. Wiele osób bardzo
pozytywnie prze¿y³o rok kap³añski – w Ruchu podejmowano
wiele inicjatyw modlitewnych.
Tak samo kap³ani powinni czuæ
siê odpowiedzialni za œwieckich,
a wszyscy doroœli za m³odzie¿ i
dzieci.
Szczególnym zadaniem, które na pewno jest dla was jakimœ
wyzwaniem, jest walka o zaanga¿owanie kap³anów. Trzeba
powiedzieæ, ¿e kap³ani stanowili
zawsze bardzo wa¿ny element
pracy formacyjnej i podmioto-

woœci Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Ruch
rozprzestrzeni³ na ca³¹ Polskê na
prze³omie lat 60 i 70 XX wieku
przede wszystkim dlatego, ¿e ojciec Franciszek pracowa³ na
KUL-u, gdzie studiowali ksiê¿a z
ca³ej Polski. Ci, którzy zostali
przez niego zapaleni do pracy
formacyjnej, póŸniej wracali do
diecezji i czêsto zaczynali tworzyæ wspólnoty Ruchu. Gdzieœ siê
znalaz³ jeden czy drugi zapaleniec, który zacz¹³ organizowaæ
oazy dla dzieci czy dla m³odzie¿y, dzie³o zaczê³o siê rozwijaæ.
Potem pojawi³y siê oazy rodzin
czy te¿ grupy doros³ych, ale to
ksiê¿a byli bardzo czêsto inicjatorami pocz¹tków Ruchu w poszczególnych diecezjach.
Dzisiaj, choæ nadal – patrz¹c
procentowo – jesteœmy jednym
z krajów, gdzie jest sporo powo³añ kap³añskich, wydaje siê, ¿e
liczba ksiê¿y zaanga¿owanych w
diecezjach jest mniejsza ni¿ w
latach, w których ja zaczyna³em
uczestniczyæ w Ruchu Œwiat³o¯ycie, na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych. Wymaga to modlitwy –
bo to jest problem duchowy – za
kap³anów, prze¿ywaj¹cych czêsto trudnoœci z to¿samoœci¹ we
wspó³czesnym œwiecie. Rodz¹
siê pytania o model, o sposób
pos³ugiwania. Ta sytuacja na
pewno ma wp³yw na ich zaanga¿owanie w Ruchu, na uto¿samianie siê z Ruchem Œwiat³o¯ycie. O zaanga¿owanie kap³anów równie¿ trzeba walczyæ w
sposób pozytywny. Warto, ¿eby
uczestniczyli w rekolekcjach organizowanych przez Ruch, co
pozwoli im zobaczyæ wspólnotê
Ruchu jako drogê uœwiêcenia dla
nich, a nie tylko metodê pracy
pastoralnej.

wezwania

Dzieci i m³odzie¿
Kolejnym przedmiotem troski
s¹ dzieci i m³odzie¿. To nie jest
tylko sprawa archidiecezji wroc³awskiej, to jest sprawa ogólnopolska, ale wam te¿ to k³adê na
serce. Ta troska i walka o m³odzie¿ bêdzie siê wi¹za³a z walk¹ o
pasterzy. U doros³ych œwiadomoœæ jest na tyle rozbudzona, ¿e
poradz¹ sobie z brakiem kap³ana, bêd¹ wierni spotkaniom i pracy formacyjnej. W pracy z m³odzie¿¹ czy dzieæmi pasterz jest
konieczny. Stoi na czele, gromadzi i staje siê autorytetem. Jeœli
niezbyt du¿a liczba ksiê¿y anga¿uje siê w sprawy Ruchu, to bêdzie to znajdowa³o prze³o¿enie na
liczbê dzieci i m³odzie¿y obecnych
we wspólnotach naszego Ruchu.
Ale to siê wi¹¿e jeszcze z jednym przes³aniem – odpowiedzialnoœci¹ doros³ych, Domowego Koœcio³a, za formacjê
dzieci i m³odzie¿y. To oczywiœcie jest w jakimœ stopniu w Ruchu obecne, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia w tej kwestii.
W tym roku w czasie Wielkiego Postu znajomi poprosili
mnie, abym w Bytomiu poprowadzi³ rekolekcje dla szkó³ artystycznych. Zrobi³em to metod¹
rekolekcji ewangelizacyjnych.
Czu³em lekki niepokój, bo dawno nie prowadzi³em szkolnych
rekolekcji. Do œwiadectw ewangelizacyjnych zaprasza³em ró¿ne
osoby: studentów, rówieœników
tej m³odzie¿y, ale równie¿ moich
dawnych animatorów, którzy dzisiaj s¹ ju¿ doroœli, pozak³adali
rodziny, maj¹ dzieci, niektóre w
wieku uczestników rekolekcji.
Najwiêksza cisza, skupienie by³o
wtedy, kiedy mówili ci rodzice.
To by³o niesamowite, jak m³odzi
ch³onêli dzielenie siê osób doros³ych, w wieku ich rodziców.
Duszpasterze z tej parafii, którzy
byli przyzwyczajeni, ¿e spowiedŸ
rekolekcyjna trwa oko³o 15 minut, prze¿yli szok, bo wszyscy
m³odzi ludzie przyszli do spowiedzi. I w du¿ej mierze prze³omu w
nich dokona³o œwiadectwo rodziców.
To œwiadczy, ¿e zaanga¿owanie doros³ych w rozwój grup dzieciêcych i m³odzie¿owych jest fundamentalne dla przysz³oœci i rozwoju naszego Ruchu. Jeœli o.
Franciszek zacz¹³ pracowaæ z rodzinami, to wynika³o to z troski.
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Zobaczy³, ¿e samo zabranie dzieci i m³odzie¿y na piêtnastodniow¹ oazê, spotkanie w grupie biblijnej raz w tygodniu, nie
zmieni m³odego cz³owieka, jeœli
jego rodzina nie bêdzie przemieniona. Je¿eli mówi³ o katechumenacie rodziny, to przede
wszystkim wskazywa³, ¿e chrzeœcijañscy rodzice, przemienieni w
Domowym Koœciele, maj¹ wzi¹æ
odpowiedzialnoœæ za wprowadzenie w doœwiadczenie chrzeœcijañskie w³asnych dzieci, co powinno znaleŸæ wyraz tak¿e w zaanga¿owaniu w pracê z m³odymi w
parafiach. Nie wystarczy troska
o osobiste uœwiêcenie ma³¿onków i budowanie ich wiêzi. To
nie jest tylko sprawa ksiêdza
moderatora, ale tak¿e sprawa
doros³ych ludzi, zaanga¿owanych
w naszym Ruchu. Kiedy m³odzi
zyskuj¹ ju¿ pewn¹ podmiotowoœæ, maj¹ 13 czy 16 lat, s¹ czêsto bardzo kreatywni i sobie poradz¹, wtedy trzeba stan¹æ w taki
m¹dry sposób u ich boku, ¿eby
nie poczuli siê przyt³oczeni przez
doros³ych. U pocz¹tku drogi ta
obecnoœæ doros³ych jest jednak
szczególnie wa¿na, i trzeba to
bardzo wyraŸnie zobaczyæ.
Diakonie
Osoby doros³e, które w nale¿yty sposób prze¿y³y formacjê
w Ruchu – czy to w krêgach rodzin, czy w grupach doros³ych –
w naturalny sposób powinny podejmowaæ diakoniê. Wytyczaj¹c
plan pracy dla Ruchu na najbli¿sze lata przyjêliœmy, ¿e
chcemy d¹¿yæ do tego, aby jak
najwiêkszemu wzmocnieniu
ulega³a formacja diakonijna
w Ruchu i pos³uga w poszczególnych diakoniach.
Je¿eli modlimy siê z wiar¹, to
Bóg odpowiada na nasz¹ modlitwê. W ró¿ny sposób to czyni.
Dokonuje siê uzdrowienie, przemiana. Przy tego typu modlitwie,
jaka mia³a miejsce dzisiaj – za
konkretne grupy diakonijne –
myœlê, ¿e Bóg odpowiada w bardzo prosty sposób. Bóg udziela
natchnienia, ³aski stanu i mocy
Bo¿ej tym, którzy o rozwój dzie³
prosz¹. Je¿eli modliliœcie za siebie nawzajem, to musicie wiedzieæ, ¿e Bóg na pewno odpowiada. To niemo¿liwe, ¿eby nie
odpowiedzia³ na tê modlitwê.
Metoda pomna¿ania uczniów
jest wa¿na nie tylko na etapie

ewangelizacji, jest bardzo aktualna równie¿ na etapie diakonii.
Jeœli przyjmuje siê odpowiedzialnoœæ za jak¹œ diakoniê, to trzeba
pamiêtaæ, ¿e jednym z zadañ jest
wychowanie nastêpców. Nie ma
nic bardziej dramatycznego w
Ruchu, w diakonii, je¿eli ktoœ
bêdzie j¹ traktowa³ jako miejsce
realizacji swoich ambicji, spe³nienie ¿yciowych planów czy marzeñ. Prawo zmiennoœci w odpowiedzialnoœci za ró¿ne dzie³a i
diakonie jest bardzo dobre. Odpowiedzialni czêsto doœwiadczaj¹
trudnoœci, toczy siê wokó³ nich
walka duchowa. Zmiany s¹ potrzebne – nie po to, by odchodziæ w ogóle z pos³ugi, ale po
to, by nabraæ si³y. Wspieranie czy
wprowadzanie nowych ludzi w
pos³ugê jest istotne. Warto zastanowiæ siê nad kondycj¹ poszczególnych grup diakonijnych
i walczyæ o to, aby ci, którzy przechodz¹ formacjê w Ruchu, widzieli w tej rzeczywistoœci swoje
miejsce.
Niektóre diakonie s¹ typowo
funkcyjne, zadaniowe, ale inne
s¹ ukierunkowane na szersze zadania, jak np. diakonie formacji,
modlitwy, liturgii, wyzwolenia,
muzyczna, ¿ycia. Trzeba zdobywaæ jak najwiêcej ludzi do s³u¿by
przede wszystkim w nich. Pokazywaæ cz³onkom Ruchu, ¿e to
jest miejsce dla nich, tu siê maj¹
rozwijaæ formacyjnie i podejmowaæ zaanga¿owanie w ramach
diecezji.
Najczêœciej istniej¹ diakonie
diecezjalne, rzadko kiedy powstaj¹ grupy na p³aszczyŸnie rejonu, parafii, ale kierunek jest
w³aœnie taki: od centralnych,
poprzez diecezjalne ku rejonowym i parafialnym. To jest wizja
– marzenie naszego Ruchu, bowiem pos³ani jesteœmy przede
wszystkim do parafii. Diakonia
Ruchu w fundamentalny sposób
jest ukierunkowana na parafiê i
to bardzo wyraŸnie trzeba widzieæ
i pokazywaæ ludziom, z którymi
pracujemy, za których odpowiadamy. W którymœ momencie
podejmuje siê odpowiedzialnoœæ
na p³aszczyŸnie diecezji, ale je¿eli jest rotacja czy zmiennoœæ
funkcji, to miêdzy innymi po to,
by ci, którzy ju¿ koñcz¹ swoj¹
kadencjê, widzieli swoje zaanga¿owanie w parafii i tam odnajdywali swoje miejsce. To jest wa¿ne szczególnie wtedy, gdy grupa, w której sie formujemy, jest
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rzeczywistoœci¹ ponad jedn¹ parafi¹. Mo¿e byæ kr¹g, który siê
sk³ada z ludzi z kilku parafii. To
wa¿ne, by pokazywaæ ludziom w
takim krêgu, ¿e formacja w DK
ma dwa wymiary: uœwiêcenie
ma³¿onków, uœwiêcenie rodziny,
osobista formacja ma³¿onków,
ale i apostolat, który jest realizowany w parafii, w ramach jakieœ diakonii. To jest moment,
do którego o. Franciszek bardzo
wyraŸnie prowadzi³. Kiedy pisa³
o swojej wizji odnowy parafii,
zawsze pyta³: jeœli parafia ma siê
odnowiæ, staæ siê wspólnot¹
wspólnot, staæ siê rzeczywistoœci¹, w któr¹ s¹ ludzie z naszego
Ruchu zaanga¿owani w ró¿nych
diakoniach czy dzie³ach, które w
tej parafii s¹ obecne, to kto to
ma robiæ? Dzieci i m³odzie¿? Wiadomo, ¿e doroœli, ma³¿onkowie,
którzy s¹ najwiêksz¹ si³¹ w zakresie wzrostu i rozwoju duchowego. Ojciec, kreœl¹c tê wizjê,
myœla³ bardzo konkretnie o rodzinach.
Stowarzyszenie Diakonia
RŒ¯
Bardzo siê cieszê, ¿e was tylu
tutaj jest, ale chcê wam przypomnieæ, ¿e macie wielk¹ misjê.
Zadanie pomna¿ania uczniów
przenosi siê do pracy w Diakonii. To wam mocno k³adê na serce.
Stowarzyszenie Diakonia jest
tym miejscem, w którym Koœció³
pokazuje, ¿e charyzmat Ruchu
jest mu potrzebny. Stowarzyszenie zatwierdzone na p³aszczyŸnie
diecezji jest znakiem, ¿e Ruch jest
dzie³em, który wasz biskup aprobuje dla Koœcio³a, ¿e daje wam
prawa w Koœciele i mo¿liwoœci
prawnego dzia³ania cywilnego.
Deklaracja przynale¿enia do Stowarzyszenia to decyzja, ¿e chce
siê tworzyæ diakoniê sta³¹ Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, czyli osób, które
mówi¹ wobec Koœcio³a, wobec
Moderatora Generalnego, odpowiedzialnego za ca³y Ruch, ¿e
ukocha³y Ruch i pragn¹ wyraziæ
w formalny sposób swoj¹ odpowiedzialnoœæ za jego dzie³a. Jest
to ich ¿yciowe powo³anie i zadanie, rzeczywistoœæ gromadz¹ca najbardziej zaanga¿owanych i
odpowiedzialnych za sprawy Ruchu.
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Œwiat³o-¯ycie
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Obcy we w³asnej ojczyŸnie
Rozmowa z genera³em
Chrzeœcijanie nie ró¿ni¹ siê od innych ludzi ani miejscem
zamieszkania, ani jêzykiem, ani strojem. (…) Nie zawdziêczaj¹ swej nauki jakimœ pomys³om czy marzeniom niespokojnych umys³ów, nie wystêpuj¹, jak tylu innych, w obronie
pogl¹dów ludzkich. (…) Mieszkaj¹ ka¿dy we w³asnej ojczyŸnie, lecz niby obcy przybysze. Podejmuj¹ wszystkie obowi¹zki jak obywatele i znosz¹ wszystkie ciê¿ary jak cudzoziemcy.
Ka¿da ziemia obca jest im ojczyzn¹ i ka¿da ojczyzna ziemi¹
obc¹. ¯eni¹ siê jak wszyscy i maj¹ dzieci, lecz nie porzucaj¹
nowo narodzonych. Wszyscy dziel¹ jeden stó³, lecz nie jedno
³o¿e. S¹ w ciele, lecz ¿yj¹ nie wed³ug cia³a. Przebywaj¹ na
ziemi, lecz s¹ obywatelami nieba. S³uchaj¹ ustalonych praw,
a w³asnym ¿yciem zwyciê¿aj¹ prawa.
List do Diogneta, Chrzeœcijanie w œwiecie, nr 5-6
Koinonia: S³owa z Listu do
Diogneta, choæ powsta³y blisko
dwa tysi¹ce lat temu, brzmi¹ bardzo œwie¿o. Czy czuje siê ksi¹dz
obcym przybyszem na polskiej
ziemi?
Ks. Adam Wodarczyk: Te
s³owa z Listu do Diogneta s¹
piêkne, bo odzwierciedlaj¹ jakiœ
idea³ postawy chrzeœcijanina, który ¿yj¹c tutaj, na ziemi, jest ju¿
g³êboko zanurzony w doœwiadczeniu „innej rzeczywistoœci”,
pozwalaj¹cej mu z pewnym dystansem prze¿ywaæ ¿ycie doczesne w ziemskiej ojczyŸnie. Przyznam szczerze, ¿e nie dost¹pi³em
jeszcze takiego stopnia dojrza³oœci duchowej. Nie czujê siê ani
obcym, ani przybyszem na polskiej ziemi. Jestem w niej g³êboko zakochany i zafascynowany
naszym dziedzictwem. Tak siê
z³o¿y³o jednak, ¿e przez ponad
szeœæ lat mia³em okazjê mieszkaæ
we W³oszech, a konkretnie w
Rzymie. Wówczas, mimo wielu
fascynuj¹cych prze¿yæ, goœcinnoœci W³ochów i piêkna ich ziemi,
czu³em siê „obcym przybyszem
na w³oskiej ziemi” i doœwiadcza³em ogromnej têsknoty, mo¿e
jeszcze nie za niebem (œmiech),
ale za polsk¹ ziemi¹! Pociesza
mnie fakt, ¿e dwaj wielcy S³udzy
Bo¿y, Jan Pawe³ II i ks. Franciszek Blachnicki, którym równie¿
przysz³o ¿yæ na emigracji, tak¿e
nosili w sercu wielk¹ têsknotê za
Polsk¹. Myœlê jednak, ¿e dziêki
doœwiadczeniu „¿ycia na obczyŸnie” ³atwiej mi zrozumieæ autora
Listu do Diogneta i modliæ siê,
abym potrafi³ i ja ¿yæ t¹ têsknot¹
i z takim dystansem, gdziekolwiek
mnie poprowadz¹ plany Opatrznoœci Bo¿ej!
K.: W tegorocznym s³owie
programowym wspomnia³ ksi¹dz,

¿e byæ mo¿e sensowne by³oby
utworzenie w Ruchu Diakonii
Narodu. Czym mia³aby siê ona
zajmowaæ?
Ks. A.W.: Swego czasu mieliœmy ju¿ Diakoniê Narodu, któr¹
zajmowa³ siê ks. Piwko. Ta inicjatywa wygas³a, co byæ mo¿e
wi¹za³o siê z faktem, ¿e podobnie jak w Koœciele, tak i w Ruchu, mamy odzwierciedlenie ró¿nych pogl¹dów. I dobrze, bowiem Ruch Œwiat³o-¯ycie nie jest
parti¹, ale odzwierciedla rzeczywistoœæ ca³ego Koœcio³a, której
czêœci¹ jest równie¿ bezpoœrednia aktywnoœæ polityczna. Dobrze, ¿e wyra¿a siê ona poza
Ruchem, w konkretnych partiach czy organizacjach.
Trzeba by wróciæ do myœli,
która towarzyszy³a Ojcu Francisykowi pod koniec 1981 roku,
kiedy w Lublinie powo³a³ Chrzeœcijañsk¹ S³u¿bê Spo³eczn¹ Prawda-Wyzwolenie, i potem do myœli, która towarzyszy³a mu przy
powo³ywaniu Chrzeœcijañskiej
S³u¿by Wyzwolenia Narodów.
Jeœli mielibyœmy szukaæ kierunku
pracy formacyjnej, to na pewno
by³oby to zwi¹zane z tematem szeroko rozumianej Nowej Kultury.
Chodzi³oby o formowanie w duchu katolickiej nauki spo³ecznej
liderów dla ¿ycia spo³ecznego.
Zmieni³ siê oczywiœcie kontekst spo³eczny i polityczny.
Chrzeœcijañska S³u¿ba Spo³eczna
powsta³a w czasie Solidarnoœci,
odzyskiwania podmiotowoœci w
Polsce. Potem Ojciec by³ z kolei
w Carlsbergu. Tam, bodaj w 1982
roku w Monachium, wypowiedzia³ proroctwo, ¿e do koñca lat
osiemdziesi¹tych upadnie komunizm. Przygotowywa³ wtedy konkretny program dla nowej rzeczywistoœci, jak to nazywa³ „post-

sovieticum”, czyli „³adu poja³tañskiego”. Od dwudziestu lat ¿yjemy w tej rzeczywistoœci. Ciekaw¹
inicjatyw¹ Ojca by³o d¹¿enie do
pojednania: polsko-ukraiñskiego,
polsko-czeskiego, polsko-niemieckiego. Mówi³ oczywiœcie, ¿e
uzdrowienie ró¿nych ran nie dokona siê automatycznie. W kontekœcie tego, co dzieje siê obecnie, nowego spojrzenia po tragedii pod Smoleñskiem na pojednanie polsko-rosyjskie, ta inicjatywa pojednania narodów,
budowania relacji opartych na
prawdzie, na poszanowaniu drugiego cz³owieka, jego podmiotowoœci (tak samo podmiotowoœci
narodów), wydaje siê w Ruchu
warta podjêcia i zrealizowania.
Natomiast nie wydaje mi siê,
¿eby Diakonia Narodu mia³a byæ
przedsionkiem dla tworzenia partii politycznej. Oazowicze zaistnieli w ró¿nych przestrzeniach
¿ycia politycznego, je¿eli czuj¹
potrzebê tworzenia nowych, powinni to robiæ na w³asn¹ odpowiedzialnoœæ. Pójœcie w kierunku aktywnoœci politycznej mocno podzieli³oby ludzi z Ruchu,
zogniskowanych, co tu du¿o
mówiæ, wokó³ ró¿nych pogl¹dów
politycznych.
K.: Wa¿nym elementem formacji oazowej by³o kszta³towanie postawy patriotycznej. Mam

wra¿enie, ¿e ostatnio k³adzie siê
na to mniejszy nacisk. Czy jest
jeszcze potrzeba formowania w
Ruchu ludzi i m³odych, i doros³ych do bycia patriotami?
Ks. A.W.: Patriotyzm jest
mocno zwi¹zany z Now¹ Kultur¹.
Czêsto sprowadza³o siê j¹ do tematyki Diakonii Wyzwolenia,
pracy z osobami uzale¿nionymi,
a Nowa Kultura to jest te¿ przemienianie œwiata w wymiarze
spo³ecznym. Nie tylko przeciwdzia³ania plagom spo³ecznym,
czyli dzia³ania negatywnego w
sensie reakcji na coœ, co jest ju¿
form¹ z³a, ale i w kontekœcie dzia³añ pozytywnych – budowania
cywilizacji mi³oœci. Wychowanie
patriotyczne to pokazywanie
równie¿ potrzeby zaanga¿owania
spo³ecznego, wype³niania obowi¹zków obywatela w demokratycznym pañstwie poprzez udzia³
w demokratycznych wyborach.
Przed blisko trzydziestu laty Ruch
wzywa³ w innym kierunku, do
bojkotowania wyborów, dzisiaj
¿yjemy w innych organizmach,
co innego trzeba podkreœlaæ.
Chrzeœcijanie maj¹ swój udzia³ w
spo³eczeñstwie, w pañstwie.
K.: Czyli trzeba pokazywaæ,
¿e nie wolno nam daæ siê zniechêciæ do ¿ycia politycznego?
Ks. A.W.: Z radoœci¹ stwierdzamy, ¿e ludzie zwi¹zani z na-

wezwania

szym Ruchem s¹ w parlamencie
czy instytucjach ¿ycia publicznego. Wydaje mi siê, ¿e im wiêcej
ich bêdzie, tym lepiej. Najgorsze,
co siê mo¿e przytrafiæ, to myœlenie, ¿e polityka jest brudna i z³a,
wiêc bêdziemy od niej, od tego
brudnego œwiata uciekaæ. Bêdziemy próbowali tworzyæ lepszy,
idealny œwiat w swoich wspólnotach. Mamy byæ obecni w
œwiecie. Takie s³owa padaj¹ w
Liœcie do Diogneta z II wieku.
Chrzeœcijanie s¹ niczym dro¿d¿e
przemieniaj¹ce œwiat, nawet ten
przesi¹kniêty negatywnymi elementami. Pedagogia naszego
Ruchu prowadzi od stawania siê
nowym cz³owiekiem do przemieniania wspólnoty Koœcio³a w
Now¹ Wspólnotê, ludzi ¿yj¹cych
prawd¹ Bo¿¹, i ostatecznie do
promieniowania na zewn¹trz,
zaanga¿owania spo³ecznego.
Czymœ dobrym jest zarówno
samo uczestniczenie w wyborach, jak kandydowanie w nich,
je¿eli jest szansa pracy inspirowanej chrzeœcijañsk¹ myœl¹ spo³eczn¹.
K.: Mo¿na us³yszeæ – czasem
równie¿ od cz³onków Ruchu – ¿e
i Koœció³, i sam Ruch nie powinni zabieraæ g³osu w kwestiach
politycznych.
Ks. A.W.: Trzeba rozró¿niæ
rodzaje wypowiedzi. Wypowiadamy siê w kwestiach zwi¹zanych
z obron¹ ¿ycia, naruszaj¹cych
moralnoœæ chrzeœcijañsk¹ (jak
sprawa in vitro, prawo do obecnoœci znaku krzy¿a w polskiej
szkole, ataku na Koœció³). Wtedy
ka¿dy chrzeœcijanin musi daæ odwa¿ne œwiadectwo prawdzie. Nie
mo¿na przejœæ obojêtnie, trzeba
powiedzieæ, ¿e nasz pogl¹d na
dan¹ sprawê jest nastêpuj¹cy.
Bardzo czêsto wtedy musi zajmo-

Wyp³yñ na g³êbiê

waæ stanowisko Diakonia ¯ycia,
bo te w¹tpliwoœci dotycz¹ g³ównie spraw, które przynale¿¹ do
obszaru ich dzia³ania. Nasze dyskusje nie mog¹ natomiast zmierzaæ w kierunku propagowania
myœli jednej partii.
K.: Tu przechodzimy do innego tematu, budz¹cego ogromne niezadowolenie i niesmak –
jêzyka dyskusji politycznych, stylu wypowiedzi poszczególnych
osób. Jak twórczo mówiæ o sprawach trudnych?
Ks. A.W.: Musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e media kszta³tuj¹ ludzi. Stajemy wobec zadania apologii chrzeœcijañstwa, które musimy podejmowaæ w œwiadectwie. Ta apologia musi byæ podejmowana w pozytywnym jêzyku – czynienie uczniów, ewangelizacja musi siê odbywaæ poprzez pokazywanie wartoœci
¿ycia z Bogiem, fascynacji osob¹
Jezusa. Taki ma byæ jêzyk ludzi
Ruchu. To jest sposób, w jaki
pokazujemy wiarygodnoœæ chrzeœcijañstwa i Koœcio³a. Owszem,
trzeba czasem zajmowaæ stanowisko apologetyczne w kwestiach moralnych, ale w dzisiejszym œwiecie zwyciêskim oka¿e
siê jêzyk pozytywny, pokazywanie, dlaczego warto tak ¿yæ, ¿e
to, co prze¿ywamy jako chrzeœcijanie œwiadomie zaanga¿owani w Koœció³ na drodze konkretnego charyzmatu, jest wartoœciowe i piêkne. Tylko taki sposób
mówienia bêdzie owocowa³ w
sercach ludzi. Podejmowanie
walki jêzykiem negatywnym,
schodzenie do poziomu – nazwijmy go tak – medialnego, samo
w sobie jest czêsto klêsk¹.
K.: Czy podkreœlanie, mówienie tylko o pozytywach nie tworzy czasem wra¿enia nieprawdzi-

wej doskona³oœci? Czy nie jest
to obraz zbyt przes³odzony? Czy
warto i trzeba rozmawiaæ o problemach Koœcio³a czy Ruchu na
³amach mediów?
Ks. A.W.: Trudno to rozs¹dziæ. Wszystko zale¿y od intencji, którymi kieruje siê ten, kto
zabiera g³os. Warto siebie zapytaæ: czy to jest dobre, prawdziwe? Czemu ma s³u¿yæ ta wypowiedŸ? Sam, maj¹c doœæ szeroki
ostatecznie ogl¹d spraw Ruchu,
staram siê mówiæ przede wszystkim pozytywnie. Rzeczy trudne
nale¿y mówiæ bezpoœrednio osobom zainteresowanym.
K.: Du¿o siê ostatnio wydarzy³o w Polsce – Smoleñsk, powódŸ, kampania wyborcza, beatyfikacja ks. Jerzego Popie³uszki, która w niezwyk³y sposób
³¹czy³a siê z ubieg³oroczn¹ Pielgrzymk¹ Ruchu do Warszawy,
potem wybory prezydenckie. Jakie refleksje towarzysz¹ Moderatorowi Generalnemu Ruchu Œwiat³o-¯ycie?
Ks. A.W.: Czasem wypowiada siê ¿yczenia: obyœ ¿y³ w ciekawych czasach. Myœlê, ¿e w
takich czasach ¿yjemy: ciekawych, wymagaj¹cych zaanga¿owania. G³êboko wierzê, ¿e ogrom
cierpienia, który przeszed³ przez
Polsk¹ ziemiê w zwi¹zku z katastrof¹ w Smoleñsku i powodzi¹,
by³ jakoœ wpisany w plany
Opatrznoœci Bo¿ej. Byæ mo¿e
kluczem do zrozumienia tych dramatów jest w³aœnie krzy¿ na Placu Pi³sudskiego i przed pa³acem
prezydenckim oraz beatyfikacja
ks. Jerzego Popie³uszki. Patrz¹c
na krzy¿ Chrystusa odkrywamy
zbawcz¹ moc cierpienia, doœwiadczenia i próby, która czasem dotyka wielu ludzi, nawet
ca³y naród. Tak¿e ofiara ¿ycia b³.
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ks. Jerzego Popie³uszki pokazuje
nam, ¿e to, co pozornie wydawaæ siê mo¿e klêsk¹, dramatem
niepotrzebnym, z czasem okazuje siê byæ „ziarnem wrzuconym
w ziemiê”, które obumieraj¹c z
czasem wydaje plon stokrotny.
Tego uczy nas Krzy¿ Chrystusa,
tego uczy nas ¿ycie i mêczeñstwo
b³. ks. Jerzego. Ufam, ¿e wydarzenia ostatnich miesiêcy, nasycone dramaturgi¹, bardzo nas
wzmocni³y i wydadz¹ jeszcze
wielki plon w ludzkich sercach,
którego moce ciemnoœci nie zdo³aj¹ zniszczyæ. Skoro ponad rok
temu modliliœmy siê na Placu Pi³sudskiego „Niech zst¹pi Duch
Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej
ziemi!”, to znaczy, ¿e Duch Pana
zst¹pi³ i dzia³a! Jak spojrzymy na
wydarzenia sprzed trzydziestu lat,
to owocem tej modlitwy by³a
„Solidarnoœæ”, ale pojawi³ siê te¿
stan wojenny… Gdzie dzia³a
Duch Bo¿y, tam toczy siê walka
duchowa! Musimy byæ tego œwiadomi i nadal z wiar¹ modliæ siê o
odnowê duchow¹ Polski, Europy i ca³ego œwiata i do tej modlitwy do³¹czyæ tak¿e nasze konkretne zaanga¿owanie, œwiadectwo i dzie³a, do których wzywa
nas Pan we wspó³czesnym œwiecie! A b³ogos³awiony ks. Jerzy
Popie³uszko pokazuje nam, ¿e
nasze œwiadectwo musi dokonywaæ siê w duchu prawdy i wolnoœci od lêku, wedle s³ów œw.
Paw³a: „Nie daj siê zwyciê¿yæ z³u,
ale z³o dobrem zwyciê¿aj!”.
K.: Dziêkujê za rozmowê.
Z Moderatorem Generalnym Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
ks. A. Wodarczykiem,
rozmawia³a
Wiola Szepietowska
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„S³u¿cie Panu z weselem”
Oaza Rekolekcyjna Diakonii
W dniach 18-23 sierpnia 2010 r. 70 osób z ca³ej Polski (i nie tylko) uczestniczy³o w
Kroœcienku w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii. Cztery dni to na pozór tak niewiele, a w rzeczywistoœci by³y one bardzo intensywne, gdy¿ celem ORD w myœl ojca Franciszka jest ukazanie
uczestnikom ca³oœciowej wizji i syntezy Ruchu Œwiat³o-¯ycie w celu wezwania ich do
œwiadomej akceptacji programu Ruchu i oddania siê w nim na s³u¿bê, stosownie do
swoich mo¿liwoœci.

Dorastanie
Moja mama zawsze mi powtarza, ¿e nie ma przypadków.
Bo przypadek to jedynie dzia³anie Boga, który chce pozostaæ
anonimowy. Oaza Rekolekcyjna
Diakonii, w której uczestniczy³am, dostarczy³a mi wielu powodów, by w to nie w¹tpiæ.
W Kroœcienku nad Dunajcem
zgromadzi³o siê ok. 51 osób doros³ych. A przecie¿ by³o z nami
jeszcze kilkanaœcioro dzieci. W
tym samym czasie trwa³a tak¿e
Oaza Rekolekcyjna Moderatorek
(ORM) oraz Oaza Rekolekcyjna
Diakonii Liturgicznej (ORDL).
£¹cznie stanowiliœmy wiêc
wspólnotê sk³adaj¹c¹ siê z oko³o stu osób.
Moderatorem ORD by³ ks.
Andrzej Pawlak, moderator diecezjalny Ruchu w diecezji warszawskiej. Moderatork¹ zaœ by³a
Gra¿yna Mi¹sik. Z takim ojcem
duchowym i matk¹ nie mo¿na
pró¿nowaæ: ich przyk³ad, nauka
i uœmiech nieustannie zachêca³y
do refleksji i pracy nad sob¹.

Po skoñczonych rekolekcjach letnich ON¯ III stopnia
nasz ówczesny moderator diecezjalny og³osi³, ¿e zorganizuje ORD
dla ludzi z naszej diecezji (to by³o
jakieœ 4 lata temu). Zapali³am siê
ogromnie, karta ju¿ by³a podpisana, ale… ORD siê nie odby³o
– zg³osi³o siê za ma³o chêtnych.
Prze¿ywa³am to bardzo, lecz jak
siê teraz mia³am o tym przekonaæ – nic siê przecie¿ nie dzieje
bez powodu. Byæ mo¿e wtedy
kilka spraw jeszcze by do mnie
nie dotar³o.
Z formuj¹cymi siê m³odymi
ludŸmi w naszej diecezji jest obecnie ten problem, ¿e wielu z nich
utyka gdzieœ po drugim stopniu.
Niewielu wybierze siê na III ºtopieñ, na KODA czy wreszcie
jak¹œ oazê specjalistyczn¹. W g³êbi ducha (choæ siê sama przed
sob¹ nigdy do tego nie przyzna³am) przez kilka ostatnich lat obros³am w pychê – wydawa³o mi
siê, ¿e zasz³am dalej ni¿ inni, ¿e
ju¿ tyle wiem, a duchowoœæ Ruchu Œwiat³o-¯ycie mam w ma³ym palcu. Tymczasem…

Przyjecha³am do Kroœcienka
dzieñ wczeœniej, by wraz z innymi œmia³kami wejœæ nazajutrz na
B³yszcz. I ju¿ w drodze na szczyt
Bóg postanowi³, ¿e czas zrzuciæ
mnie z tego piedesta³u, na którym sama siebie postawi³am.
Mia³am okazjê w czasie wspinaczki rozmawiaæ z Piotrem. I gdy go
tak s³ucha³am, jak opowiada z
zapa³em i jakimœ b³yskiem w oku
o tym, jak d³ugo odkrywa³ pewne rzeczy, jak wci¹¿ dopiero poznaje, co to znaczy byæ chrzeœcijaninem; gdy wyk³ada³ mi
wszystkie podstawowe prawdy,
których sam doœwiadczy³ w swoim ¿yciu… Nagle dotar³o do
mnie, zupe³nie jakbym dosta³am
obuchem w g³owê: Dziewczyno!
Przecie¿ ty nic nie odkry³aœ, nic
nie wiesz; przed tob¹ jeszcze tyle
pracy. Totalne upokorzenie.
Mog³am tylko s³uchaæ Piotra, który niejedno w ¿yciu przeszed³ i
obserwowaæ, jak bardzo prze¿ywa to, o czym mówi, bo zda³am
sobie sprawê z tego, ¿e ja nie
mam nic do powiedzenia, ¿e a¿
tak ubogie jest moje wnêtrze.

Ale Bóg nie zes³a³ mi Piotra
po to, by mnie zgnieœæ, ale by
pokazaæ iluzjê, w jakiej ¿y³am.
Wraz z tym odkryciem przysz³a
te¿ i odwaga – owszem, wiele
pracy przede mn¹. Ale „moc w
s³aboœci siê doskonali”, z Nim
osi¹gnê wszystko, bo dla Niego
nie ma rzeczy niemo¿liwych.
Wielk¹ radoœci¹ serca by³ dla
mnie fakt, ¿e zupe³nie bez ¿adnych wczeœniejszych ustaleñ czy
konsultacji do Kroœcienka akurat
w tym czasie i na te rekolekcje
przyjecha³a spora ekipa z Wroc³awia. I tylko wci¹¿ przychodzi³a mi do g³owy myœl, ¿e chyba
coœ siê kroi, skoro Bóg a¿ tylu
nas na naukê pos³a³. Mo¿e ma
jakiœ zamys³ i potrzebuje wiêkszej
kadry?
Dziêki Piotrowi i rozmowie z
nim podczas drogi na B³yszcz (od
razu pycha musia³a ust¹piæ miejsca pokorze) oraz dziêki jednej z
katechez ks. Andrzeja dotar³a do
mnie wa¿na i tak prosta rzecz
dotycz¹ca Namiotu Spotkania –
s³owo Bo¿e to pocz¹tek, od Niego wszystko siê zaczyna. A ja
muszê na Nie tylko odpowiedzieæ.
Czy nie jest piêknym, ¿e jest to
a¿ tak proste? Bóg wraz z tym
odkryciem da³ mi ³askê skupienia, przysz³o te¿ zrozumienie czytanego S³owa i uporz¹dkowanie
podstawowych prawd.
Jestem Bogu ogromnie
wdziêczna za czas ORD. Za spotkanie z p. Dorotk¹, której opowieœci o Ojcu Blachnickim rzuci³y mi nowe œwiat³o na jego osobê; za pogodê, która nam dopisa³a w tym czasie; za spotkanie
z ¯ywym (bo wielostanowym)
Koœcio³em: na rekolekcjach
obecne by³y ma³¿eñstwa z dzieæmi, doroœli, m³odzie¿, siostry zakonne, klerycy.
I wreszcie dziêkujê za upokorzenie, które te¿ jest ³ask¹. Oraz
odkrycie prawdy o Namiocie
Spotkania: oczywistej, prostej,
ale która wesz³a w moje ¿ycie z
ca³¹ moc¹.
Za spotkanie z cz³owiekiem
w obecnoœci ¿ywego Boga, który daje nam Siebie w kruszynie
chleba i z którym mo¿emy siê
jednoczyæ, co wierzê, i¿ pomo¿e
mi (tym razem prawdziwie, w
pokorze) dojrzewaæ, wzrastaæ w
wierze i istotnie s³u¿yæ w Ruchu
Œwiat³o-¯ycie – chwa³a Panu!
Agnieszka Wa³kiewicz

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Diakonia
– sposób bycia w Ruchu
Na rekolekcje ORD trafiliœmy
z doœwiadczeniem dziesiêciu lat
bycia w Ruchu, trzyletniej przerwy w przynale¿noœci i powrotu,
który mia³ miejsce rok temu. Od
pocz¹tku byliœmy mocno zaanga¿owani. W czasie pierwszych
trzech lat prze¿yliœmy trzy kolejne stopnie oazy i mieliœmy przekonanie, ¿e mamy pe³n¹ formacjê. Wydawa³o siê nam, ¿e nasta³ czas g³êbszego wchodzenia
w Ruch, pos³ugi i oddawania
tego, czego sami doœwiadczyliœmy. Brakowa³o jednak perspektywy – jak? co dalej? Powtarzaæ
te stopnie? Organizowaæ dla innych? Byliœmy animatorami krêgu, póŸniej par¹ rejonow¹, ale
brakowa³o nam wyjœcia na zewn¹trz. Chcieliœmy siê anga¿owaæ, ale sami nie czuliœmy siê na
si³ach, a nikt nas jakoœ nie prosi³
do wspó³pracy. Prze¿ywaliœmy
te¿ trudnoœci w swoim krêgu i
dlatego w pewnym momencie
zdecydowaliœmy siê opuœciæ
Ruch. Przerwa trwa³a trzy lata.
W tym czasie jednak mimo podejmowanych prób, nie znaleŸliœmy niczego, co by lepiej s³u¿y³o
naszemu ma³¿eñstwu i rodzinie
ni¿ Ruch Œwiat³o-¯ycie i dlatego, gdy znajomi zaproponowali
nam wejœcie do swojego krêgu,
a tym samym powrót do Ruchu,
chêtnie na to przystaliœmy. Kr¹g
okaza³ siê dynamiczny i zaanga¿owany, ale znów wróci³o pytanie o perspektywê: czy jesteœmy
tylko dla siebie, czy dla innych?
Jeœli tak, to jak?
W tym czasie dowiedzieliœmy
siê (!), ¿e nasza formacja nie jest
pe³na i brakuje nam ORD. Przyjechaliœmy w celu prze¿ycia rekolekcji i uzupe³nienia formacji
– bez innych oczekiwañ. To, co
tu prze¿yliœmy, mo¿na chyba
porównaæ do sytuacji, kiedy ktoœ
przez lata mieszka w swoim domu
i w pewnym momencie okazuje
siê, ¿e w œcianie ukryte by³y
drzwi, o których nikt nie wiedzia³.
I tam jest ca³kiem nowe pomieszczenie, które zmienia uk³ad naszego domu. Diakonia – to jest
ta d³ugo oczekiwana, poszukiwana perspektywa, daj¹ca mo¿liwoœæ wykorzystania tego dobra i
mo¿liwoœci, jakie w nas s¹. Diakonia – nasz nowy sposób funkcjonowania w Ruchu.
Renata i Andrzej Kusiowie
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Synteza
Jesteœmy w Domowym Koœciele 15 lat i w³aœciwie co roku
wyje¿d¿amy na rekolekcje.
ORD nie da³o mi nic nowego w sensie wiedzy. Treœci przekazywane na spotkaniach by³y mi
znane. Nowoœci¹ dla mnie by³o
ukazanie Ruchu jako spójnej ca³oœci. Zachwyci³am siê zw³aszcza
ukazaniem formacji oazowej na
tle dokumentu o Chrzeœcijañskim
Wtajemniczeniu Doros³ych
(OICA). Mo¿e dlatego, ¿e sama
tak¹ drogê przesz³am?
Moi rodzice byli ró¿nych wyznañ „z domu” i oboje w doro-

s³ym ¿yciu odeszli od wiary. Kiedy za³o¿yli wspóln¹ rodzinê, nie
ochrzcili dzieci i nie posy³ali nas
na katechezê. Przez œwiadectwo
moich przyjació³ z oazy, obserwuj¹c, jak ich ¿ycie siê zmienia,
otworzy³am drzwi mojej duszy.
To by³ etap prekatechumenatu –
ewangelizacji. Zaufa³am Panu
Jezusowi i chcia³am wiêcej. Minê³o kilka lat (szko³a œrednia),
zanim trafi³am do prawdziwego
katechumenatu. Do przyjêcia
sakramentu chrztu œwiêtego przygotowywa³a mnie siostra salezjanka i jednoczeœnie chodzi³am na
spotkania tworz¹cej siê w parafii grupy oazowej.
Pokazany nam w czasie ORD
schemat obrazuj¹cy deuterokatechumenalny system formacyjny
Ruchu Œwiat³o-¯ycie w œwietle
OICA nabra³ dla mnie nowego
znaczenia. Nie przeskoczy siê
¿adnego etapu. Spotyka³am na
oazach ma³¿eñstwa, które zaczê³y
formacjê od rekolekcji II stopnia,
którzy cieszyli siê, ¿e trafili wresz-

cie na „jedynkê”, bo dopiero coœ
tam rozumiej¹.
Mówi siê czasem – to dzia³a,
wiêc jest dobre. Nieprawda, jest
odwrotnie: system jest dobry,
wiêc dzia³a. Jest dobry, bo zbudowany na autorytecie Koœcio³a, mocno oparty na jego dokumentach.
Cieszê siê, ¿e tak mocno zosta³o powiedziane, ¿e nikt nie jest
„skoñczonym” uczniem Chrystusa. Jesteœmy w Jego szkole ca³e
¿ycie. ORD koñczy etap pocz¹tkowy i wchodzimy na drogê formacji permanentnej. Narodzi³am
siê jako chrzeœcijanin we wspólnocie oazowej. Ruch jest moj¹

mi³oœci¹. I za to utwierdzenie,
umocnienie, rozpalenie na nowo
¿aru pierwszej mi³oœci, jestem
najbardziej wdziêczna.
Ela Kowalewska
Po 15 latach formacji w Domowym Koœciele trafi³em z ¿on¹
na ORD. W tym czasie byliœmy
ju¿ trzy razy na oazie III stopnia. I
myœleliœmy, ¿e mamy podstawow¹ formacjê w Ruchu. Dopiero na ostatniej trójce w poprzednim roku odwiedzi³a nas Gra¿yna z Instytutu Niepokalanej z
Kroœcienka, która wyraŸnie podkreœli³a, ¿e dopiero ORD jest zamkniêciem formacji w Ruchu
Œwiat³o-¯ycie. Przyje¿d¿aj¹c do
Kroœcienka nie wiedzia³em, jaki
jest program ORD. Nazwa wskazuje, ¿e bêdzie mowa o diakonii.
I rzeczywiœcie, o diakonii te¿ by³a
mowa. Ale dla mnie podstawowym elementem by³a synteza
ca³ej formacji, synteza charyzmatu, zrozumienie sensu poszczegól-

nych elementów. Ka¿dy dzieñ
koncentrowa³ siê wokó³ jednego
elementu. W pierwszym dniu skupiliœmy siê na znaku Œwiat³o¯ycie, w drugim – na nowym
cz³owieku, trzecim – na nowej
wspólnocie i w czwartym na 9
drogowskazie nowego cz³owieka
– nowej kulturze. Kolejnoœæ nie
jest przypadkowa. Aby mo¿na
by³o wprowadzaæ now¹ kulturê,
trzeba byæ we wspólnocie. A we
wspólnocie musi byæ nowy cz³owiek, który wprowadza œwiat³o
w swoje ¿ycie. Nie da rady tutaj
iœæ na skróty, bo wtedy coœ nie
bêdzie „gra³o”.
Na ORD zobaczy³em, ¿e ca³a
formacja Ruchu Œwiat³o-¯ycie jest
skonstruowana na podstawie
Obrzêdu chrzeœcijañskiego wtajemniczenia doros³ych (³ac.
Ordo initiationis christianae
adultorum, OICA) – dokumentu Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego,
dotycz¹cego katechumenatu doros³ych.
Nowoœci¹ dla mnie by³a forma spotkania w grupach – synteza biblijna, która polega³a na
wspólnym przygotowaniu wyznania wiary na podstawie zaproponowanych fragmentów z Pisma
Œwiêtego. Szczególnie siê to prze¿ywa, gdy napisane i póŸniej
odczytane na nieszporach wyznanie wiary jest odbiciem doœwiadczeñ w³asnego ¿ycia.
Po raz pierwszy by³em na rekolekcjach wspólnie z m³odzie¿¹.
Uwa¿am, ¿e jest to bardzo dobry
pomys³. M³odzie¿ o¿ywia rekolekcje, dodaje œwie¿oœci i dynamizmu. Warto wiêc organizuj¹c rekolekcje letnie próbowaæ ³¹czyæ
grupy z ró¿nych stanów.
Na ka¿dy dzieñ dostawaliœmy
zeszyciki z materia³ami na ka¿dy
punkt dnia. Dodane s¹ te¿ fragmenty dokumentów Ÿród³owych
o. Franciszka. To bardzo doby
pomys³. Bo teraz, ju¿ po rekolekcjach, mo¿na do tego wróciæ,
pog³êbiæ czy ponownie przemyœleæ.
Na tych rekolekcjach zrozumia³em, ¿e dodawanie nowych
elementów do formacji jest zbêdne, a nawet szkodliwe. Wa¿ne
jest wierne realizowanie charyzmatu i to wystarczy: Ka¿de s³owo Boga w ogniu wypróbowane, tarcz¹ jest dla tych, co Doñ
siê uciekaj¹. Do s³ów Jego nic
nie dodawaj, by ciê nie skara³:
nie uzna³ za k³amcê
(Prz 30, 5-6).
Grzegorz Kowalewski
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Przypadki
Oaza Rodzin II st. w Kowarach
„Wyœcie widzieli, co uczyni³em Egiptowi, jak nios³em was
na skrzyd³ach orlich i przywiod³em was do Mnie” (Wj 19,4).
Rekolekcje, które prze¿yliœmy
by³y czasem niesamowitego i
wrêcz namacalnego b³ogos³awieñstwa ze strony Pana. Rzeczywiœcie widzieliœmy, jak Pan
nas niós³ przez ca³y ten czas,
wspiera³, opiekowa³ siê nami.
Moderatorem rekolekcji by³
ks. Jacek Olszewski. Pomaga³ mu
kleryk z Wroc³awia – Olek Ilnicki. Obaj bardzo ubogacili nas
swoj¹ s³u¿b¹. W rekolekcjach bra³y udzia³ 32 osoby – w tym 9
ma³¿eñstw. Jedno z nich by³o z
Wo³owa, pozosta³e z Oleœnicy.
To nasze pierwsze takie rekolekcje. Okaza³o siê, ¿e przyjazd wielu osób z jednego rejonu ma swoje plusy. Poznaliœmy siê znacznie lepiej ni¿ dotychczas – odkryliœmy, jak wiele dobra, talentów, wartoœci maj¹ w sobie poszczególni cz³onkowie naszej
wspólnoty. Przy okazji ujawni³y
siê te¿ krzy¿e, jakimi jesteœmy
obarczeni. Ka¿da rodzina boryka
siê z jakimœ powa¿nym problemem – z dzieæmi, bezdzietnoœci¹,
szefem w pracy, inwalidztwem
itd. To dobrze, ¿e je nawzajem
poznaliœmy: mo¿emy teraz jeszcze bardziej liczyæ na modlitewne – i nie tylko – wzajemne
wsparcie.
Drugi stopieñ jest mocno
osadzony w liturgii i sakramentach. Pierwszy dzieñ naszych rekolekcji przypada³ w niedzielê.
Uczestniczyliœmy we Mszy œw. w
parafii, w trakcie której mia³ miej-

sce równie¿ chrzest œw. – pierwszy, ustanawiaj¹cy osobiste przymierze miêdzy Bogiem a cz³owiekiem sakrament. Przypadek? Tydzieñ póŸniej kolejna Msza z parafi¹. By³a to pierwsza niedziela
lipca, wiêc zamiast kazania mia³a miejsce adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. Oczywiœcie z
okadzeniem – a my wówczas
prze¿ywaliœmy znak ob³oku, który ujawnia i zarazem zakrywa
obecnoœæ Boga. Przypadek?
Przez ca³y czas mieliœmy wspania³¹ pogodê, codziennie s³oñce,
sprzyjaj¹ce rodzinnym wycieczkom. Tylko jednego popo³udnia
pada³ deszcz. Ten w³aœnie dzieñ
wybra³ – bez jakiejkolwiek naszej
ingerencji – Moderator Generalny Ruchu Œwiat³o-¯ycie, ks.
Adam Wodarczyk, na spotkanie
z nami. Mogliœmy wiêc wspólnie
z nim spêdziæ jedyne deszczowe
popo³udnie w naszym oœrodku.
Co wiêcej – by³ to dzieñ Exodusu. Wieczorem mieliœmy wiêc
wyjœcie w teren. Deszcz by³by
du¿ym utrudnieniem. Pan sprawi³ jednak, ¿e wkrótce po wyjeŸdzie Moderatora przejaœni³o siê,
mogliœmy spokojnie prze¿yæ liturgiê Exodusu. Przypadek? Kolejna niedziela – piêtnasty dzieñ
rekolekcji. Jesteœmy ju¿ po Exodusie, pozostawiliœmy swoje niewole w Egipcie i staliœmy siê
Nowymi LudŸmi. Omawiamy
powrót z oazy na pustyniê, to,
jak byæ wiernym Bogu w znacznie trudniejszych ni¿ tu – na rekolekcjach – warunkach. Tymczasem pierwsze czytanie, podane przez Koœció³ do rozwa¿enia
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w tym dniu, zawiera³o m.in.
takie s³owa: Polecenie to
bowiem, które Ja ci dzisiaj
dajê, nie przekracza twoich mo¿liwoœci i nie jest
poza twoim zasiêgiem. S³owo to bowiem jest bardzo
blisko ciebie: w twych
ustach i w twoim sercu, byœ
móg³ je wype³niæ (Pwt
30,11.14). Przypadek?
Wszystkie te – i szereg innych – okolicznoœci odczytywaliœmy jednoznacznie
jako objawy b³ogos³awieñstwa Bo¿ego.
W czasie dnia wycieczkowego czêœæ uczestników
wybra³a siê na Œnie¿kê.
Wœród nich byli te¿ Andrzej
i Kazia – je¿d¿¹cy na wózkach. Wjechaliœmy wyci¹giem na Kopê, a nastêpnie zaczêliœmy zdobywaæ górê. Jedna
osoba ci¹gnê³a wózek, druga
pcha³a Andrzeja. By³o przy tym
mnóstwo ¿artów i œmiechu. Inni
turyœci byli bardzo zaskoczeni
tym, ¿e Andrzej i osoby mu pomagaj¹ce podjê³y ten trud. Spotykaliœmy siê z wyrazami sympatii, szacunku, z gratulacjami. By³o
to piêkne doœwiadczenie wartoœci wspólnoty i jej mo¿liwoœci.
Rekolekcje by³y wspania³e –
w zgodnej opinii wszystkich. Czy
jednak przynios¹ trwa³e, b³ogos³awione owoce? Jeden z nich
zaobserwowaliœmy w Dniu
Wspólnoty. W czasie nabo¿eñstwa Godziny Jednoœci i Odpowiedzialnoœci 8 osób z naszej
wspólnoty podjê³o Krucjatê Wyzwolenia Cz³owieka (a dziesiêæ
by³o ju¿ wczeœniej w KWC). Spoœród wiêc 21 doros³ych osób
uczestnicz¹cych w rekolekcjach
18 podjê³o to dzie³o!
Dzieñ Wspólnoty prze¿ywaliœmy w Krzeszowie wraz z dwiema innymi oazami m³odzie¿owymi. W jednej z nich by³y dzieci
czêœci naszych par. Spotkanie z
nimi by³o du¿¹ radoœci¹.
Odrêbn¹ kwesti¹, któr¹ chcemy siê z Wami podzieliæ, jest
bogactwo terenu Kowar i okolic. Mimo tak dobrej pogody, nie
byliœmy w stanie dotrzeæ do
wszystkich atrakcji turystycznych
tego rejonu w czasie wolnym. W
samych Kowarach s¹ to park
miniatur i sztolnia kopalni uranu. Oœrodek le¿y u podnó¿a Rudaw Janowickich z piêknymi,
osi¹galnymi nawet dla osób bez
wielkiej kondycji górami. Dla
bardziej zaawansowanych jest

Œnie¿ka i okoliczne szczyty Karkonoszy. Pobliskie miejscowoœci
turystyczne proponuj¹ szereg
atrakcji. Jednym s³owem – cudze chwalicie, swego nie znacie.
Szukamy rekolekcji w Pieninach,
tymczasem mamy „pod nosem”
wspania³e miejsce. Sam oœrodek
jest w³asnoœci¹ Ruchu diecezji
legnickiej. Mieœci siê na uboczu
Kowar – w Wojkowie. Ogrodzony teren, dobre warunki bytowe,
pyszne jedzenie, mi³e kucharki,
mo¿na zagraæ w siatkówkê, a
100 metrów dalej w koszykówkê i pi³kê no¿n¹. W oœrodku znajduje siê m.in. w pe³ni wyposa¿ona i funkcjonalna kaplica.
Oœrodek nie ma barier architektonicznych. Jedna z par ma³¿eñskich z naszej wspólnoty porusza siê na wózkach inwalidzkich.
Œwietnie sobie radzili. Jest tu
bardzo cicho, spokojnie, wokó³
du¿o tras do spacerów, w wielu
miejscach widaæ wspania³¹ panoramê Karkonoszy. Gor¹co
polecamy ten oœrodek na realizacjê rekolekcji – mo¿na przyje¿d¿aæ przez ca³y rok.
Piszemy to œwiadectwo na
œwie¿o, zaledwie dzieñ po rozjeŸdzie wszystkich uczestników. Jest
w nas wiele wdziêcznoœci Bogu
za ogrom ³ask, jakich tu wszyscy
doznaliœmy – za osoby, które prowadzi³y rekolekcje, za uczestników, za pogodê, za modlitwy
wstawiennicze prowadzone na
rzecz poszczególnych ma³¿eñstw,
odwiedziny par diecezjalnych z
Wroc³awia i Legnicy oraz Moderatora Generalnego, za odnowienie przymierza z Bogiem.
Dana i Darek Stêpniowie
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Jezus i mega-prezent
ON¯, Szklarska Porêba

Mia³am podj¹æ decyzjê, czy
chcê wybraæ Jezusa na mojego
Pana i uznaæ Go za jedynego
Zbawiciela. Nie by³am w stanie
powiedzieæ, czy potrafiê Mu ofiarowaæ WSZYSTKO. W ostatniej
chwili podjê³am decyzjê, ¿e chcê.
By³am œwiadoma, ¿e mo¿e mi nie
wyjœæ, ale chcia³am, ¿eby Jezus
by³ w centrum mojego ¿ycia.
Wierzy³am, ¿e z Nim mi siê uda.
Po tej decyzji wszystko na rekolekcjach sta³o siê bardziej proste.
By³am pozytywnie nastawiona,
chcia³am wiêcej i wiêcej. Msze
by³y dla mnie za krótkie, zaœ namiot spotkania ³atwiejszy. Powoli
(bardzo powoli) zaczyna³am ograniczaæ wp³yw moich wad na postêpowanie, które rani³o innych.
Krok po kroku i by³o coraz lepiej, choæ by³o to bardzo ciê¿kie. Zaczyna³am mieæ nadziejê,
¿e te rekolekcje dadz¹ mi du¿o
wiêcej, ¿e ich dzia³anie bêdzie
d³ugofalowe.
Wiem, ¿e bêdê upadaæ, ale
mam obrany kierunek i œwiadomoœæ pomocy Jezusa oraz Jego
mi³oœci, wiêc droga bêdzie ³atwiejsza. Teraz mam œwiadomoœæ, ¿e
tylko z Jezusem mogê coœ osi¹gn¹æ.
Ala Adamska
Wroc³aw
Na rekolekcjach poznawa³am
rzeczy „oczywiste” i uczy³am siê
szczerze modliæ. To w³aœnie tam
pierwszy raz prze¿y³am Namiot
Spotkania. Pomodli³am siê do
Ducha Œw. i poczu³am, ¿e naprawdê jest przy mnie. Teraz po
rekolekcjach dochodzê do wniosku, ¿e wczeœniej, gdy próbowa³am siê modliæ, brakowa³o mi
wiary – szczególnie, gdy modli³am siê do Ducha Œw. Nie potrafi³am Go prosiæ o pomoc w modlitwie i tak naprawdê nigdy
wczeœniej nie próbowa³am. Na
rekolekcjach On sam przyszed³ i
wype³ni³ moje serce.

Dziêki rekolekcjom mog³am
te¿ œwiadomie wybraæ Jezusa jako
Pana i Zbawiciela, odnowiæ przyrzeczenie z Chrztu Œw. i doœwiadczyæ Bo¿ej mi³oœci.
Ania Listowiecka
Wroc³aw

Wydawa³o mi siê, ¿e wszystko jest ze mn¹ w porz¹dku: chodzê do koœcio³a, wierzê w Boga,
staram siê pog³êbiaæ swoj¹ wiarê, nie jestem egoistk¹, mam
œwiadomoœæ swoich wad i próbujê je eliminowaæ – po prostu
idealnie. Wybra³am Chrystusa
jako mojego Pana i Zbawiciela –
lepiej byæ nie mog³o, teraz tylko
z górki! Ale by³o tylko gorzej.
Zaczê³y mnie nachodziæ
dziwne w¹tpliwoœci. Poza tym
nagle prawie wszyscy, którzy
znaj¹ mnie bli¿ej, zaczêli siê mnie
czepiaæ. By³am doskonale œwiadoma swoich „wad”, a nagle
dowiadujê siê o sprawach, których siê nie spodziewa³am. Zaczê³am wyrzucaæ Jezusowi, ¿e
wybra³am Go jako Pana i Zbawiciela, by³am dobra i grzeczna, a
On mi zsy³a coœ takiego: w¹tpliwoœci, zero radoœci i wady, których nigdy przecie¿ nie by³o, a
inni ko³o mnie siê ciesz¹. Któregoœ wieczoru ju¿ nie mog³am
wytrzymaæ. Posz³am do kaplicy,
myœla³am, modli³am siê, prosi³am
o jak¹œ pomoc. I dopiero wtedy

do mnie dotar³o, ¿e w rzeczywistoœci dosta³am mega prezent!
Bo dopiero tutaj dowiedzia³am
siê, co tak naprawdê ze mn¹ nie
gra (a nie: co mi siê wydaje w
mojej wyobraŸni) i co muszê naprawiaæ.
Ania £ukaszczuk
Wroc³aw
Na tegorocznej oazie w bardzo mocny dla mnie sposób doœwiadczy³am Bo¿ej mi³oœci. Zaczê³o siê w³aœciwie ju¿ od nabo¿eñstwa wieczornego w drugim
dniu, kiedy po uœwiadomieniu

sobie swojej grzesznoœci mieliœmy
spojrzeæ w lustro, by zobaczyæ,
jak wygl¹damy z naszym grzechem przed Panem Bogiem. Gdy
zobaczy³am napis na lustrze “Kocham Ciê, twój Ojciec”, naprawdê poczu³am, ¿e On mnie kocha.
S³ysza³am to ju¿ wiele razy wczeœniej i by³o to dla mnie oczywiste (na rekolekcjach oazowych
by³am ju¿ wielokrotnie), ale zrozumia³am to dopiero tamtego
dnia.

Te rekolekcje nie by³y dla
mnie ³atwe, g³ównie z powodu
problemów zdrowotnych. Jednak gdy nauczy³am siê powierzaæ
wszystko Chrystusowi i nie zostawiaæ nic dla siebie, doœwiadcza³am wielkiego spokoju i pewnoœci, ¿e bêdzie tak, jak jest dla
mnie najlepiej.
Od jakiegoœ czasu mia³am
wielki problem, z powodu którego bardzo trudno by³o mi siê
modliæ. Ci¹gle ko³ata³o mi siê w
g³owie, co mog¹ pomyœleæ o
mnie inni ludzie. Gdy odda³am to
wszystko Jezusowi, a nastêpnego dnia uzna³am Go za mojego
Pana i Zbawiciela, z dnia na dzieñ
ten problem znik³ prawie ca³kowicie!
£ucja Szyndrowska
Wroc³aw
Powrót z rekolekcji jest du¿ym szokiem i pierwsze, co przychodzi na myœl, to s³owa: “Pustynia! Ja chcê z powrotem!”.
Ratunkiem w tym czasie by³a
pewnoœæ, ¿e nie jestem sam; ¿e
nawet, jeœli przyjaciele s¹ daleko, to Bóg jest blisko i bardzo
Mu na mnie zale¿y.
Po Pismo Œwiête siêga³em z
radoœci¹, a jego czytanie prawie
zawsze przynosi³o mi spokój. Dni
po rekolekcjach by³y te¿ dla mnie
czasem walki ze sob¹, czasem
zrozumienia, jak wiele jeszcze
jest do zmienienia i wreszcie czasem zweryfikowania tego, jak
bardzo mi na Bogu zale¿y.
Dziœ, choæ wiem, jak s³aby
jestem, Bóg jest dla mnie Kimœ
bardzo wa¿nym i cennym.
Pawe³ Olkiewicz
Wroc³aw
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Iœæ na ca³oœæ
Rekolekcje o Charyzmacie
Mocno identyfikujê siê z Ruchem Œwiat³o-¯ycie. Gdy przysz³am do Koœcio³a jako nastolatka, to jednoczeœnie przysz³am
do Oazy. W Oazie, dziêki Oazie
i przez Oazê poznawa³am liturgiê, Pismo Œwiête i modlitwê
wspólnotow¹. W czasie rekolekcji o charyzmacie Ruchu dowiedzia³am siê jednak wiele nowego dziêki œwiadectwu Doroty Seweryn i Gra¿yny Mi¹sik.
Dorota z prostot¹ i kronikarsk¹ dok³adnoœci¹ przedstawi³a

Znaki i wybory
To by³a wyprawa w inn¹ rzeczywistoœæ. Wydawa³o siê, ¿e
przedostanie siê na po³udnie Polski nie bêdzie mo¿liwe. Ktoœ zapyta³ z ogromnym zdziwieniem,
po co „siê tam pchaæ”. Fakt,
powódŸ ju¿ od mniej wiêcej tygodnia przesuwa³a siê ku pó³nocy przez Œl¹sk i Ma³opolskê.
Œwiat by³ wyraŸniej ni¿ zazwyczaj
niespokojny, pe³en cierpienia i
agresji. I du¿o mniej przewidywalny. Poœród chaosu zostaliœmy
wezwani do s³uchania g³osu
Pana. S³uchaæ Pana mo¿na wszêdzie, ale uparliœmy siê, ¿e chcemy w Kroœcienku, i ten nasz upór
okaza³ siê byæ zgodny z wol¹
Bo¿¹.
„COM – Centralna Oaza
Matka – to dla mnie czas Ducha
Œwiêtego, czas gdy przychodzi
On ze swoj¹ moc¹, gdy przychodzi ze swoimi darami, aby b³ogos³awiæ nie tylko osobom zgromadzonym w Kroœcienku, ale ca³emu Ruchowi”. – Tak napisa³a
Natalia z diecezji bielsko-¿ywieckiej, która w tym roku przyjmowa³a b³ogos³awieñstwo do pos³ugi animatora. – „Widzê w tym
b³ogos³awieñstwie dwa aspekty.
Po pierwsze, jest ono umocnieniem, wlaniem mocy Ducha,
wlaniem odwagi i zapa³u do by-

nam ¿ycie Ojca Franciszka,
swoj¹ z nim wspó³pracê i narodziny Instytutu Niepokalanej
Matki Koœcio³a. Gra¿yna pokaza³a nam Ruch jako szko³ê duchowoœci. A w rozmowach przy
herbatce opowiada³a wiele o
wspó³pracy z Ojcem i ró¿nych
Jego „wybrykach”. Ale nie poznane fakty poruszy³y mnie najg³êbiej.
Fascynuj¹cy obraz wy³oni³
siê z opowiadañ Doroty i Gra¿yny. Obraz szaleñca Bo¿ego,

cia œwiadkiem, do s³u¿by. Po drugie, przyjêcie widzialnego znaku,
jakim jest krzy¿ animatorski, jest
przyjêciem Krzy¿a Chrystusa. To
Jego mam reprezentowaæ nosz¹c
ten znak, to z Nim mam siê coraz bardziej jednoczyæ w tym znaku (tak¿e poprzez przyjmowanie
trudów, cierpieñ i niepowodzeñ)
i w koñcu to pod tym znakiem,
znakiem Zwyciêskiego Boga,
mam walczyæ i zwyciê¿aæ na Jego
chwa³ê. Przyjêcie b³ogos³awieñstwa to mój wybór, wybór ¿ycia
w mocy Ducha Œwiêtego dla budowania wspólnoty ¯ywego Koœcio³a”.
Pytanie o mi³oœæ
Wielokrotnie zastanawialiœmy
siê z mê¿em, co niezwyk³ego jest
w tym spotkaniu. Wiele osób
podkreœla, ¿e jest to czas pe³en
³aski, ale przecie¿ nie tylko wtedy ³aska Bo¿a dzia³a obficie. Gdzie
indziej i kiedy indziej te¿. Wiele
wydarzeñ jest niepowtarzalnych,
ale COM jest „niepowtarzalny
inaczej”. Dlaczego?
Na pewno ma na to wp³yw
czas. Trzy dni, które nierozerwalnie s¹ zwi¹zane z Triduum Paschalnym, jak klamra kompozycyjna zamykaj¹ w ¿yciu Koœcio³a
czas nieco mo¿e zapomnianej
mystagogii. S¹ dope³nieniem radoœci paschalnej. Nigdzie indziej
nie uda³o siê nam prze¿yæ œwi¹t
Zes³ania Ducha Œwiêtego tak
œwiadomie i tak uroczyœcie. Liturgia zaczyna siê od pi¹tkowego wieczoru i trwa z przerwami
na „prozê ¿ycia” do niedzielnej
Eucharystii. Ta liturgia jest jak
fajerwerk, lepszego nie trzeba.

oddanego w ca³oœci swojemu powo³aniu. W ka¿dej parafii pracowa³ od pierwszego dnia tak,
jakby mia³ tam zostaæ ca³e ¿ycie!
Jego zaufanie Bo¿ej Opatrznoœci poci¹ga mnie z now¹ si³¹.
Teraz, znaj¹c nieco lepiej ¿yciorys Ojca, lepiej rozumiem, dlaczego oazy tak w³aœnie wygl¹daj¹. Nie wiem, kiedy siê to dokona³o, ale w czasie pobytu na
Górze Œwiêtej Anny uœwiadomi³am sobie, ¿e nasz za³o¿yciel nie
jest ju¿ dla mnie ksiêdzem Fran-

ciszkiem Blachnickim, ale po
prostu Ojcem.
Umocni³am siê równie¿ w
przekonaniu, ¿e jeœli nie s³u¿ê,
usycham. Jeœli nie dzielê siê
wiar¹ z mê¿em, dzieæmi, rodzin¹,
braæmi – moja wiara wiêdnie.
W Domowym Koœciele nie
ma œlubów wieczystych. Na zakoñczenie ka¿dego roku formacyjnego zadajemy sobie pytanie:
„Czy chcesz?” Nie wyobra¿am
sobie, ¿e mog³abym nie chcieæ.
Latem wybraliœmy siê do Kroœcienka na ORD – Oazê Rekolekcyjn¹ Diakonii.
Ela Kowalewska

Urodziny Koœcio³a
COM, maj 2010
Program (w ogólnych zarysach)
w³aœciwie niezmienny od lat.
Wiadomo, ¿e bêd¹ poruszane treœci zwi¹zane z tematem roku, ¿e
bêdzie to czas g³ównie modlitwy.
Zostaniemy postawieni z tematem diakonii twarz¹ w twarz. I
trudno bêdzie odwróciæ wzrok.
Na tegoroczny COM przyjechaliœmy po kilkuletniej przerwie.
Pierwsza Centralna Oaza Matka
nie by³a wy³¹cznie euforycznym
prze¿yciem. W sumie raczej trudnym. Zaczêliœmy patrzeæ w innym œwietle, na to, co robiliœmy,
zobaczyliœmy w³asn¹ niedojrza³oœæ, ale mimo to w³aœciwie od
momentu, kiedy wysiedliœmy z
samochodu, czuliœmy, ¿e jesteœmy u siebie. I zobaczyliœmy Koœció³. Niby widzieliœmy Go wczeœniej, ale w³aœnie wtedy – mo¿na powiedzieæ – urodzi³ siê On
w nas. Ta wizja pojawi³a siê prawie jak platoñska idea i na dobre
zwi¹za³a nas z Ruchem, na który
wczeœniej patrzyliœmy doœæ sceptycznie i powierzchownie. Kiedy
w przysz³oœci przyszed³ czas b³ogos³awienia do Diakonii, œwiadomie podjêliœmy decyzjê, ¿e bêdzie
to mia³o miejsce w Kroœcienku,
choæ na Kongregacji by³oby
wczeœniej.
Na placach
W Centralnej Oazie Matce w
2010 roku uczestniczy³o oko³o
czterystu osób. Czy to du¿o, czy
ma³o? Z pewnoœci¹ w porównaniu z prawie lub ponad tysi¹cem

uczestników sprzed lat nie tak
du¿o. Z drugiej strony ostatnio
sporo siê dzieje w Ruchu pod
koniec roku formacyjnego, a nie
sposób byæ wszêdzie. Czy jednak
COM, wielki znak jednoœci Ruchu, mo¿e siê staæ dla jego cz³onków spotkaniem jednym z wielu? Czy mo¿na powiedzieæ, ¿e zna
siê Ruch, jeœli nigdy siê nie
uczestniczy³o w tym œwiêtym czasie Triduum Pentakostalnego?
Czy nie warto do tych prze¿yæ
wracaæ, mo¿e nie co roku, ale
choæby co jakiœ czas?
Czas p³ynie wtedy wolniejszym rytmem, wyznaczanym
przez Liturgiê i sakramenty. Jest
wspólnota, œwiêtuj¹ca bez poœpiechu (nawet je¿eli wygl¹da
„znaków czasu” w postaci chmur
na niebie i zgaduje miejsce kolejnej celebracji) i z radoœci¹. Wzbudza dreszcz proroctwo wypowiedziane nad dolin¹ usch³ych koœci, które o¿ywia Duch. Tej obietnicy trudno siê oprzeæ, jako ¿e
zawsze w ¿yciu s¹ jakieœ „usch³e
koœci” do o¿ywienia. A potem
m³ody Koœció³ wychodzi jak upojony winem (te¿ m³odym) na place, by wszystkim mówiæ o Zmartwychwsta³ym Panu. Wystarczy
daæ siê ponieœæ wiatrowi Ducha,
aby przejœæ najlepsz¹ kuracjê odm³adzaj¹c¹ w ¿yciu. Co roku, w
swoje urodziny, Koœció³ znów
staje siê m³ody, a my razem z
Nim. I daj nam, Panie Bo¿e, tyle
samo entuzjazmu, ile go by³o na
pocz¹tku.
Wiola Szepietowska

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

15

Widzieliœmy Pana

Duch umacnia
Kongres Ewangelizacyjny
„Otwórzcie drzwi Chrystusowi”
W dniach 12-13 czerwca
odby³ siê Kongres Ewangelizacyjny w Sanktuarium Matki Bo¿ej
Nauczycielki M³odzie¿y w Warszawie-Siekierkach. Goœæmi kongresu byli charyzmatyczni ojcowie dominikanie – misjonarze z
Brazylii: o.Antonello Cadeddu i
o.Enrique Porcu.
Spotkanie rozpoczê³o siê od
modlitwy o uwolnienie z wszelkich side³ szatana, która, po³¹czona z na³o¿eniem r¹k kap³anów na ka¿d¹ osobê, przynios³a
b³ogos³awiony owoc. Niesamowitym doœwiadczeniem by³y s³owa wypowiedziane przez ojca
Antonello: ju¿ nie ma wœród nas
szatana; jest Matka Bo¿a i anio³owie, archanio³owie, którzy zbieraj¹ wasze ³zy, wasz¹ modlitwê i
zanosz¹ przed tron Jezusa.
Podczas pierwszej konferencji ojcowie poprzez opowieœci o
dokonywanych na misjach egzorcyzmach uœwiadamiali nam, jak
niewiele trzeba, by z³y zamieszka³ wœród nas. Czêsto ma³e zaniedbania, drobne grzechy powoduj¹, ¿e jesteœmy bardzo blisko
piek³a.

Na kolejnej konferencji ojcowie przypomnieli nam, ¿e to
Duch Œwiêty jest sprawc¹ ewangelizacji. My w ka¿dej sytuacji
mamy Go wzywaæ; a Duch Bo¿y
przychodzi, poniewa¿ obieca³ to
nam Jezus. Rozwa¿aliœmy fragment z listu do Rzymian z 6 rozdzia³u: „Czy¿ nie wiadomo wam,
¿e my wszyscy, którzyœmy otrzymali chrzest zanurzaj¹cy w Chrystusa Jezusa, zostaliœmy zanurzeni
w Jego œmieræ? Zatem przez
chrzest, zanurzaj¹cy nas w
œmieræ, zostaliœmy razem z Nim
pogrzebani po to, abyœmy i my
wkroczyli w nowe ¿ycie – jak
Chrystus powsta³ z martwych
dziêki chwale Ojca”. Tematem
przewodnim by³ nowy cz³owiek:
odrodzony przez chrzest i dary
Ducha Œwiêtego. Nastêpnie rozpoczêliœmy modlitwê o wylanie
darów Ducha Œwiêtego. Najpierw
by³a to modlitwa ogólna, a potem kap³ani modlili siê nad ka¿d¹
osob¹.
Po przerwie obiadowej odby³a siê konferencja o ewangelizacji (która jest zadaniem ka¿dego
chrzeœcijanina) – szczególnie

ewangelizacji ulicznej wœród najubo¿szych, narkomanów, prostytutek. Dostaliœmy zadanie, by
ka¿dego roku przyprowadziæ do
Boga przynajmniej jedn¹ osobê
oraz by w ka¿dej sytuacji chwaliæ Pana, niezale¿nie od trudnoœci, problemów, wszelakich niepowodzeñ. Ostatnim etapem
by³a modlitwa o uzdrowienie fizyczne i duchowe. Wiele tych
uzdrowieñ siê dokona³o.
Ojciec Antonello zapyta³ siê
nas, czy wiemy dlaczego nasze
wspólnoty nie s¹ mocne, dlaczego s³abn¹? OdpowiedŸ: bo ludzie
jako jednostki s¹ s³abi. Dlatego
potrzeba, by ka¿dy z nas umacnia³ siê w Duchu Œwiêtym.
Spotkanie to by³o wype³nione modlitw¹ indywidualn¹ i
wspólnotow¹, radoœci¹ ojców i
nasz¹. Dla mnie by³o du¿ym prze¿yciem duchowym. Bardzo siê

cieszê, ¿e mog³am w nim uczestniczyæ.
Katarzyna Gronowicz
Wroc³awska Diecezjalna
Diakonia Ewangelizacji
Pojecha³am na kongres
ewangelizacyjny maj¹c nadziejê,
¿e poznam na nim jakieœ nowe,
dotychczas mi nie znane metody ewangelizacji. Kongres nie
poruszy³ tego tematu, którego
oczekiwa³am, poruszy³ inny, o
wiele wa¿niejszy. Pokaza³ mi, ¿e
nie potrzeba jakiœ niezwyk³ych
pomys³ów, aby dotrzeæ do ludzi.
Pokaza³ mi to, co powinno byæ
dla mnie oczywiste, ale o czym
ju¿ zd¹¿y³am zapomnieæ – ludzie
przychodz¹ do wspólnot i chc¹
w nich byæ, je¿eli czuj¹ Bo¿¹
mi³oœæ w nas. A ta Bo¿a mi³oœæ
wcale nie musi byæ spektakularna, ale musi byæ prawdziwa.
Janka ¯yszczyñska

Odnowa
ORAR I stopnia, Ligota Polska

W dniach od 9 do 13 czerwca 2010r. mieliœmy okazjê prze¿yæ ORAR I stopnia w Ligocie
Polskiej. W czasie trwania rekolekcji doœwiadczyliœmy wielu darów Ducha Œwiêtego, które wyra¿a³y siê poprzez pos³ugê prowadz¹cych te rekolekcje dwóch
ksiê¿y (na zmianê) i parê moderatorsk¹, Eleonorê i Zbyszka
Marasów, odpowiedzialnych za
rejon Kozanów. Poprzez swoj¹
pracê organizacyjn¹ oraz wier-

noœæ charyzmatowi i materia³om
Ruchu wnieœli ³adunek mocy, który wyzwoli³ radoœæ i pog³êbi³
motywacjê trwania w Ruchu
Œwiat³o-¯ycie uczestników tych
rekolekcji .
Ela swoj¹ werw¹, œpiewem i
muzyk¹ potrafi³a obudziæ ducha
we wszystkich. Ksi¹dz Bogus³aw
Stec katechezami g³oszonymi z
moc¹ œwiadectwa i wiernoœci¹
charyzmatowi wzmacnia³ w nas
przekonanie, ¿e formacja w Ru-

chu Œwiat³o-¯ycie to nasza droga i specjalne miejsce w Koœciele. Ks. Piotr natomiast tak prowadzi³ Szko³ê Modlitwy, ¿e mogliœmy doœwiadczyæ jej mocy w
czasie modlitwy o uzdrowienie z
silnego bólu g³owy jednej z
uczestniczek rekolekcji.
Owocem tego ORAR-u jest
powrót do uczestnictwa w ¿yciu
krêgu jednego z ma³¿eñstw, które kilka lat temu pos³ugiwa³o jako
para rejonowa. PóŸniej z powodu starszego wieku wycofa³o siê
z niego i przesta³o uczestniczyæ
w comiesiêcznych spotkaniach
krêgu. Po prze¿yciu rekolekcji
postanowili wróciæ do krêgu. Inna
z uczestniczek utwierdzi³a siê w
przekonaniu, ¿e gdyby nie nale¿a³a do Domowego Koœcio³a, nie
wiadomo, co by siê dzia³o z jej

ma³¿eñstwem. Jest przekonana,
¿e DK ratuje ich sakramentalny
zwi¹zek.
Dawno ju¿ nie doœwiadczyliœmy tak g³êbokiego i „wylewnego” dzielenia siê prze¿yciami na
Godzinie Œwiadectw. Przekona³
nas Pan o ¿ywoœci i skutecznoœci Jego s³owa: B³ogos³aw duszo moja Pana i nie zapominaj
o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe niemoce, On ¿ycie twoje wybawia od zguby, On wieñczy ciê ³ask¹ i zmi³owaniem, On
twoje dni nasyca dobrami: odnawia siê m³odoœæ twoja jak
or³a (Ps. 103.2-5 ).
Magdalena i Tadeusz
Sieradzcy
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Jesteœmy rodzin¹
Refleksje z Marszu dla Rodzin
12 czerwca 2010 roku we
Wroc³awiu mia³o miejsce niecodzienne wydarzenie - odby³ siê
Marsz dla Rodzin. Zosta³ przygotowany z inicjatywy licznych
wspólnot odnowy charyzmatycznej, w przygotowania w³¹czy³ siê
równie¿ Ruch Œwiat³o-¯ycie.
Uczestniczy³em w nim wraz z
ca³¹ moj¹ rodzin¹ i jestem z tego
bardzo dumny i szczêœliwy.

Mieliœmy okazjê – chrzeœcijanie i wroc³awianie – pokazaæ siê
œwiatu, wyjœæ z „katakumb”, i zaœwiadczyæ, ¿e katolicka (chrzeœcijañska) rodzina jest piêkna, radosna i normalna. Tacy w³aœnie
pokazaliœmy siê mieszkañcom
Wroc³awia – szliœmy w kolorowym korowodzie, przetykanym
gêsto flagami, balonikami i dzieæmi, przez samo serce miasta, z
uœmiechem i pieœni¹ na ustach, pozdrawiaj¹c licznych wroc³awian i turystów.
Poczu³em, ¿e nawi¹za³a siê miêdzy nimi
a nami niæ sympatii i porozumienia. Mia³em wra¿enie, ¿e wielu ludzi przeciera³o oczy
ze zdumienia, patrz¹c na nasz niezwyk³y
przemarsz. Bo kogó¿ mogli siê spodziewaæ?
Doœwiadczenie mówi³o im, ¿e mog¹ demonstrowaæ geje, feministki czy jacyœ inni ekstremiœci, a tu proszê, taka niespodzianka –
pokaza³y siê normalne, zdrowe rodziny.
Myœlê, ¿e przypomnieliœmy ludziom o dobrych wartoœciach, o Bogu, na którym trzeba budowaæ rodziny. Z takim przes³aniem
zwracali siê do ludzi liderzy marszu i spotykaliœmy siê z bardzo dobrym przyjêciem ze
strony innych ludzi.

Rodzina s³uchaj¹ca Pana
w codziennoœci
Pielgrzymka Domowego Koœcio³a do Kalisza
W dniu 29 maja 2010 roku
Rodziny Domowego Koœcio³a
uczestniczy³y w XIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Domowego
Koœcio³a do Sanktuarium Œwiêtego Józefa w Kaliszu. Pielgrzymka przebiega³a pod has³em „Rodzina s³uchaj¹ca Pana w codziennoœci”.
Rozpoczêcie nastapi³o o godzinie 1200 modlitw¹ Anio³ Pañski. Przywita³a wszystkich Para
Krajowa, Jola i Mirek S³obodowie. Obecni byli Ks. Biskup
Adam Szal, Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk, Moderator Krajowy DK, ks. Andrzej
Wachowicz, i Ks. Jan Mikulski,
który wyg³osi³ konferencjê.
Nie zawiod³a pogoda, nie zawiedli pielgrzymi. Oko³o 2500
osób – nie tylko z Polski – przyjecha³o, by uczyæ siê s³uchaæ S³owa Pana. Pielgrzymka zawsze

by³a okazj¹ do rozmowy ze znajomymi, czasem dawno nie widzianymi, z ró¿nych rekolekcji.
„To by³y bardzo sympatyczne
spotkania.” – stwierdza Darek z
Oleœnicy – „Ale o wartoœci pielgrzymki decydowa³y wspólna
modlitwa, œwiadectwo Eli i Mirka Wrotków oraz Eucharystia”.
Ksi¹dz Jan Mikulski w swojej
konferencji zwróci³ uwagê na to,
¿e je¿eli mamy mowiæ innym o
Chrystusie, to sami musimy Go
najpierw dobrze us³yszeæ. Musimy byæ poddani Œwiat³u Bo¿emu,
które przychodzi do nas przez
S³owo. Postawiæ sobie pytania:
Czy cieszê siê, ¿e jestem Bo¿¹
w³asnoœci¹? Czy chcê s³uchaæ
Pana? Czy korzystam z darów,
jakimi s¹ zobowi¹zania? Czy
wiem, ¿e Pan przemawia do mnie
równie¿ przez wspó³ma³¿onka,
Koœció³, kap³ana?

Swoim doœwiadczeniem ma³¿eñskim podzielili siê Ela i Mirek
Wrotkowie z Warszawy, którzy
wprowadzili zwyczaj czytania Pisma œw. przy codziennym posi³ku, rozmawiania z dzieæmi na ten
temat. „Wydaje mi siê to bardzo
cenne.” – podkreœla Darek. –
„Nas – ¿onê i mnie – nie trzeba
przekonywaæ do regularnego spotkania ze S³owem Pana. Co jednak bêdzie z naszymi dzieæmi?
Spróbujemy wiêc powieliæ ten
sposób”.
Pierwsz¹ czêœæ spotkania zakoñczy³o Nabo¿eñstwo Majowe.
Przerwa umo¿liwia³a nie tylko
rozmowy, ale te¿ dawa³a okazjê
indywidualnego spotkania na
modlitwie ze Œwiêtym Józefem i
Œwiêt¹ Rodzin¹, podziêkowañ za
otrzymane ³aski i proœby o dalsz¹
opiekê.
Uwieñczeniem wspólnego
œwiêtowania by³a Eucharystia pod
przewodnictwem ks. biskupa Stanis³awa Napiera³y, który wraz z
ks. biskupem Adamem Szalem i
Moderatorami Ruchu zanosili
modlitwy w intencji wszystkich

Jestem zadowolony z tego,
¿e wzi¹³em udzia³ w tym dziele,
¿e by³y tam moje dzieci, ¿e mogli w tym uczestniczyæ przypadkowi przechodnie. Traktujê to
wydarzenie jako dobry zaczyn
przysz³ych, dobrych dzie³ w naszym mieœcie. W tym roku maszerowa³o nas kilkaset osób, a w
przysz³ym – marzy mi siê kilka
tysiêcy. Wspólnie mo¿emy wiele dobrego zdzia³aæ. Liczy siê
dobry pocz¹tek i przyk³ad, a to
ju¿ uczyniliœmy.
Tomasz Wilczak

rodzin Domowego Koœcio³a w
Polsce i poza jej granicami.
W homilii ks. Biskup Stanis³aw przybli¿y³ nam postaæ Œw.
Józefa i uœwiadomi³ wartoœæ ma³¿eñstwa i rodziny, powo³uj¹c siê
na przyk³ad Œwiêtej Rodziny.
Rodzina wyjdzie zwyciêsko ze
wszystkich ataków, jeœli bêdzie
mocno osadzona na fundamencie wiary.
Eucharystia zakoñczona zosta³a odczytaniem aktu oddania
Domowego Koœcio³a, Ga³êzi
Rodzinnej Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
w opiekê Œwiêtemu Józefowi. Po
koñcowym b³ogos³awieñstwie
nadszed³ czas po¿egnania i podziêkowania Panu Bogu za ka¿d¹
chwilê tego piêknego dnia - za
pogodê, za ka¿de us³yszane s³owo, za dar spotkania.
Wiola Szepietowska
Na podstawie relacji Katarzyny i Bogdana Mleczków, pary
diecezjalnej diecezji bielsko¿ywieckiej, i Darka Stêpnia z archidiecezji wroc³awskiej.

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

„Koncert w dniu dzisiejszym
siê nie odbêdzie! Oficjalnie odwo³ujê zapowiadany koncert!”
– s³owa S³awka Czajkowskiego,
który wyszed³ ok. godz. 1900 na
scenê, wywo³a³y burzliw¹ reakcjê zebranych ludzi. Czy ten cz³owiek ¿artuje? Wierzyæ mu czy nie
wierzyæ?
„Wiatr z Wyspy” (WzW) od
pocz¹tku by³ niepewnym wydarzeniem – brakowa³o finansów,
do koñca nie by³o pewnoœci, czy
w³adze miasta zdo³aj¹ udzieliæ
potrzebnej pomocy i czy zaproszeni muzycy w ogóle zechc¹
podj¹æ wspó³pracê. Ale na pocz¹tku maja wreszcie klamka zapad³a – tak, organizujemy koncert!
Ruszy³y wiêc próby chóru i
organizacja koncertu od strony
technicznej. Ca³oœæ podzielono
na cztery czêœci, a ka¿d¹ z nich
mia³a siê zaj¹æ inna wspólnota,
wprowadzaj¹c widowniê w Kerygmat – cztery kolejne podstawowe prawdy ¿ycia chrzeœcijañskiego.
¯ycie zweryfikowa³o jednak
plany organizatorów tegorocznego WzW. W dniu 22 maja 2010
r. na Ostrowie Tumskim koncert
istotnie siê nie odby³. Odby³o siê
wroc³awskie czuwanie, modlitwa
za ca³e nasze miasto w Wigiliê
Zes³ania Ducha Œwiêtego. W
obliczu powodzi wszelkie ludzkie
plany oddano w rêce G³ównego
Organizatora ca³ego przedsiêwziêcia, Ducha Œwiêtego. Mimo
trudnej sytuacji ca³ego kraju,
wspó³dzia³aj¹ce ze sob¹ ruchy
wroc³awskie postanowi³y kontynuowaæ podjêt¹ pracê. Zmieniono ideê tego wydarzenia, dokonano te¿ szybkiej korekty w repertuarze pieœni, choæ zachowano ewangelizacyjny charakter
wydarzenia. Jak siê póŸniej okaza³o – Duch dzia³a w ka¿dych
warunkach, przyjdzie nawet
mimo powodzi do serc wzywaj¹cych Go szczerze.
Ba³am siê, czy ktokolwiek
przyjdzie – zrozumia³ym by³by
strach ludzi przed powodzi¹. Ale
o 1900 plac obok koœcio³a pw.
Œw. Marcina by³ wype³niony. W
tej trudnej sytuacji wszyscy pragnêliœmy modliæ siê do Ducha
Œwiêtego za nasze miasto, za
wroc³awian. Œwiadectwo soldarnoœci z nami oraz z pomys³em
organizatorów WzW z³o¿yli biskupi wroc³awscy – poprzez swoj¹
obecnoœæ. Ks. bp Andrzej Siemieniewski by³ obecny wœród ludzi,
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którzy zgromadzili siê przed
scen¹. Zaœ o 2100 na scenie pojawi³ siê wœród nas tak¿e JE ks.
abp Marian Go³êbiewski. Nie by³o
to zaplanowane, co dodatkowo
da³o nam dowód obecnoœci i dzia³ania Ducha wœród nas. Nie doœæ
bowiem, ¿e arcybiskup zawita³ do
nas, to jeszcze przybli¿y³ nam w
tym momencie postaæ Trzeciej
Osoby Trójcy Œwiêtej (a w³aœnie
wtedy mia³ to uczyniæ jeden z
prowadz¹cych WzW).
Kolejne osoby, które wychodzi³y na scenê, dawa³y œwiadectwo o tym, ¿e Bóg jest wielki!
Dla Niego nie ma rzeczy niemo¿liwych! On Ciê kocha mimo
wszelkiej twojej s³aboœci, a jeœli
Mu je oddasz, On Ciê uwolni!
Proœ za siebie, proœ z ufnoœci¹
za Tobie bliskich! Oddaj Mu
swoje ¿ycie, uczyñ Go swoim
jedynym Panem i jedynym Zbawicielem! Mo¿e Twoje ¿ycie nie
zmieni siê od razu, mo¿e potrzeba bêdzie lat, ale On bêdzie
z Tob¹, to bêdzie ju¿ zupe³nie
inne, nowe ¿ycie – a On bêdzie
jego Królem.
Œpiew wspomaga³ modlitwê.
Tak naprawdê, gdyby nie œwiadectwa i kierownictwo naszych
czterech g³ównych prowadz¹cych: S³awka Czajkowskiego,
Andrzeja Dziewita, Marka Maja i
Piotra Rotte, a tak¿e innych osób,
które podzieli³y siê z nami histori¹ swojego spotkania z Bogiem
¯ywym – same pieœni nic by nie
zdzia³a³y. Nic tak bowiem nie
rozgrzewa serc, jak przyk³ad innych ludzi. S³uchaj¹c ich, czu³am, ¿e nie przemawiaj¹ od siebie ani dla siebie. Byli œwiadkami
Chrystusa.
Przez ca³y czas modlitwy
przed koœcio³em Œw. Marcina
trwa³a inna modlitwa w koœciele
pw. NMP na Piasku – wbrew
pozorom wcale nie konkuruj¹ca
z nasz¹. Jeœli tylko ktoœ zapragn¹³, móg³ siê udaæ do koœcio³a, a tam we wszystkich konfesjona³ach (tych zwyk³ych i tych
dostawianych) pos³ugiwali kap³ani. Jak póŸniej mia³am siê okazjê przekonaæ na w³asne oczy –
koœció³ by³ pe³en ludzi, a kap³ani
spowiadali niemal¿e do samego
koñca, czyli do 2340, kiedy to
rozpoczê³a siê Eucharystia, której przewodniczy³ ks. bp Edward
Janiak.
W czasie czuwania mia³a miejsce tak¿e modlitwa, w czasie której prowadz¹cy WzW wymieniali

Wiatr z wyspy 2010
kolejne proœby w intencji powodzian.
„Wiatr z Wyspy” napotka³
wiele trudnoœci, nim doszed³ do
skutku. Ale zapamiêta³am coœ,
co jeszcze na próbie generalnej
chóru z muzykami powiedzia³
nam Andrzej Dziewit: „Jest tyle
trudnoœci, na drodze staje coraz wiêcej przeszkód… I dlatego w³aœnie wiem, ¿e bêdzie SUPER!”. I by³o super! Nie dlatego, ¿e fajnie siê œpiewa³o czy ¿e
przyszli jacyœ ludzie pos³uchaæ –
to nie by³ koncert. By³o super
dlatego, ¿e byliœmy jedno, a Duch
dzia³a³ – czuliœmy to wszyscy w
sercach, jak i wiedzieliœmy dziêki
ró¿nym znakom: obecnoœæ i traf-

ne s³owo arcybiskupa, piêkna
pogoda przez ca³y dzieñ! Ostrów
Tumski mia³ zostaæ zalany – nic
takiego siê nie sta³o.
Ja sama przez moment nawet zw¹tpi³am co do s³usznoœci
WzW. Ale gdy œpiew rozbrzmia³,
gdy œwiadectwa zosta³y wyg³oszone, gdy serce rozpali³o siê radoœci¹ – wiedzia³am, ¿e robimy dobrze. Miasto potrzebuje modlitwy,
a Boga chwaliæ trzeba w ka¿dej
sytuacji ¿yciowej. I w³aœnie za to,
¿e w trudnych chwilach On do
nas przychodzi i mimo naszych
s³aboœci pozwala nam siê wzywaæ, wielbiæ i sam nas uzdalnia
do wielkich i dobrych czynów –
chwa³a Panu!
Agnieszka Wa³kiewicz

Ks. Henryk Bolczyk – doktorem!
27 maja 2010 r. o godz. 1100 w auli Instytutu Muzykologii
KUL odby³a siê publiczna obrona pracy doktorskiej ks. Henryka Bolczyka, zatytu³owanej „Spo³eczno-pastoralny wymiar
Chrzeœcijañskiej S³u¿by Wyzwolenia Narodów (Studium teologiczno-pastoralne)”. Praca doktorska mia³a za zadanie ukazaæ – na tle historycznym i z teologicznym komentarzem –
ostatnie dzie³o Ojca Franciszka Blachnickiego, jakim by³a
ChSWN. Przebieg obrony sta³ siê okazj¹ do przypomnienia
oryginalnoœci i aktualnoœci przes³ania ks. Blachnickiego „teologii wyzwolenia”: ten, kto ¿yje w prawdzie i mi³oœci, jest
wolny, nawet je¿eli przysz³oby mu za tê prawdê i mi³oœæ oddaæ ¿ycie.
Wœród goœci znaleŸli siê rodzeñstwo Ks. Henryka, rodzina, przyjaciele, dwóch Moderatorów Generalnych Ruchu
Œwiat³o-¯ycie: obecny, ks. Adam Wodarczyk i poprzedni, Ks.
Roman Litwiñczuk, Odpowiedzialna G³ówna INMK Jolanta
Szpilarewicz i panie z Instytutu, delegacja diakonii carlsberskiej z ks. Jackiem Herm¹, Andrzej Raj i parafianie œw. Micha³a w Katowicach, ks. Piotr Kulbacki, moderatorzy Ruchu
ze Œl¹ska i Lublina, przedstawiciele kopalni „Wujek”, redaktor „Goœcia Niedzielnego” Jacek Dziedzina, prezes „tato.net”
Dariusz Cupia³... i wiele, wiele innych osób.
Agnieszka Salamucha
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Moja droga w Ruchu
Pierwsza oaza
Koinonia: Kto poci¹gn¹³
Ksiêdza w stronê Ruchu?
Ks. Stanis³aw Babicz: To
zas³uga ks. Józefa Masonia, który przez dziesiêæ lat by³ wikarym
w parafii katedralnej, a na etapie mojego pobytu w seminarium
proboszczem w Widawie. Podczas trzeciego roku seminarium
jeŸdziliœmy do niego w grupie
czterech kleryków (oprócz mnie
póŸniejsi ksiê¿a: Stanis³aw Paszkowski, Lech Nowak, Andrzej
Jagie³³o) – na ogó³ co dwa tygodnie. Przez ten rok bywaliœmy w
tamtejszej, widawskiej grupie
m³odzie¿owej i ks. Masoñ czyta³
z nami artyku³ ks. Franciszka
Blachnickiego „PersonalistycznoMaryjna koncepcja Oazy Niepokalanej”. Z tego artyku³u dowiedzieliœmy siê, ¿e istnieje coœ takiego jak rekolekcje oazowe.
Opracowywaliœmy z ksiêdzem
punkty do ewangelicznej rewizji
¿ycia, przeprowadzanej z tamtejsz¹ m³odzie¿¹. W wiêkszoœci
m³odzie¿y ¿eñskiej, aczkolwiek
ministranci te¿ w tym uczestniczyli. Rezultatem tych rocznych
czy ponadrocznych spotkañ w
Widawie by³a wyprawa w roku
1969, w II turnusie, do Kroœcienka na Oazê Doros³ych, Kap³añsk¹ i Sióstr Zakonnych (tak¹
wspóln¹). By³a z nami pani Ela
Krawiec z naszego dziekanatu
Papieskiego Wydzia³u Teologicznego, d³ugoletnia katechetka z
Katedry, pani Krysia Koziarska,
która pomaga³a jako katechetka
w Widawie, ma³¿eñstwo z Wida-

wy i my, czterej klerycy. Nie mieliœmy wiêkszego pojêcia o Ruchu
ni¿ wiedza ze wspomnianych artyku³ów i wyk³adów.
Wsiedliœmy w œrodku nocy
we Wroc³awiu do poci¹gu relacji
Poznañ-Zakopane. Nad ranem
wysiedliœmy w Nowym Targu,
aby dalej podró¿owaæ autobusem
do Kroœcienka. W autobusie nieco ¿eœmy przysnêli. Wreszcie dojechaliœmy. Zapytaliœmy o Kopi¹
Górkê. Kazano nam iœæ przez
most na Kroœniczance, i dalej w
lewo, tam, gdzie remiza. Ale i
tak pob³¹dziliœmy i widz¹c, ¿e
grozi nam miniêcie Kopiej Górki, ruszyliœmy na skróty przez sad,
co oznacza³o na finiszu przedzieranie siê przez krzaki z tobo³ami
i walizkami. Nie tak, jak by³oby
to dziœ – ze zgrabnymi plecakami. W koñcu znaleŸliœmy siê na
placyku przed jadalni¹ na Kopiej
Górce. Niewyspani, zmêczeni,
spragnieni, i – co tu du¿o mówiæ
– zniecierpliwieni czekaliœmy na
ks. Blachnickiego, który przez
doœæ d³ug¹ chwilê siê nie zjawia³.
Wyobra¿aliœmy sobie to wszystko bardziej ró¿owo. Ksi¹dz
Blachnicki przyszed³ wreszcie i
pierwsze, co zauwa¿y³, to to, ¿e
ma czterech kleryków. „O dobrze, ¿e jesteœcie. Milicja mi rozwi¹za³a oazê w Szczawie, wiêc
bêdziecie animatorami i zaraz was
tam umieœcimy”. I zaczê³o siê
organizowanie na nowo oazy
ministranckiej tym razem w Kroœcienku.
K.: O pierwszych rekolekcjach prowadzonych przez ks.
Blachnickiego w Kroœcienku

kr¹¿¹ legendy. Jak to rzeczywiœcie wygl¹da³o?
Ks. S. B.: Umieszczono nas
na zapleczu kaplicy Dobrego Pasterza, gdzie ulokowano dwa zastêpy, a dwie kolejne grupy w
s¹siednich domach. Ka¿dy z nas
animowa³ zespó³ oko³o siedmiu
osób. Pochodzi³y one w wiêkszoœci z diecezji tarnowskiej, czêœæ
z warszawskiej i innych miejsc.
Rozrzut wiekowy: od siódmej klasy a¿ do matury w³¹cznie. Spanie po ówczesnemu, czyli pokotem na pod³odze na siennikach.
Szafy nie by³o, tylko wieszaki na
œcianie. Ciasno nieprzyzwoicie.
O oazie mieliœmy zielone pojêcie, tyle tylko, ile wynieœliœmy z
wy¿ej wspomnianych spotkañ.
Dostawaliœmy przez pierwsze
piêæ dni tylko malutkie karteczki
– punkty do ewangelicznej rewizji ¿ycia, odbijane na papierze
przebitkowym. Potem i to siê
skoñczy³o. Kiedy dowiedzieliœmy
siê, ¿e szko³ê liturgiczn¹ bêdzie
prowadzi³ student KUL-u, œwiecki cz³owiek, od razu siê zje¿yliœmy – jak to klerycy, wiadomo.
Ale z drugiej strony dawa³o to
nam trochê wolnego czasu od
opieki nad ch³opakami. Przecie¿
generalna zasada salezjañska,
skopiowana przez Blachnickiego,
to „nieustaj¹ca asystencja”. Wtedy wiêc, gdy wspomniany student zajmowa³ siê ch³opcami,
mogliœmy „urwaæ siê” na Kopi¹
Górkê, pos³uchaæ od czasu do
czasu jakiegoœ wyk³adu. „Urywaliœmy siê” te¿ czasem na pogodny wieczór. Eucharystia, oczywiœcie, by³a wspólna, koncelebrowana, w Kaplicy Dobrego Pasterza, jeszcze tej starej. Tak wygl¹da³o moje uczenie siê oazy, dorywczo, od samego Za³o¿yciela i
pomocników, z homilii, a reszta
to czysta improwizacja. Na przyk³ad s³yszeliœmy, ¿e s¹ wyprawy
otwartych oczu, ale nie mieliœmy

zielonego pojêcia, co to jest.
Wymyœlaliœmy jakieœ tematy, szukaliœmy, gdzie siê da³o, robiliœmy
wycieczki. Mieliœmy te¿ moderatora, jakiegoœ Salezjanina, ksiêdza, studenta KUL-u. On dysponowa³ finansami. Obiady jedliœmy
w barze w rynku i to trochê kosztowa³o, wiêc trzeba by³o bardzo
oszczêdzaæ przy œniadaniach i
kolacjach, ale ch³opcy kroili pajdy chleba jak najgrubsze, smarowali serkiem topionym albo d¿emikiem jak najcieniej, wtrz¹chali po osiem, dziewiêæ kanapek i
jakoœ ¿eœmy wy¿yli do koñca
oazy.
Pamiêtam z tej oazy tak¹
jedn¹ humorystyczno-dramatyczn¹ sytuacjê. W wieczór poprzedzaj¹cy zdarzenie, które chcê
opisaæ, na oazie interweniowa³o
pogotowie, bo jakaœ dziewczyna
mia³a problemy kr¹¿eniowe. W
tamtym czasie by³o czymœ najmniej wskazanym, ¿eby ktokolwiek siê nami urzêdowo interesowa³. I po tym zdarzeniu us³yszeliœmy ostatniego dnia, ¿e ch³opaki chc¹ urz¹dziæ zielon¹ noc i
wrzucaæ dziewczynom ¿aby do
³ó¿ek. I jak tu spacyfikowaæ gromadê ch³opaków? Si³owo? Maj¹
liczebn¹ przewagê. Tak siê nie da.
Zrobiliœmy im zatem wyprawê
górsk¹ za Dunajec, w kierunku
Prehyby w Beskidzie S¹deckim, i
chodziliœmy gdzieœ do pierwszej
w nocy. Latarki okaza³y siê ma³o
potrzebne, bo œwieci³ ksiê¿yc,
srebrny i ogromny, na tyle jasny,
¿e w wysokiej trawie bez trudu
da³o siê rozpoznawaæ dziewiêæsi³y. Ch³opcy umawiali siê, ¿e
kiedy po powrocie pójdziemy
spaæ, to oni jeszcze swoje zrobi¹, ale mieli tak doœæ, ¿e padli
pokotem i nawet zaspali na poranny autobus do Warszawy.
Takie s¹ moje wspomnienia
z pierwszej oazy i poczucie, wtedy bardzo zarozumia³e: ale tu jest
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ba³agan, co ten Blachnicki robi,
jak mo¿e w ten sposób. Dopiero
po latach doceni³em, jak wielki
rozmach nadawa³ dzie³u i jak bardzo ufa³, ¿e to dziêki ³asce Bo¿ej
bêdzie „siê krêciæ”. Bo ja to zawsze wola³em mieæ wszystko zabezpieczone od ludzkiej strony i
zawsze mia³em problem z zaufaniem Panu Bogu.
K.: Ale to nie zniechêci³o
Ksiêdza do oaz. Co w takim razie poci¹gnê³o?
Ks. S. B.: Wszystko. Piêkno
przyrody, piêkno Kopiej Górki,
piêkno modlitwy, piêkno szczeroœci zaanga¿owania, piêkno idea³ów. By³em abstynentem ju¿
wczeœniej dziêki Ks. Blachnickiemu, równie¿ za poœrednictwem
ksiêdza Masonia (ju¿ podczas I
Komunii i jej rocznicy sk³ada³em
deklaracjê krucjaty trzeŸwoœci, tej
rozwi¹zanej póŸniej). Drugi idea³
to czystoœæ i skromnoœæ stroju.
To by³o to, co wynieœliœmy w
sercu ze Œw. Krzy¿a przy Katedrze, z duszpasterstwa ks. Masonia i jego pomocników. Pozna³em symbolikê znaku Œwiat³o¯ycie i towarzysz¹cych mu symboli: Martyria, Leiturgia, Diakonia, Koinonia. Zapamiêta³em
piêkn¹ p³askorzeŸbê Matki Bo¿ej
w kaplicy. Wtedy nie by³o jeszcze dzisiejszej kaplicy Chrystusa
S³ugi, tylko ma³a kapliczka-pokoiczek. I napis Eclesia Mater–
Mater Ecclesiae. Poci¹ga³ zapa³
ludzi, spotkania na Liturgii Œwiat³a i dniu wspólnoty, i potem, po
powrocie, na swoim terenie,
podkreœlanie, ¿e parafia jest terminus a quo i terminus ad quem
dla Ruchu, czyli ¿e z parafii siê
wychodzi i do parafii siê wraca.
Z pielgrzymek do oaz
K.: Co by³o potem? Po tej
pierwszej oazie?
Ks. S.B.: Wczeœniej – zacz¹³em rok przed matur¹, a potem
przez ca³y czas seminarium - regularnie chodzi³em ze swoimi
kolegami (Paszkowskim, Jagie³³o i Nowakiem) na piesze pielgrzymki z Wroc³awia do Czêstochowy. Chodzi³ z nami Jacek
¯o³¹dek, póŸniejszy moderator
oazowy. ZaprzyjaŸni³em siê ze
wspólnot¹ ze Studium Katechetycznego w Gietrzwa³dzie. Tam
siê kszta³ci³a pani Krawiec. Tam
trafia³y znajome osoby z pielgrzymek do Czêstochowy, a bêd¹ce
rodem z Legnicy. Koledzy Paszkowski i Jagie³³o ugrzêŸli w Gie-
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trzwa³dzie na d³u¿ej i prowadzili
tam namiastkê oazy, tzw. „wczasokurs”: rekolekcje i piêtnastodniowe i siedmiodniowe dla m³odzie¿y ¿eñskiej. Ja te¿ dwa razy
prowadzi³em zimowe rekolekcje,
krótkie.
Jednak nie da³em rady pracowaæ na wszystkich frontach,
a ci¹gnê³o mnie do Ruchu. Postanowi³em skupiæ siê na oazie i
trafi³em do niej doœæ szybko, bo
w 1972 roku. Jako kap³an z pó³rocznym sta¿em zosta³em przez
ks. •ra³kê zaproszony do pomocy na trzydniowych rekolekcjach
dla m³odzie¿y. Odbywa³y siê one
w Bardzie Œl¹skim. Na samym
pocz¹tku zrobiliœmy ma³e przemeblowanie w kaplicy. £awki ustawiliœmy w podkowê, a o³tarz znalaz³ siê od otwartej strony, czyli
nadaliœmy temu miejscu wymiar
wspólnotowy. Na tych rekolekcjach prze¿y³em swego rodzaju
rewolucjê duchow¹. Wa³brzych,
miejsce mojej kap³añskiej pos³ugi, by³ œrodowiskiem trudnym.
Uczy³em siódme klasy, szko³y
zawodowe i maturzystów i ciê¿ko mi siê pracowa³o z m³odzie¿¹.
Trudno by³o utrzymaæ dyscyplinê, wzbudziæ zainteresowanie. A
teraz znalaz³em siê na rekolekcjach. I przecie¿ nie by³em kimœ
innym ani od nowa wykszta³conym, mia³em tê sam¹ wiedzê, te
same dyspozycje psychiczne i
zupe³nie inny odbiór s³uchaczy.
Ci ludzie ch³onêli wszystkie s³owa jak g¹bka. Zrozumia³em, ¿e
to nie ja jestem do niczego.
Na wakacje zaproponowano
mi, abym pomaga³ jako drugi
moderator przy Ks. Wurzlu, salezjaninie. To by³a nasza diecezjalna oaza w Bardzie, u Redemptorystów. U tych samych, u których mieliœmy rekolekcje diakonów przed œwiêceniami kap³añskimi, potem rekolekcje w zimie.
Bardo sta³o siê kolebk¹ Ruchu w
diecezji. I Redemptoryœci. Bardzo
jestem Bogu wdziêczny za wewnêtrzn¹ kaplicê w klasztorze.
Moderatork¹ by³a pani El¿bieta
Krawiec, a animatorkami jej wychowanki z parafii katedralnej.
Wœród uczestników by³y osoby z
Widawy i innych miejsc. Trzej
klerycy byli animatorami: Rysiu
Szko³a, Kaziu Sroka i Marek Adaszek. I oni wchodzili póŸniej w
pos³ugê moderatora.
W 1973 roku by³y ju¿ dwa
turnusy rekolekcji: jeden w Zakopanem (który ja prowadzi³em),
a drugi w Bardzie. Potem w Bar-

dzie organizowano dwa turnusy
równolegle. Iloœæ turnusów ros³a
z roku na rok. W te rekolekcje
anga¿owali siê: ks. Jacek ¯o³¹dek, ks. W³adek Samak, który
jeszcze jako wojskowy wzi¹³ zaleg³y urlop i zamiast do mamy
przyjecha³ na oazê do Barda.
Podobnie póŸniejsi moderatorzy
Zbyszek Dyl, Edziu Leœniowski.
Coraz trudniej jest mi to teraz z
pamiêci wyliczyæ. Pomaga³y nam
Siostry zakonne ze zgromadzeñ
Adoratorek Krwi Chrystusa, Urszulanek Szarych, Salezjanek i
Felicjanek.
K.: Czy nie myœla³ Ksi¹dz, aby
spisaæ to wszystko i udostêpniæ
póŸniej ogó³owi oazowiczów w
jakiejœ formie?
Ks. S. B.: Gdyby nie moje
obowi¹zki duszpasterskie i gospodarza budynków parafialnych, ju¿
bym nawet zacz¹³, bo od dawna
mam tak¹ ochotê.
K.: Bêdziemy zatem dopingowaæ Ksiêdza i przypominaæ o
tym, bo warto, aby taki historyczny materia³ powsta³! Ka¿dy powrót do korzeni jest zawsze bardzo cenny.
Spojrzenie na Ruch. Próba
oceny. Co warto robiæ?
K.: Powiedzia³ ksi¹dz wczeœniej, ¿e kiedyœ ludzi trzeba by³o
hamowaæ, dziœ ich brakuje. A ci,
którzy s¹, zdaj¹ siê byæ ospali.
Dynamizm rozwoju Ruchu z lat
70-tych i 80-tych wygas³. I chocia¿ krêgów DK trochê przybywa, to nie jest to tamten zapa³.

19

Ks. S. B.: Powody s¹ ró¿ne.
Na pewno fakt, ¿e Koœció³ by³
uciskany i Polacy mieli jasno zadeklarowanego przeciwnika, u³atwia³ dokonywanie wyborów.
Jan Pawe³ II dodawa³ nam si³ i
pozwoli³ obudziæ siê z odrêtwienia. Wa¿ny jest czynnik materialny, zdecydowanie ciê¿sza obecnie sytuacja na rynku pracy. Dawniej obowi¹zywa³ przepis o trwa³oœci zatrudnienia, przymus pracy. Ciê¿ko by³o byæ niebieskim
ptaszkiem, nie maj¹cym wbitego do dowodu miejsca zatrudnienia. A teraz od w³asnej inicjatywy zale¿y, czy siê pracê znajdzie,
czy siê w niej utrzyma. Niekiedy
w pracy zarobki s¹ niedu¿e i jeszcze po godzinach trzeba dorabiaæ.
Pojawi³y siê w du¿ej iloœci przystêpne oferty wakacyjne, polskie
i zagraniczne. Jest wiêcej mo¿liwoœci nie tylko spêdzenia wakacji, ale tak¿e rozszerzania swoich zainteresowañ. Moim zdaniem
efektem tego jest po prostu trudniej znajdowaæ ludzi do Ruchu.
K.: Jak Ksi¹dz dziœ – patrz¹c
z perspektywy pewnego oddalenia – widzi dalszy rozwój Ruchu
w naszej diecezji i nie tylko w
naszej? Na co trzeba i warto
zwróciæ uwagê, aby by³o lepiej?
Ks. S. B.: Trudno mi oceniaæ, bo przez dwa, trzy ostatnie
lata siê wyobcowa³em. Za daleko siê znalaz³em, ¿eby dobrze
widzieæ. Na pewno jest dobre, ¿e
ju¿ siê ukonstytuowa³y diakonie.
Formalnie i na piœmie, i widaæ
strukturê personalnej odpowiedzialnoœci. To jest zupe³nie inaczej ni¿ by³o dawniej. Zwra-
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ca³bym uwagê na koniecznoœæ
udzia³u w Oazie Rekolekcyjnej
Diakonii, która stanowi szczególny rodzaj rekolekcji syntetyzuj¹cych. Dawniej ci¹gle próbowa³em ludziom uœwiadamiaæ, ¿e nie
doceniaj¹ tego etapu formacji.
Pierwszy raz by³em na nich w
1975 roku, a potem znowu w
1976, potem sam je prowadzi³em kilka razy. Myœlê, ¿e im wiêcej ludzi prze¿yje te rekolekcje,
tym wiêcej bêdzie mia³o ca³oœciowy ogl¹d Ruchu. Absolutnie tylko stamt¹d wiem o marzeniach
Blachnickiego, ¿eby w ludziach
oazowych wzrasta³a œwiadomoœæ
jednoœci w wymiarze ogólnokoœcielnym, odpowiedzialnoœæ za
misje, za media, za politykê. Odpowiedzialnoœæ za ekumenizm
nawet! Nie mówi¹c ju¿, ¿e tu,
blisko nas, odpowiedzialnoœæ za
wiêŸ z biskupami, z episkopatem,
z ró¿nymi parafiami, nie tylko na
swoim podwórku. Na ówczesne
krêgi jednoœci by³ k³adziony bardzo mocny nacisk.

Strzec charyzmatu
K.: Czasem s³yszê g³osy tzw.
reformatorów (a tacy zawsze siê
znajd¹): „Ach, gdyby dziœ ¿y³
ksi¹dz Blachnicki, to jedno i drugie by zmieni³. Bo Ci, którzy
strzeg¹ charyzmatu, zw³aszcza
osoby z Kroœcienka, s¹ zatwardziali i nawet najmniejszej zmiany nie popuszcz¹”. Jak to jest?
Ks. S. B.: Sam Ks. Blachnicki podkreœla³ wielokrotnie koniecznoœæ naœladowania pierwszej komórki i œcis³e trzymanie siê
charyzmatu. Mówi³, ¿e nie istnieje
¿ycie amorficzne, czyli je¿eli coœ

jest ¿yciem, to jest zwi¹zane z
form¹ i dlatego nale¿y przestrzegaæ œciœle charyzmatu. W zwi¹zku ze zmian¹ formy powstaje coœ
innego. To ju¿ nie jest to samo.
Wtedy, na pocz¹tku, to by³o bardzo wa¿ne, bo nazwa OAZA
pojawia³a siê na oznaczenie wielu
spraw, w³aœciwie s³u¿y³a do nazwania wszystkiego, co siê dzia³o z inspiracji koœcielnej, niekoniecznie zwi¹zanego z Ruchem
Œwiat³o-¯ycie. St¹d ostatecznie
w³aœnie taka nazwa siê pojawi³a. Ruch Œwiat³o-¯ycie. Dlatego
sam Ks. Blachnicki na pewno
optowa³by za œcis³ym trzymaniem siê charyzmatu. Za³o¿yciel
na ka¿dym etapie by³ mocno
przekonany, ¿e on nie tworzy
tego sam, tylko ¿e jest to mu
darowane przez objawienie, niekoniecznie bezpoœrednie, lecz
przez okolicznoœci, przez sytuacje. Dr¹¿y³ jakiœ temat, a coœ,
co siê wydarza³o w Koœciele, by³o
odpowiedzi¹. Przecie¿ wszystkie
programy rodzi³y siê w toku dziej¹cego siê w Koœciele Soboru,
dekretów posoborowych, Roku
Œwiêtego, adhortacji o ewangelizacji Papie¿a Paw³a VI itd. Kolejne nowoœci w Ruchu pojawia³y
siê tak, ¿e Blachnicki dr¹¿y³ i szuka³ sposobu, a Rzym og³asza³ i
dawa³ w ten sposób materia³y.
K.: To jest odczytywanie znaków czasu, które towarzyszy
temu dzie³u.
Ks. S. B.: Ale poniewa¿ mia³
œwiadomoœæ, ¿e odczytywa³ znaki
czasu, ¿e to tak w³aœnie Bóg
dawa³, to uznawa³, ¿e charyzmat
jest ³ask¹, której nie nale¿y zlekcewa¿yæ i przypisaæ wiêksz¹ m¹droœæ sobie ni¿ temu, co Bóg
objawi³.
K.: A co z ró¿añcowymi tajemnicami œwiat³a? Wiemy, ¿e
typowe rekolekcje wakacyjne
opieraj¹ siê na 15 tajemnicach
ró¿añca: radosnych, bolesnych
i chwalebnych I s³ysza³em nawet
g³osy, ¿e tajemnice œwiat³a trzeba wprowadziæ do programu rekolekcji i poœwiêciæ im np. piêæ
dodatkowych dni i zrobiæ dwa
dziesiêciodniowe turnusy.
Ks. S. B.: Myœlê, ¿e nie. Bo
na przyk³ad tajemnica chrztu Jezusa jest w materia³ach na I stopieñ. Tajemnicê Eucharystii na
pewno œwiêtujemy najbardziej w
koñcowym dniu oazy, ale i przecie¿ ka¿dego dnia. Jest te¿ Przemienienie. A og³aszanie Królestwa i wzywanie do nawrócenia?
Przecie¿ ca³y program oazy jest

ewangelizacyjny. Czyli de facto
wszystkie te tajemnice s¹ obecne, tylko nie w tak formalny sposób.
Codziennoœæ proboszcza.
Niech spe³ni¹ siê ¿yczenia.
K.: Wspomina³ ksi¹dz wczeœniej o wyobcowaniu. Dlaczego?
Ks. S.B.: Jeœli chodzi o moj¹
ca³¹ drogê oazow¹, to z kilku
powodów mam mieszane uczucia. ¯a³ujê, ¿e kilka razy nie mówi³em bardziej zdecydowanie
NIE, ¿e nie umia³em przed biskupem czy te¿ jego wys³annikiem
uzasadniæ motywów swoich decyzji. Gdybym mówi³, mo¿e decyzja by³aby dojrzalsza i mia³bym
mniej powodów do zadrêczania
siê. Przeszkadza³o mi, ¿e trzeba
by³o siê dwoiæ i troiæ, braæ po
dwa turnusy. Nie wypoczywa³em,
zatem nie mia³em potem si³y do
swojej bie¿¹cej pracy. „Produkowa³em” animatorów dla innych,
a nie mia³em czasu gromadziæ
sobie pomocników, co jest podstawow¹ rozbie¿noœci¹ w stosunku do samych za³o¿eñ Blachnickiego, który ma przecie¿ propozycje tak¿e dla parafii – wspólnoty wspólnot. W tej wizji przy
kap³anie jest wspólnota konsekrowana, wspólnota rady parafialnej, s¹ wspólnoty, które siê
razem modl¹, rozwa¿aj¹ S³owo
Bo¿e i tam szukaj¹ natchnienia i
kierunku rozwoju. Parafia to ca³a
armia ludzi, którzy ¿yj¹ jednym
charyzmatem – kr¹g animatorów
grup formacyjnych, grupy formacyjne deuterokatechumenalne,
grupy animatorów ewangelizacji,
diakonie. Jest wa¿ne zarówno to,
¿e owce maj¹ pasterza, jak i to,
¿e pasterz jest niesiony przez
wspólnotê. Taka jest idea. I ta
idea jest niezrealizowana tutaj, w
£ozinie, i by³a od wielu lat nieobecna na Maœlicach (w poprzedniej parafii). Dlatego jest mi w
tej chwili ciê¿ko bywaæ na spotkaniach oazowych, bo mi siê
wydaje, ¿e moje ¿ycie jest zaprzeczeniem charyzmatu. Wiem, o
co chodzi. Œwiat³o jest, ¿ycia nie
ma. Wiêc to jest coœ, co bardzo
mnie hamuje w relacji z innymi,
którzy chc¹ ¿yæ charyzmatem.
K.: I jeszcze proszê na zakoñczenie o kilka zdañ o obecnej
Ksiêdza codziennoœci.
Ks. S.B.: Wikarego nie mam.
Na szczêœcie mam katechetkê,
ale i na nieszczêœcie, bo z tego
powodu mam nik³y kontakt z
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m³odzie¿¹ i rodzicami. Parafia z
przyleg³oœciami liczy oko³o 2300
dusz. Iloœæ osób uczêszczaj¹cych
na niedzieln¹ Eucharystiê waha
siê od dwudziestu kilku do trzydziestu kilku procent. Parafia
utrzymuje dwa koœcio³y (oprócz
tego w £ozinie jest jeszcze koœció³ filialny w Godzieszowej).
Mniejszy koœció³ ma przepiêkne
o³tarze, domagaj¹ce siê fachowej
konserwacji. Odprawiam tu Msze
w dni powszednie i od niego
pochodzi nazwa parafii. Drugi
koœció³, poewangelicki, jest wiêkszy, bardziej pojemny, dlatego
u¿ywamy go w niedziele i œwiêta. W nim umieszczono przywieziony ze wschodu obraz MB Bolesnej i utworzono sanktuarium.
Przy wszystkich pracach remontowych widaæ potrzebê pomocy
œwieckich, ¿eby nie podejmowaæ
samotnie decyzji i odpowiedzialnoœci za ich realizacjê.
K.: Czy na terenie parafii jest
mo¿liwoœæ stworzenia czegoœ w
ramach Ruchu?
Ks. S.B.: Od kilku tygodni
spotykam siê z trzema paniami
w ramach krêgu biblijnego. Inspiracj¹ by³ list duszpasterski, rzuci³em has³o o spotkaniu i chwyci³o. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Modlitwê w tej intencji zanosi³em ju¿ dawniej. Mam marzenie o przeprowadzeniu u mnie
rekolekcji ewangelizacyjnych, ale
wed³ug materia³ów ks. Blachnickiego ewangelizacja ma sens, jeœli siê wczeœniej powo³a kr¹g
animatorów przysz³ych ma³ych
grup. Pan Bóg mówi, ¿e tyle
osób powo³a na ewangelizacji,
iloma bêdziemy siê mogli zaopiekowaæ.
K.: Obiecujemy modlitwê,
¿eby siê zrealizowa³o i to marzenie, i pozosta³e. My ¿yczylibyœmy
sobie, ¿eby mo¿na by³o gdzieœ
czasem Ksiêdza us³yszeæ.
Ad maiorem Dei gloriam!
z ks. S. Babiczem
rozmawia³
Mieczys³aw Kobierski
Ks. mgr Stanis³aw Babicz urodzi³ siê 13.12.1946 r. we Wroc³awiu, zosta³ wyœwiêcony 29
maja 1971 r.
Obecnie (od 2002 r. ) proboszcz Parafii p.w. Wniebowziêcia Najœwiêtszej Marii Panny w
£ozinie.
W latach 1972-2007 Moderator Ruchu Œwiat³o-¯ycie Diecezji Wroc³awskiej, wiele lat s³u¿y³ jako Moderator Diecezjalny.
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Czym NIE jest
Diakonia Wychowawcza
Wszystkie poni¿sze rozwa¿ania oparte s¹ na doœwiadczeniach osób, które obecnie tworz¹ Diecezjaln¹ Diakoniê Wychowawcz¹ Archidiecezji Warszawskiej. Jednak dyskusje prowadzone na Kursie Oazowym Cioæ (czerwiec 2010) pokazuj¹, ¿e s¹ one bardzo podobne do doœwiadczeñ osób z wielu
zak¹tków Polski. St¹d nadzieja, ¿e wnioski, które wypracowaliœmy, przydadz¹ siê tak¿e poza Warszaw¹.

Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
ka¿dy, kto spotka³ Diakoniê Wychowawcz¹, wie ju¿, czym siê
zajmuje: „Pilnuje dzieci z rodzin
Domowego Koœcio³a, gdy rodzice prze¿ywaj¹ swoj¹ formacjê”.
To chyba najbardziej oczywista
ze wszystkich diakonii Ruchu
Œwiat³o-¯ycie. Jednak my – w
Archidiecezji Warszawskiej – od
dwóch lat zajmujemy siê komplikowaniem sprawy, bo dotar³o do
nas, jak niedobre konsekwencje
przynosi powy¿sze okreœlenie
istoty Diakonii Wychowawczej.
Diakonia to nie jest zbiór jednostek, które robi¹ te same dobre uczynki.
Benedykt XIV w encyklice
Deus caritas est poda³ wspania³¹
definicjê diakonii: „pos³uga mi³oœci bliŸniego, spe³niana
zbiorowo w sposób zorganizowany”. Wynika z niej, ¿e ka¿da Diakonia powinna sk³adaæ siê
przynajmniej z kilku osób, które
z mi³oœci podejmuj¹ s³u¿bê. S³u¿ba ta jest wspólnie zorganizowana, zaplanowana i przemyœlana.
Ze wzglêdu na rodzaj (treœæ, adresatów, itp.) tej s³u¿by wyró¿niamy w Ruchu Œwiat³o-¯ycie
ró¿ne typy Diakonii.
Okazuje siê, ¿e Diakonia Wychowawcza (najbardziej oczywista?) nie jest ani zbiorowa, ani
zorganizowana. Doœwiadczenia
wielu osób pokazuj¹, ¿e najczêœciej:
· W Diecezji nie ma odpowiedzialnych za Diakoniê Wychowawcz¹, którzy by cokolwiek
organizowali i planowali.
· Osoby jad¹ce „do dzieci” na
Oazê Rodzin poznaj¹ siê dopiero na miejscu i ju¿ nie maj¹
czasu jakkolwiek siê zorganizowaæ.
· Nie ma ¿adnej p³aszczyzny
wymiany myœli i pomys³ów,

ani okazji do wzajemnego poznania siê.
· Nie powstaj¹ nowe materia³y
dla Diakonii Wychowawczej (a
kto przeczyta materia³y z 1976
r. i trochê zna dzieci, zrozumie,
jak wielka jest potrzeba, by
powstawa³y nowe konspekty).
· Osobom s³u¿¹cym w Diakonii
Wychowawczej (zw³aszcza tym
z „³apanki”) brakuje wiedzy,
umiejêtnoœci i pomys³ów oraz
nie maj¹ one do kogo zwróciæ
siê o pomoc i nie mog¹ liczyæ
na korektê b³êdów.
Nasza „warszawska” reakcja
na zauwa¿one problemy polega³a na powo³aniu Diecezjalnej Diakonii Wychowawczej. Pierwszym
zadaniem tej Diakonii jest przygotowywanie osób do pos³ugi.
Obecnie wyró¿niamy trzy rodzaje przynale¿noœci:
· Animatorki Diakonii (pisz¹
podrêczniki i konspekty, prowadz¹ warsztaty i Kurs Oazowy Cioæ),
· Cz³onkowie Diakonii (deklaruj¹
sta³¹ gotowoœæ do s³u¿by i w
miarê mo¿liwoœci uczestnicz¹
we wszystkich spotkaniach i
warsztatach, bo odkrywaj¹, ¿e
Diakonia Wychowawcza jest
lub bêdzie ich podstawow¹ diakoni¹),
· Sympatycy (zdarzy³o im siê kiedyœ pe³niæ diakoniê wychowawcz¹ lub rozwa¿aj¹ taki epizod w przysz³oœci, ale swoj¹ formacjê ³¹cz¹ z innym rodzajem
s³u¿by i odwiedzaj¹ nas czasami, jeœli jakiœ temat ich zainteresuje).
Uda³o nam siê stworzyæ Podrêcznik Diakonii Wychowawczej
i konspekty na I i II stopieñ Oazy
Rodzin. Materia³y te wci¹¿ maj¹
charakter materia³ów studyjnych
i przechodz¹ liczne zabiegi kosmetyczne, ale s¹. Uda³o nam siê

przeprowadziæ Kurs Oazowy Cioæ
i oko³o dziesiêciu spotkañ dotycz¹cych ró¿nych zagadnieñ pedagogicznych i psychologicznych. Uda³o nam siê zawi¹zaæ
wspólnotê osób, które widz¹
swoje miejsce w tym rodzaju diakonii.
Wychowywanie to nie jest
to samo, co opieka
Diakonia Wychowawcza to
taki rodzaj s³u¿by, który polega
na wychowywaniu. Jeœli tak, to
adresatami naszej pos³ugi s¹ wychowankowie (nie ich rodzice).
Praktyka dnia codziennego jest
jednak czêsto taka (na szczêœcie
nie zawsze!), ¿e „ciocie” i „wujkowie” ograniczaj¹ siê do opieki
nad dzieæmi, by ich rodzice mieli
spokój. To ma katastrofalne skutki!
Wychowywanie zawiera
opiekê, ale to wiêcej ni¿ opieka.
Wychowywanie ma kszta³towaæ,
rozwijaæ, dawaæ radoœæ i œwiêtoœæ. Ograniczanie siê do zaspokajania pilnych potrzeb dzieci i
zapewniania im bezpieczeñstwa,
to czyste marnotrawstwo i zaniechanie dobra. Styl pracy diakonii „opiekuñczej” na rekolekcjach to przeprowadzenie katechezy wg konspektu (nader czêsto doœæ nudnawej) oraz podarowanie podopiecznym pi³ki i zestawu kolorowanek – „Niech siê
dzieci pobawi¹ trzy godzinki”.
Wychowanie domaga siê celowoœci i œwiadomoœci, do cze-

go wychowujemy. Opieka jest
celem samym w sobie. Bolesne
by³o odkrycie, ¿e Diakonia Wychowawcza nie ma absolutnie
¿adnego pomys³u na to, co ma
byæ celem wychowania, jakie
uskutecznia. Brak tej celowoœci i
realizacja modelu opiekuñczego
w wielu wypadkach prowadzi³a
do dzia³alnoœci ANTYwychowawczej:
· Dzieci nabieraj¹ przekonania,
¿e na oazach to one decyduj¹
w pe³ni, o tym, co robi¹ w
danym momencie.
· Dzieci maj¹ doœæ Pana Jezusa, bo jak jest mowa o Panu
Jezusie, to jest nudno.
· Dzieci zyskuj¹ œwiadomoœæ, ¿e
w pewnym sensie osoby z Diakonii Wychowawczej maj¹ im
us³ugiwaæ.
Dla ka¿dego z tych punktów
mam niestety, co najmniej kilka
przyk³adów.
Zjawiska te zwieñcza doœæ
popularna Pora¿ka Wychowawcza Wszechczasów: Dzieci po
paru Oazach Rodzin albo nie
chc¹ s³yszeæ o swoim wyjeŸdzie
na Oazê Dzieci Bo¿ych, albo
jad¹ tam i demoluj¹ pracê grup
(bo robi¹, co chc¹, lub na ka¿dym kroku pokazuj¹, ¿e one to
ju¿ wszystko wiedz¹).
Nie jest to regu³¹ i istniej¹
cudowne dzieci, cudowne ciocie
i cudowne arcydzie³a wychowania. Jednak ¿al mi tych animatorów, którzy nie mog¹ spaæ po
nocach, bo dowiedzieli siê, ¿e w
grupie bêd¹ mieli dzieci Do-

22

Niech wasze œwiat³o œwieci ...

t³o-¯ycie” (unikamy tematów i
form pracy, z jakimi maj¹ siê
spotkaæ póŸniej). Na zakoñczenie Oazy Rodzin mo¿emy podkreœliæ ten fakt i zachêciæ do
wyprawy na „swoje” rekolekcje.
· Organizacja ¿ycia na Oazie
Rodzin tak, aby uczy³a pracy
w grupie (podzia³ na grupy,
podsumowania dnia, dyscyplina). Staramy siê rozwijaæ w
dzieciach: szacunek dla innych,
kulturê osobist¹, pos³uszeñstwo.
Diakonia Wychowawcza nie
jest wy³¹cznie Diakoni¹
Domowego Koœcio³a

mowego Koœcio³a. Jestem przekonana, ¿e winê za nerwy tych
animatorów (czêsto niepotrzebne, bo okazuje siê, ¿e jest bardzo
OK) ponosz¹ nie tyle rodzice, co
nieudane diakonie opiekuñcze,
które przyzwyczai³y swoich podopiecznych do specyficznego
oazowego stylu bycia.
W pierwszym miesi¹cu swej
dzia³alnoœci warszawska Diakonia
Wychowawcza zabra³a siê za sformu³owanie podstawy wychowawczej, czyli okreœlenie, jakie cele
ma realizowaæ nasze wychowywanie na Oazach Rodzin. Wybraliœmy trzy cele g³ówne oraz
okreœliliœmy podstawowe sposoby ich realizacji:
1. Rozwój zdolnoœci i zainteresowañ dzieci:
· Uwa¿na obserwacja i „wy³apywanie” talentów.
· Organizowanie wszechstronnych zajêæ, które pozwol¹ rozwijaæ w dzieciach ró¿ne umiejêtnoœci (plastyczne, sportowe,
teatralne, jêzykowe, itd.).
· Przekazywanie wiedzy o œwiecie, poszerzanie zaintereso-

wañ, pokazywanie nowych
form aktywnoœci.
2. Rozwój wiary:
· Oparcie zajêæ dla dzieci (podczas ka¿dego typu rekolekcji)
o jedn¹ atrakcyjn¹ fabu³ê inspirowan¹ historiami biblijnymi.
· Przekazywanie wiedzy religijnej
w atrakcyjnej formie zabawowej; unikanie uporczywego
poruszania tematów zwi¹zanych z wiar¹ i kojarzenia jej z
nud¹.
· Wyrabianie dobrych nawyków
poprzez wplatanie ich w plan
dnia, np. zaczynamy dzieñ
porann¹ modlitw¹.
3. Przygotowanie i zachêcenie dzieci do uczestnictwa we
w³asnej formacji:
· Najwa¿niejsze: Zapracowanie
na opiniê „Na oazie jest fajnie!!!” (przede wszystkim pod
opiek¹ Diakonii Wychowawczej).
· Plan zajêæ dla dzieci ma byæ
zasadniczo ró¿ny od tego, co
czeka na nie podczas ich osobistej formacji w Ruchu „Œwia-

Zapotrzebowanie wychowawcze Oaz Rodzin jest najwiêksze i
najbardziej widoczne, st¹d te¿
Diakonia Wychowawcza jest
obecna przede wszystkim tam.
Wydaje mi siê jednak, ¿e nie powinna pe³niæ swej pos³ugi wy³¹cznie tam.
Wychowywanie jest obecne
w wielu miejscach Ruchu „Œwiat³o-¯ycie”. Ka¿dy animator jest
przecie¿ wychowawc¹. Z tego
spostrze¿enia wyp³ynê³o nasze
najnowsze marzenie, by Diakonia Wychowawcza s³u¿y³a te¿
wiedz¹, umiejêtnoœciami i doœwiadczeniem wszystkim, którzy
chc¹ lepiej wychowywaæ kogokolwiek. Moj¹ wielk¹ radoœci¹ jest
fakt, i¿ w tym roku nawi¹zaliœmy
wspó³pracê z Diakoni¹ Szko³y
Animatora i mog³am s³u¿yæ tak¿e doros³ym (mi³a odmiana), prowadz¹c „pedagogiczne” warsztaty dla animatorów.
Warto jednak zaznaczyæ, ¿e
w du¿ej mierze Diakonia Wychowawcza jest i bêdzie Diakoni¹
Domowego Koœcio³a, co ozna-

prezentacja

cza, ¿e ma³¿onkowie s¹ do niej
BARDZO serdecznie zaproszeni.
Marzenia to nie to samo,
co spe³nianie marzeñ.
Moje doœwiadczenie dwóch
lat koordynowania Diecezjalnej
Diakonii Wychowawczej uczy,
¿e: du¿o jest do zrobienia i to
wszystko mo¿na zrobiæ. Mo¿na zrobiæ, bo trzeba to zrobiæ.
Nawet, jeœli my nie wierzymy, ¿e
Kurs Oazowy Cioæ siê odbêdzie,
to Pan Bóg wierzy w to tak mocno, ¿e to wystarcza do zape³nienia wszystkich ³ó¿ek w domu rekolekcyjnym osobami z ca³ej
Polski.
Wydaje siê, ¿e w ca³ym Ruchu „Œwiat³o-¯ycie” istnieje wielka potrzeba zreformowania i zorganizowania na nowo diakonii
wychowawczej. Wszystkie osoby odkrywaj¹ce swoje powo³anie
do tego rodzaju s³u¿by proszê o
kontakt i ju¿ teraz, zapraszam
na spotkanie odpowiedzialnych za diakoniê wychowawcz¹ w diecezjach „Ko³derka”, które planujemy na
marzec 2011, oraz zachêcam
do uczestnictwa w kursach,
warsztatach i innych spotkaniach
diakonii.
Osoby zainteresowane szczegó³ami naszej pos³ugi, materia³ami, pomys³ami, konsultacjami
i te, które po przeczytaniu powy¿szego tekstu maj¹ odczucie:
„Ej, to u nas jest ca³kiem dobrze”,
zapraszam do kontaktu:
diako.wycho@gmail.com.
Niech Pan Bóg bêdzie uwielbiony w s³u¿bie radoœci!
Ciocia Diecezjalna
Warszawska,
Magda Leczkowska

informacje
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Co mamy czyniæ?

Droga formacji w Ruchu Œwiat³o-¯ycie – w zale¿noœci od poziomu, który chcemy osi¹gn¹æ – mo¿e byæ d³u¿sza lub krótsza. Uczestnik ma³ej grupy ma prze¿yæ przede wszystkim formacjê podstawow¹:
trzy kolejne stopnie ON¯/OND/OD. Ale by zostaæ animatorem,
trzeba pójœæ nieco dalej: prze¿yæ Szko³ê Animatora, Kurs Oazowy
Dla Animatorów, Oazê Rekolekcyjn¹ Diakonii, byæ mo¿e rekolekcje przygotowuj¹ce do pos³ugi w diakonii specjalistycznej.
Podstawê formacji animatorskiej stanowi Szko³a Animatora.
Mamy przyjemnoœæ og³osiæ, i¿ w nadchodz¹cym roku formacyjnym
2010/2011 bêdzie ona organizowana w naszej diecezji!
Kto mo¿e czuæ siê szczególnie zaproszony?
Wszyscy aktualni animatorzy, którzy nie maj¹ takiego przygotowania, oraz ci, którzy w najbli¿szym czasie zamierzaj¹ podj¹æ tê
pos³ugê.
Wiemy dobrze, ¿e w naszej diecezji takiej Szko³y potrzeba, dawno nikt ju¿ nie organizowa³ czegoœ podobnego. Z jednej strony bêdzie to uzupe³nienie formacji aktualnych i przysz³ych animatorów
grup w Ruchu; z drugiej – okazja do zacieœnienia relacji, do zapoznania siê ze sob¹ w gronie animatorskim.
Jeœli wiêc jesteœ po II stopniu, prowadzisz (lub podejmiesz siê w
nowym roku formacyjnym prowadzenia) ma³¹ grupê; jeœli chcesz
jeszcze bardziej wnikn¹æ w duchowoœæ Ruchu Œwiat³o-¯ycie i poznaæ ciekawych ludzi – zapraszamy! Naprawdê warto!

Od czerwca bie¿¹cego roku podjê³am siê tworzenia Diakonii Wychowawczej Domowego Koœcio³a w naszej diecezji. Po
wielu latach ofiarnej pracy sióstr Anny Grabiec i Lucyny Wêdziny nast¹pi³a przerwa, której skutki odczuwaj¹ rodziny niemal na ka¿dej oazie.
Organizacyjne i merytoryczne przygotowanie wychowawców wydaje siê kluczowym zadaniem. Pragnê zaprosiæ osoby
(m³odzie¿, kobiety i mê¿czyzn) chêtne do wspó³pracy i ufam,
¿e z Bo¿¹ pomoc¹ stworzymy z biegiem czasu sprawn¹ diakoniê wychowawcz¹.
Osi¹gniêcie celu wymaga podjêcia dzia³añ w nastêpuj¹cych obszarach:
• praca formacyjno-merytoryczna z cz³onkami diakonii,
• przygotowanie wychowawców do s³u¿by na oazie,
• doskonalenie organizacji pracy diakonii (dokumentowanie
dzia³añ, komunikacja, wymiana doœwiadczeñ, popularyzacja idei),
• gromadzenie materia³ów (konspekty zajêæ z dzieæmi na I, II,
III stopniu oazy),
• wspó³praca z diaoniami innych diecezji.
Wraz z mê¿em Markiem od wielu lat trwamy w Domowym
Koœciele. Mamy czworo dzieci. Nale¿ymy do parafii œw. Jana
Chrzciciela (katedra) we Wroc³awiu.
Z zawodu i zami³owania jestem nauczycielk¹.
Kontakt: maria.dankowska@gmail.com
tel. 662 288 110
e-mail:

Szko³a Animatora
Cel szko³y:
Integralna formacja animatora ma³ej grupy
Pomoc animatorom w doskonaleniu ich umiejêtnoœci pracy formacyjnej.
G³êbsze poznanie chryzmatu Ruchu Œwiat³o-Zycie
Integracja œrodowiska animatorów Ruchu w Archidiecezji Wroc³awskiej
Miejsce szko³y: Dom rekolekcyjny w Ligocie Polskiej
Program szko³y:
Szko³a trwa dwa lata.
W ka¿dym roku jest piêæ bloków formacyjnych, które bêd¹ w
weekendy. Przyjazd do Ligoty do godz. 2000 w pi¹tek. Zajêcia koñcz¹
siê w niedzielê Eucharysti¹ parafialn¹ o godz.1200. Ze wzglêdu na
niewielk¹ iloœæ spotkañ (zaledwie 10) zajêcia maj¹ intensywny charakter.
W celu dokonania zapisów i przedstawiania zarysu pracy szko³y
przewidujemy równie¿ termin zerowy:
9 paŸdziernika 2010 r. – miejsce: Parafia NMP Nieustaj¹cej
Pomocy, ul. Szkocka 35, Wroc³aw.
Przewidywane terminy w pierwszym roku pracy szko³y:
I. 19-21 listopada 2010 r
II. 10-12 grudnia 2010 r.
II. 11-13 marca 2011 r.
IV. 8-10 kwietnia 2011
V. 20-22 maja 2011
Podczas ferii zimowych przewidziane s¹ rekolekcje dla animatorów Ruchu.
Tematy formacyjne obejmuj¹ zagadnienia z dziedziny metodyki
pracy w grupie, fundamenty teologiczne, charyzmat Ruchu Œwiat³o¯ycie, duchowoœæ animatora.
Warunki przyjêcia:
• Owocnie prze¿yty II Stopieñ ON¯
• Obecnoœæ i w³asna formacja we wspólnocie Ruchu
• Pragnienie pracy na rzecz ma³ych grup
• Pozytywna opinia moderatora lub ksiêdza Proboszcza
• Gotowoœæ uczestniczenia we wszystkich zajêciach szko³y.
Zg³oszenia:
Przyjmujemy drog¹ internetow¹ – http://www.wroclaw.oaza.pl
oraz na stronach wielu wspólnot Ruchu naszej Archidiecezji.
Istnieje te¿ mo¿liwoœæ zapisów podczas terminu zerowego, na
który nale¿y dostarczyæ zgodê moderatora.
Wszelkie informacje mo¿na uzyskaæ
u ks. Janusza Betkowskiego
tel. 606272241
mail: jotbe8@gmail.com
gg: 7948637
oraz u ks. Grzegorza Michalskiego
tel.: 668 307 855
mail: grzesmich@o2.pl
gg:3517364
Termin zerowy: 9 paŸdziernika 2010 r., godz. 1400, Wroc³aw,
Parafia NMP Nieustaj¹cej Pomocy, ul. Szkocka 35

Kalendarz pracy rocznej Ruchu Œwiat³o-¯ycie
2010/2011
Wydarzenia ogólnopolskie

Wydarzenia w diecezji

22-24 paŸdziernika 2010
V Kongregacja DIAKONII

13 wrzeœnia 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

5-7 listopada 2010
Dzieñ wspólnoty diakonii diecezjalnych (DWDD)

25 wrzeœnia 2010
Pielgrzymka Ruchu Œwiat³o-¯ycie do Henrykowa
(powakacyjny Dzieñ Wspólnoty)

15-17 listopada 2010, 22-25 listopada 2010
Rekolekcje kap³anów moderatorów Ruchu
26-28 listopada 2010
Rekolekcje Diakonii Jednoœci (ORDJ)
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
Turnusy zimowe O¯K 2011 odpowiednio do terminu ferii
25-28 lutego 2011
XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Œwiat³o-¯ycie
18-20 marca 2011
Dzieñ wspólnoty diakonii diecezjalnych (DWDD)
21-24 kwietnia 2011
Triduum Paschalne we wspólnotach deuterokatechumenalnych
26-29 kwietnia 2011
Rekoloekcje Kap³anów Moderatorów Ruchu
28 maja 2011
Pielgrzymka Domowego Koœcio³a do Sanktuarium
œw. Józefa w Kaliszu
4 czerwca 2011
XXXI Krajowa Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
5 czerwca 2011
Rozpoczêcie Dni Modlitw do Ducha Œwiêtego
w intencji O¯K 2011
10-13 czerwca 2011
Centralna Oaza Matka

2 paŸdziernika 2010
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
8-10 paŸdziernika 2010
Rekolekcje dla par rejonowych KD Filii Œl¹skiej
w Ligocie Polskiej
11 paŸdziernika 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
17 paŸdziernika 2010
Dzieñ wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie w rejonach
10-14 listopada 2010
ORD w Ligocie Polskiej
15 listopada 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
20 listopada 2010
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
5 grudnia 2010
Adwentowy Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie w rejonach
13 grudnia 2010
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
10 stycznia 2011
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
31 stycznia 2011
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
5 lutego 2011
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
7 marca 2011
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
13 marca 2011
Paschalny Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie
w rejonach
7 maja 2011
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
15 maja 2011
Wielkanocny Dzieñ wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie w rejonach
Oaza ¯ywego Koœcio³a 2011
Turnus pierwszy: 25 czerwca – 11 lipca 2011
Turnus drugi: 13 – 26 lipca 2011
Turnus trzeci: 30 lipca – 15 sierpnia 2011

