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Wymyœlamy coœ nowego zamiast
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to wyraŸnie pokazywaæ.
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Bardzo
siê
ucieszy³am, gdy
zobaczy³am tytu³
nowego numeru
Koinonii. Jest to
jednoczeœnie bowiem temat Adwentowego Dnia
Wspólnoty. Piêkne s³owa, pomyœla³am – i zaraz
przysz³o kolejne spostrze¿enie.
Co roku, gdy poznajê nowy temat roku
formacyjnego Ruchu Œwiat³o-¯ycie, myœlê,
¿e ju¿ za rok nikt nic lepszego nie wymyœli.
No bo sk¹d? Jak? Wydawa³o siê, ¿e po
Ewangelizacji bez granic, wezwaniu „IdŸcie
i g³oœcie!” nic wa¿niejszego i aktualniejszego nie ma. Ale Duch wieje kêdy chce…
Powia³ i tym razem. Has³o roku jak zwykle
jest strza³em w dziesi¹tkê. Zaœ tematy poszczególnych Dni Wspólnoty s¹ jego rozwiniêciem.
Oblicze S³owa, Jezus Chrystus. Kiedy
przeczyta³am te s³owa, nie mog³am wyjœæ z
podziwu, jakie to proste i piêkne. Bóg w
Trójcy jedyny to ¯ywe S³owo. Kto, jak nie
Chrystus, jest w³aœnie Tym, którego Oblicze pozna³a ludzkoœæ? Który jest wspó³istotny Ojcu, namaszczony przez Ducha; który
zst¹pi³ na ziemiê i za natchnieniem Ducha
przekaza³ nam wszystko, co us³ysza³ od Ojca.
I który jest naszym bratem. Jezus sta³
siê cz³owiekiem, by cz³owiek wreszcie zobaczy³, jak blisko niego jest Bóg. I ¿e On
mówi do ka¿dego z nas: KOCHAM CIÊ,
CZ£OWIEKU!
A¿ ciarki przechodz¹ po plecach, gdy
podsumujemy to: wiedz¹c, ¿e Bóg jest S³owem i ma Oblicze pe³ne mi³oœci – a t¹ Mi³oœci¹, Obliczem Boga jest Jezus Chrystus
– i wiedz¹c, ¿e my zostaliœmy stworzeni na
Jego podobieñstwo… Ale¿ my jesteœmy w
Nim piêkni! Sêk tylko w tym, by to piêkno
– Oblicze S³owa – i w nas zajaœnia³o z ca³¹
moc¹.
Chyba potrzeba nam rzeczywiœcie ws³uchaæ siê mocno w S³owo Pana, skoro On
da³ nam takie has³o roku, i zastanowiæ siê,
jak podobni istotnie jesteœmy do Jezusa.
Bo to przecie¿ nie s¹ ¿arty, nasze podobieñstwo do Chrystusa zdecyduje o tym czy
na koñcu ziemskiej drogi Bóg rozpozna w
nas swoje dzieci i wpuœci do Domu…
Agnieszka Wa³kiewicz
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Wyp³yñ na g³êbiê

Byæ Tymoteuszem

Ojciec Franciszek na krótko
przed swoj¹ œmierci¹ powiedzia³,
¿e ma œwiadomoœæ, i¿ Ruch bêdzie przygotowany do spe³nienia
swoich zadañ dopiero na pocz¹tku XXI wieku, kiedy dojrzeje pokolenie ludzi wychowanych w
Ruchu Œwiat³o-¯ycie – tych, którzy w nim pozostan¹ i bêd¹ spe³niaæ swoje zadania. Pomimo ró¿nych trudnoœci, s³aboœci, niedoci¹gniêæ, te s³owa Ojca Franciszka siê spe³niaj¹. Mamy ju¿ uznanie Koœcio³a w Polsce czy na S³owacji, prawne narzêdzia, nast¹pi³ równie¿ rozwój diakonii, co
dobrze rokuje zadaniom stoj¹cym
przed nami. Zawsze chcia³oby siê,
co prawda, ¿eby poszczególne
dzie³a by³y lepiej zorganizowane,
a ludzi zaanga¿owanych w nie
by³o wiêcej, ale obecna sytuacja
stanowi budz¹cy nadziejê punkt
wyjœcia do myœlenia o pracy Ruchu w przysz³oœci.
Wizja celu i wizja drogi
Wa¿n¹ spraw¹ jest dopracowywanie wizji celu: najpierw u
odpowiedzialnych za Ruch, a
póŸniej musi byæ ona w przystêpny, czytelny sposób przekazywana dalej. Gdyby zapytaæ obecnych na tej sali o wizjê celu i drogi, to wydaje mi siê, ¿e wysz³oby
doœæ szerokie opracowanie, a to
musi byæ spójny sygna³ – jednoœæ
myœlenia, jednoœæ wizji i zadañ,
które Pan Bóg nam powierzy³.
Celem Ruchu jest prowadzenie do dojrza³oœci chrzeœcijañskiej
bez wzglêdu na wiek i stan w
Koœciele. To stwierdzenie pojawi³o siê ju¿ w czasie I Kongregacji Odpowiedzialnych i pokazuje
wa¿ny kierunek pracy Ruchu –
najpierw chodzi o odnowê cz³o-

wieka, która prowadzi do odnowy Koœcio³a i ostatecznie do odnowy œwiata, w którym Koœció³
jest obecny. Z tym celem nieuchronnie wi¹¿e siê têsknota –
mamy œwiadomoœæ, ¿e na ziemi
nie zrealizujemy go w sposób
doskona³y. Ska¿enie grzechem
pierworodnym wywiera wp³yw
na relacje ludzkie w Koœciele czy
œwiecie, co nie powinno nas jednak zniechêcaæ do zaanga¿owania.
Natomiast wizja drogi formacyjnej, wypracowana w Ruchu
przez ks. Franciszka Blachnickiego, prowadzi ku zaanga¿owaniu
w diakoniê, rozumian¹ jako ca³o¿yciowa postawa cz³owieka,
który naœladuje Chrystusa w jego
postawie bezgranicznego oddania
siê Ojcu. To postawa s³u¿by,
wyniszczenia, uczynienia siebie
darem ca³kowitym. Nie jesteœmy
w stanie w pe³ni zrealizowaæ tego
obrazu. Jedynie Niepokalana,
która jest naszym osobowym
wzorem, w pe³ni urzeczywistni³a
to w swoim cz³owieczeñstwie.
Niemniej jesteœmy zaproszeni, by
Chrystusa w tej postawie s³u¿by
naœladowaæ, tak jak to czyni³
Ojciec Franciszek.
Ca³o¿yciowa s³u¿ba prowadzi
do konkretnego zaanga¿owania,
do wejœcia w konkretne pos³ugi,
realizowane wewn¹trz Ruchu na
rzecz samego Ruchu, czy te¿ na
zewn¹trz, w ró¿nych miejscach,
rzeczywistoœciach, gdzie s¹ ludzie
naszego Ruchu czy te¿ ludzie,
którzy formacjê w tym Ruchu
zrealizowali. Diakonia jako miejsca formacji i pos³ugi w Ruchu i
poprzez Ruch to najwa¿niejsze
zadanie, do którego prowadzimy
powierzonych nam ludzi. Jest te¿
w nas przekonanie, ¿e poprzez

zaanga¿owanie w diakonii dokonuje siê odnowa œwiata, w którym ¿yjemy. Nasz styl ¿ycia bardzo mocno promieniuje na œwiat,
ludzkie relacje, obecnoœæ chrzeœcijan w œwiecie i w Koœciele.
Dziêki diakoniom Koœció³ przestaje byæ martw¹ struktur¹, a staje siê ¿ywym organizmem.
Taki plan wyznaczy³ nam
Ojciec – skoncentrowanie na
realizowaniu misji wed³ug rozpoznanych darów i charyzmatów.
Kiedy w 1980 roku proklamowa³
plan Ad Christum Redemptorem, planowa³ w nim ewangelizacjê ca³ej Polski w ci¹gu trzech
lat. To mia³a byæ odpowiedŸ Ruchu na jubileusz 600-lecia obecnoœci Maryi w jej jasnogórskim
wizerunku. Œrodowisko Ruchu
by³o wtedy chyba jedynym przygotowanym w pe³ni do ewangelizacji realizowanej tak¿e przez
ludzi œwieckich – przynajmniej
takie by³o przekonanie Ojca.
Trzeba jednak powiedzieæ, ¿e by³
to plan bardzo ambitny i zbyt
maksymalistyczny. W jakiejœ mierze udawa³o siê go zrealizowaæ
poprzez ró¿ne dzia³ania czy
ewangelizacje, które zapewne w
du¿ej mierze ukszta³towa³y równie¿ œrodowisko obecne na tej
Kongregacji. Myœlê, ¿e wielu z
nas prze¿ywa³o swój zachwyt
chrzeœcijañstwem, Koœcio³em,
poprzez to, ¿e sami byli ewangelizowani i g³osili Dobr¹ Nowinê
innym ludziom. WyraŸnie siê nam
mówi³o, ¿e nasz¹ wiar¹ mo¿emy
siê dzieliæ w sposób ¿ywy, dynamiczny. Wielu ludzi to nasze zaanga¿owanie przemienia. Nale¿y teraz postawiæ pytanie o aktualnoœæ tego planu.
Ad Christum
Redemptorem II
W lutym, w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych, powiedzia³em, ¿e to jest ten plan, który chcemy w Ruchu na nowo
odczytaæ, zrealizowaæ. W du¿ej
mierze dzieje siê to za spraw¹
œwiatowych inspiracji, które s¹
podejmowane w Koœciele, miêdzy innymi za spraw¹ ojca Toma
Forresta, który mówi o potrzebie œwiatowej mobilizacji chrzeœcijan w przygotowaniu siê do
roku 2033.

Start tego d³ugiego planu
przygotowawczego powinien
dokonaæ siê w roku 2012. Punktem wyjœcia jest wydarzenie z
¿ycia dwunastoletniego Jezusa,
który w czasie pielgrzymki do
Jerozolimy zosta³ w œwi¹tyni.
Powiedzia³ wtedy wyraŸnie, ¿e
trzeba mu zajmowaæ siê sprawami swojego Ojca. Wed³ug ojca
Toma Forresta w tym roku powinniœmy rozpocz¹æ pierwsz¹
nowennê, która powinna trwaæ
do roku 2020. Celem tej nowenny ma byæ mobilizacja pasterzy
Koœcio³a do wspólnotowego
wysi³ku ewangelizacyjnego na
ca³ym œwiecie. Biskupi i kap³ani
maj¹ siê przygotowaæ do w³¹czenia siê w dzie³o ewangelizacji,
ukazywania Chrystusa Odkupiciela. My mo¿emy tê inspiracjê
odczytaæ nieco szerzej. Powinien
to byæ dla nas – w jednoœci ze
œwiatow¹ inicjatyw¹ – czas modlitwy o charyzmat kap³añstwa
w Koœciele. Znajdzie to zapewne wyraz w modlitwie œwieckich
za kap³anów, zachêcaniu ich do
zaanga¿owanej s³u¿by w Koœciele, dzia³añ ewangelizacyjnych, do
pe³niejszego odczytywania przez
kap³anów swojego miejsca w
Koœciele, w œwiecie, w którym
w bardzo trudny sposób przychodzi im realizowaæ swoj¹ misjê.
Trzeba naprawdê wielkiego wysi³ku, aby nie zatraciæ swojej
to¿samoœci w powo³aniu kap³añskim.
Czas pierwszej nowenny powinien byæ równie¿ dla nas inspiracj¹ do budzenia odpowiedzialnych, liderów zaanga¿owanych w diakonie, skoro mamy
wed³ug s³ów Chrystusa pomna¿aæ uczniów Pañskich. Szczególnie na pocz¹tku lat osiemdziesi¹tych Ojciec mocno do tego pojêcia siê odwo³ywa³. Ono jest trochê dzisiaj zapomniane, a jest
szczególnie wa¿ne dla œrodowiska, które tworz¹ uczestnicy V
Kongregacji Diakonii. Stoi przed
nami zadanie wychowania liderów, pracy formacyjnej nad tymi,
którzy bêd¹ pomna¿ali nastêpnych uczniów Pañskich, bêd¹
potrafili zgromadziæ ludzi, którzy
z kolei od nich przejm¹ misjê
formowania uczniów Pañskich.
W szczególny sposób obrazuje to zadanie i sposób jego
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realizacji relacja, jak¹ ma œw.
Pawe³ wobec œw. Tymoteusza,
swojego umi³owanego ucznia. W
2 Tm 2, 2 czytamy: A co s³ysza³eœ ode mnie wobec wielu œwiadków, to przeka¿ ludziom godnym zaufania (w innym przek³adzie „zas³uguj¹cym na wiarê”),
którzy bêd¹ zdolni i innych nauczaæ. G³ówny akcent jest tu
po³o¿ony na czasownik „przekazaæ”. Czegokolwiek Tymoteusz
nauczy³ siê od Paw³a, musi to
przekazaæ i poleciæ innym ludziom. Pawe³ opisa³ czytelnymi
pojêciami, ¿e owi ludzie powinni byæ godni zaufania, zdolni i
innych nauczaæ. Zatem ludzie
godni zaufania to tacy, którzy s¹
zdolni nauczaæ innych. Bycie
godnym zaufania nie polega
jedynie na biernym uczestnictwie i wykonywaniu wszelkich
zadañ, ale na aktywnej pracy
i wype³nieniu wszelkich celów
procesu formacji cz³owieka.
Musimy wiêc zdecydowaæ,
kogo chcemy mieæ na koñcu procesu formacji: uczniów ucz¹cych
innych czy pomna¿aj¹cych? Je¿eli naszym celem jest uzyskanie
uczniów, to musimy skupiaæ siê
na nauczaniu coraz wiêkszej liczby osób, upewniaj¹c siê, ¿e ci
wiernie praktykuj¹, czego siê
nauczyli. Je¿eli naszym celem jest
uzyskanie pomno¿ycieli, to powinniœmy skupiæ siê na przekazywaniu jak najwiêkszej liczbie
Tymoteuszy zadania, by przygotowali jak najwiêcej godnych zaufania ludzi, którzy by uczyli coraz wiêcej innych stawania siê
praktykuj¹cymi uczniami. I to jest
istotny etap pracy dla Ruchu.
Mamy spor¹ liczbê osób przygotowanych do pe³nienia ró¿nych
zadañ, do ró¿nych misji. Chodzi
o to, by zaszczepiæ w nich przekonanie, ¿e oni maj¹ pozyskaæ
nastêpnych Tymoteuszy, którzy
bêd¹ podejmowali w Koœciele
misjê, zadanie prowadzenia innych ludzi do Chrystusa. To powinno siê dziaæ szczególnie na
poziomie ludzi pos³uguj¹cych w

Wyp³yñ na g³êbiê

diakoniach Ruchu. To jest zadanie na najbli¿szych osiem lat,
które w jakiejœ mierze jest mo¿liwe do spe³nienia. Najwa¿niejszym etapem drogi i odpowiedzialnoœci podejmowanej w Ruchu jest przygotowanie nastêpcy, osoby, która podejmie misjê
w sposób godny, a byæ mo¿e nawet przeroœnie nas w tym, czego ich nauczyliœmy. To jest jedyny sposób pomna¿ania diakonii
Ruchu, które bêd¹ ¿ywymi œrodowiskami przekazu ¿ycia.
Obserwujê równie¿ zjawisko
doœæ niebezpiecznej specjalizacji,
która siê pojawia w Ruchu. Gdy
ktoœ widzi gdzieœ swoje powo³anie do konkretnej diakonii, to
pozosta³e rzeczywistoœci staj¹ siê
mniej wa¿ne. Tymczasem je¿eli
mówimy o ca³oœciowym procesie formacji, który ma przygotowaæ ludzi wszechstronnych w
misji Bo¿ej, to czymœ naturalnym
bêdzie prze¿ywanie formacji poprowadzonej przez inne diakonie
po to, by we wszechstronny sposób zobaczyæ charyzmat Ruchu.
Mamy czyniæ ludzi wszechstronnymi w prze¿yciu doœwiadczenia
chrzeœcijañstwa i bogactwa charyzmatów, choæ oczywiste jest
póŸniejsze ukierunkowanie cz³owieka na zadania i misje, do których Pan Bóg szczególnie go
wzywa.
Warto to pokazywaæ we
wspólnotach Ruchu. Organizuje
siê wiele nowych form rekolekcji, ci¹gle s¹ realizowane nowe
pomys³y – z jednej strony to bardzo dobrze – ale warto te¿ uœwiadamiaæ ludziom tak¿e tê mo¿liwoœæ. Wymyœlamy coœ nowego zamiast odnosiæ siê do
tego, co jest podstawowe i co
naprawdê o¿ywia cz³owieka.
Wa¿ne jest pokazywanie wizji
podstawowej, zawartej w Oazie
Rekolekcyjnej Diakonii i trzeba
to wyraŸnie akcentowaæ. Jednoœæ wizji musi przede wszystkim
charakteryzowaæ œrodowiska diakonijne, bo to, jak my coœ przeka¿emy, tak bêdzie przekazywane dalej i tak bêdzie przyjmowane. Chcemy, aby w roku 2020
w ka¿dej diecezji w Polsce by³y
¿ywe œrodowiska ¿ycia – diakonie diecezjalne, gromadz¹ce ludzi w szczególny sposób zapalonych dla sprawy Bo¿ej. Mamy te¿
nadziejê, ¿e uda siê „zejœæ w dó³”
– do rejonów, do œrodowisk parafialnych. To jest d³uga droga,
w³aœciwie na ca³e ¿ycie.

Innym zadaniem jest podjêcie odpowiedzialnoœci za Ruch
obecny w innych krajach, w innych rzeczywistoœciach, czêsto
zupe³nie zacz¹tkowych, za
wszystkie miejsca, gdzie jest
mo¿liwe realizowanie misji i charyzmatu Ruchu. Mo¿emy tych
ludzi wspieraæ, zapraszaæ ich, by
przyje¿d¿ali do Polski na rekolekcje, pomóc im organizowaæ rekolekcje w ich krajach. To pokazuje Diakonia Misyjna, jest to
realizowane w Domowym Koœciele, gdzie wyznacza siê pary
³¹cznikowe do kontaktów z innymi krajami. Tê rzeczywistoœæ
misyjn¹ musimy koniecznie zobaczyæ.
Lata 2020-2029 to czas drugiej nowenny, której celem bêdzie mobilizacja œwieckich do
wspólnotowego wysi³ku ewangelizacyjnego na ca³ym œwiecie. Dla
nas powinien to byæ czas œwiadomej realizacji misji ewangelizacyjnej, któr¹ mo¿emy podejmowaæ wobec jak najszerszych
œrodowisk w ró¿nych wymiarach:
podstawowej, g³oszenia kerygmy
wielkanocnej, ale tak¿e ukazywania tematu wyzwolenia, ¿ycia duchowego, modlitewnego, piêkna
Liturgii, wartoœci mi³osierdzia
chrzeœcijañskiego, piêkna ¿ycia w
ma³¿eñstwie, w rodzinie, w kap³añstwie, wed³ug rad ewangelicznych. Ten dalszy ci¹g bêdzie
mo¿liwy, je¿eli dobrze i owocnie
prze¿yjemy lata pierwszej nowenny, które maj¹ byæ etapem budowania œrodowiska diakonii dla
odnowy Koœcio³a.
Ostatnie trzy lata to wed³ug
ojca Toma Forresta œwiêtowanie
publicznego ¿ycia Chrystusa –
podejmowanie szczególnej refleksji nad dzie³ami Jezusa, nad
tym, jak ¿y³, czego naucza³. Dla
nas bêdzie to okazja do zg³êbienia orêdzia Pana Jezusa, aby za-
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cz¹æ nim ¿yæ i dawaæ o nim œwiadectwo wobec ludzi.
Wydaje siê to byæ perspektyw¹ odleg³¹, na po³y kosmiczn¹,
kiedy patrzymy na realia, w których ¿yjemy, ale g³êboko wierzê
w moc modlitwy.
Doœwiadczeniem jej mocy
by³a dla mnie obecnoœæ Chiñczyków na rekolekcjach w Kroœcienku. Wszystko zaczê³o siê w domu
za Cedronem – tak to odbieram
– w czasie Szko³y Animatora w
2008 roku, w tygodniu ewangelizacyjnym, po obejrzeniu filmu
o chrzeœcijañstwie w Chinach,
który wywar³ na nas ogromne
wra¿enie. Byliœmy w stanie jedynie siê za nich pomodliæ, tak¿e
o to, byœmy mogli im g³osiæ S³owo Bo¿e. To nie by³a jakaœ d³uga
modlitwa, ale wyj¹tkowo konkretna. Dok³adnie pó³ roku póŸniej dosta³em telefon, ¿e chc¹
nam przys³aæ pierwsz¹ chiñsk¹
grupê do Kroœcienka na oazê I
stopnia. To, co siê sta³o rok póŸniej, na Mission Oasis, by³o równie¿ odpowiedzi¹ Boga na tamt¹
modlitwê.
Zaczyna siê dla nas czas wielkiej modlitwy – tak, abyœmy sprowokowali Pana do tego, by objawi³ swoj¹ moc, ¿eby siê nami
pos³u¿y³, ¿eby dokona³ przez nas
wielkich dzie³ Bo¿ych. O to trzeba siê modliæ, i to modliæ z g³êbok¹ wiar¹. Bóg mo¿e objawiæ
rzeczy, o których nam siê w tej
chwili nie œni, których nie mo¿emy sobie wyobraziæ.
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Œwiat³o-¯ycie
Referat programowy wyg³oszony w czasie V Kongregacji
Stowarzyszenia Diakonia Ruchu
Swiat³o-¯ycie w Porszewicach,
23 paŸdziernika 2010 r.

wezwania

Nie sposób siê przyzwyczaiæ
do doœwiadczenia Bo¿ego prowadzenia, a widaæ by³o niezwykle
wyraŸnie, jak S³owo Bo¿e prowadzi³o nas przez Kongregacjê.
By³ to czas pe³en emocji, wa¿ny, bo podejmowano wa¿n¹ tematykê, i raczej pozbawiony romantyzmu. Stanêliœmy przed Panem jako ludzie pe³ni ludzkich namiêtnoœci i s³aboœci, by doœwiadczyæ Jego dzia³ania. I nie s¹ to
g³adkie i okolicznoœciowe s³owa.
Dyskusja nad Dokumentem o
diakonii jako miejscu formacji i
pos³ugi w Ruchu Œwiat³o-¯ycie i
poprzez Ruch Œwiat³o-¯ycie by³a
d³uga, wyczerpuj¹ca i pe³na zaskakuj¹cych zwrotów akcji.
Pierwsza prawda (oczywista): na
wiele spraw mamy ró¿ne spojrzenia. Co innego dostrzegamy
czy akcentujemy – i jest to normalne, jest przejawem bogactwa
i ró¿norodnoœci cz³onków Ruchu,
choæ wydawa³o siê momentami,
¿e ta ró¿norodnoœæ nie pozwoli
zgodziæ siê w kwestiach spornych.
S³owo Bo¿e w wyraŸny sposób wzywa³o nas najpierw do zachowania jednoœci i pokoju, do
odczytywania znaków czasu, do
sta³oœci i owocnej pracy na rzecz
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Królestwa Bo¿ego i wreszcie do
dziêkczynienia za wielkie dzie³a
Bo¿e. Dla wielu osób to, w jaki
sposób Duch Œwiêty przeszed³
miêdzy namiêtnoœciami, lêkami,
poczuciem niezrozumienia by³o
niezwyk³ym doœwiadczeniem.
Owocem tego by³a ju¿ bezpoœrednia dyskusja przed podjêciem
uchwa³y o przyjêciu dokumentu,
która skoncentrowa³a siê rzeczywiœcie na rozwi¹zywaniu kwestii
spornych i szukanie wspólnego
dobra by³o zdecydowanie wa¿niejsze ni¿ przewalczenie za
wszelk¹ cenê w³asnej opcji. I to
by³ wielki znak nadziei, który
wyrazi³ siê równie¿ tym, ¿e –
choæ po ludzku wydawa³o siê to
niemo¿liwe – Kongregacja podjê³a uchwa³ê 98. g³osami za przyjêciem dokumentu przy 103 osobach g³osuj¹cych.
Moderator Generalny, ks.
Adam Wodarczyk, powiedzia³, ¿e
jest to dokument nie tylko opisuj¹cy rzeczywistoœæ, ale i kszta³tuj¹cy œwiadomoœæ cz³onków
Ruchu. Zostanie on wkrótce opublikowany na oaza.pl.
Wa¿nymi wydarzeniami podczas V Kongregacji Diakonii by³y
równie¿ wybory przedstawicieli
Diakonii do Centralnej Diakonii

Radoœæ biegu ku mecie
V Kongregacja Stowarzyszenia Diakonii
Chodzi o to, abyœmy ju¿ nie byli dzieæmi, którymi miotaj¹ fale i porusza ka¿dy powiew nauki na skutek oszustwa ze strony ludzi i przebieg³oœci w sprowadzaniu na
manowce fa³szu (Ef 4, 14).
Jednoœci. Zostali nimi: Gra¿yna
Mi¹sik (CDOR), Robert Derewenda, Jacek Nowak, ks. Andrzej Pawlak, Dorota Domañska.
W czasie niedzielnej sesji
omówiono równie¿ i poddano
pod g³osowanie zmiany w Statucie Stowarzyszenia (s¹ to zmiany wy³¹cznie porz¹dkuj¹ce pracê Stowarzyszenia).
Zostaliœmy wezwani – znów
przez S³owo Bo¿e – by wracaæ
do domu i w postawie pokornego celnika podejmowaæ wszystkie pos³ugi: nie nasz¹ moc¹, ale
moc¹ Bo¿ego dzia³ania, maj¹ siê
objawiaæ dzie³a Bo¿e.
Delegaci zebrani na V Kongregacji Diakonii byli reprezentacj¹ ró¿nych œrodowisk Ruchu i
spotkanie by³o œwietn¹ okazj¹ do
zobaczenia kondycji Ruchu. Co
mo¿na by³o zauwa¿yæ? To, ¿e
nadal musimy siê uczyæ patrze-

nia na Ruch jako na œrodowisko
chrzeœcijañskiego wzrostu osób
ka¿dego wieku i ka¿dego stanu.
To niekoniecznie oznacza sk³ócenie czy blokadê we wzajemnych relacjach, ale wci¹¿ gdzieœ
s¹ w nas obecne zranienia, kompleksy, brak spokoju. Mo¿na
równie¿ obserwowaæ wielk¹ têsknotê ludzi za jednoœci¹, za Ruchem, który ukazuje pe³niê – wiele wydarzeñ o tym œwiadczy³o, i
wygrywa³y opcje prowadz¹ce ku
jednoœci. To jest te¿ chyba kierunek budowania wzajemnych relacji i budowania poczucia w³asnej wartoœci, które pozwoli w
wolnoœci przyj¹æ innych. Widaæ
te¿ – mimo zmêczenia – radoœæ z
biegu ku mecie, z wyst¹pienia w
dobrych zawodach. To by³ ca³kiem dobry odcinek drogi, który
przebyliœmy w dobrym stylu.
Wiola Szepietowska

Wspólnota s³uchaj¹ca Pana
Podsumowanie pracy Domowego Koœcio³a, ga³êzi rodzinnej
Ruchu Œwiat³o-¯ycie, odby³o siê
w Przemyœlu w dniach od 10 do
12 wrzeœnia 2010 r. Konferencje i spotkania przybli¿a³y nam
tegoroczne has³o roku: „S³uchaæ
Pana”.
W s³owie wstêpnym moderator krajowy Domowego Koœcio³a, ksi¹dz Andrzej Wachowicz,
powiedzia³, ¿e potrzebne jest zdanie rachunku z osobistej relacji z
Chrystusem, z realizacji drogowskazu, jakim jest S³owo Bo¿e.
Powtórzy³ za S³ug¹ Bo¿ym, Ojcem Franciszkiem Blachnickim,
¿e jeœli ¿yjemy tym s³owem na
co dzieñ jak chlebem, to podobnie jak pokarm, jest ono
asymilowane i staje siê dla
nas Ÿród³em energii. S³owo
Bo¿e jest œwiat³em dla naszego ¿ycia. Jeœli Go zabraknie,
¿yjemy w ciemnoœci. Jest
jeszcze gorzej, gdy ¿yjemy w
pseudo-œwietle, wtedy realizujemy siebie, swój plan.
W konferencji „Wspólnota
s³uchaj¹ca Pana” us³yszeliœmy o

S³owo pary diecezjalnej DK
siedmiu elementach, które s¹
konieczne, by wspólnota by³a
¿yw¹ komórk¹ Koœcio³a.
1. Pierwszym elementem jest
spotkanie ze S³owem Bo¿ym. Z
Niego czerpiemy œwiat³o, natchnienie. S³owo to jest sprawcze, umo¿liwia budowanie zgodne z Bo¿ymi planami. Przylgniêcie do S³owa Bo¿ego to przylgniêcie do samego Boga. Jeœli
brakuje w naszym ¿yciu spotkania z Bogiem w S³owie
Bo¿ym, stawiamy siê poza
Koœcio³em.
2. Uczestnictwo w ¿yciu
wspólnoty jest nasz¹ odpowiedzi¹ na S³owo Bo¿e. Trzeba
modlitwy odwa¿nej, przekraczaj¹cej ludzkie zranienia i
pobudzaj¹cej nas do heroicznych czynów. Kr¹g musi byæ
wspólnot¹ modl¹c¹ siê z g³êbi
serca. Wówczas miêdzy cz³onkami wytwarza siê silna wiêŸ zaufania i mi³oœci, i w takiej wspólnocie doœwiadczamy obecnoœci
Boga.

3. Czasami potrzeba nam
czegoœ w rodzaju „kopa ewangelicznego”. Œwiadectwem ma
byæ nasz styl ¿ycia, emanowanie radoœci¹ i pokojem.
4. Czwarta cecha ¿ywej komórki Koœcio³a to diakonia, s³u¿ba charyzmatami, w jakie wyposa¿y³ nas Pan Bóg. S³u¿ba to
absolutny fundament misji
Chrystusa i my, s³u¿¹c Koœcio³owi, naœladujemy Jego
misjê.
5. Szczytem ¿ycia wspólnoty jest Eucharystia i jest to kolejny element o¿ywiaj¹cy wspólnotê. Bez niej nie ma Koœcio³a.
6. Elementem decyduj¹cym
o tym, ¿e wspólnota jest ¿ywa,
to jednoœæ. Ma³a grupa musi
byæ otwarta na inne wspólnoty, by wejœæ w wielk¹ jednoœæ Koœcio³a. Miêdzy wspólnotami nie mo¿e byæ rywalizacji, ale uzupe³nianie siê wzajemne, gdy¿ ka¿da z nich ma inny
charyzmat.

7. Wa¿nym elementem jest
te¿ wspólnota materialna,
materialna odpowiedzialnoœæ za
Koœció³.
Wszystkie te elementy wype³niane wspólnie przez DK, m³odzie¿, oazê doros³ych i ich moderatorów, zapewni¹ Ruchowi
o¿ywianie, ubogac¹ Koœció³. Posoborowy Koœció³ to wspólnota
wspólnot, nie jesteœmy jedynymi, którym zale¿y na œwiêtoœci
Mistycznego Cia³a Jezusa Chrystusa – Koœcio³a.
Moderator Krajowy DK, ks.
Andrzej Wachowicz, zaproponowa³, by bior¹c pod uwagê wszystkie powy¿sze elementy, zrobiæ w
rodzinach, krêgach, rachunek
sumienia: czy nasza rodzina,
wspólnota mo¿e byæ nazwana
¿yw¹ komórk¹ koœcio³a?
Kochane pary ma³¿eñskie
Domowego Koœcio³a, ga³êzi
rodzinnej Ruchu Œwiat³o¯ycie! Tegoroczny plan pracy
dla krêgów to nic innego jak gotowoœæ s³uchania tego, do czego nas Pan Bóg zaprasza, zachêca.
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Mamy dbaæ o relacje z Panem Bogiem, który chce przemawiaæ do nas na ró¿ne sposoby: w Namiocie Spotkania, w
zgromadzeniu Eucharystycznym,
przez wspó³ma³¿onka, przez nasze dzieci, w pos³uguj¹cych kap³anach, w braciach i siostrach
we wspólnocie, przez odpowiedzialnych.
Nie bêdzie to szczególny i
wyj¹tkowy rok pracy. Has³o roku
zobowi¹zuje i zachêca: „odbuduj
swoje zaniedbane relacje ze
Mn¹”. Zdarza siê, ¿e ktoœ mówi:
Nie mam pomys³u na prowadzenie grupy, oni nie uczestnicz¹ w
spotkaniach, nie realizuj¹ zobowi¹zañ, dla kogo to bêdê robi³?
Jestem sam z problemami. Czy
Pan Bóg o tym nie wie? Czy
Panu Bogu nie zale¿y na ma³¿onkach?
On zna odpowiedŸ na te pytania i zna sposoby ich rozwi¹zania. Abym móg³ i ja je poznaæ
i wykorzystaæ, powinienem pochyliæ siê nad wskazaniami moderatorów, nas³uchiwaæ na modlitwie, czerpaæ z propozycji
Ruchu.
Ka¿dy stawia sobie w ¿yciu
pewne zadania, wybiera sposoby realizacji oraz troszczy siê, aby

Wyp³yñ na g³êbiê

te cele osi¹gn¹æ. Po oazie II stopnia podjêliœmy decyzjê, ¿e bêdziemy kroczyæ do œwiêtoœci, w ma³¿eñstwie, w rodzinie, drog¹ Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Pomoc¹ na tej
drodze mia³y byæ zobowi¹zania
Domowego Koœcio³a. Co pozosta³o z naszych deklaracji? Jak
wype³niam zobowi¹zania? Czy
dziel¹c siê realizacj¹ zobowi¹zañ
na krêgu, œwiadczê o tym, ¿e
„wielkie rzeczy uczyni³ mi
Wszechmocny, œwiête jest Jego
imiê”?
Przygotowuj¹c sprawozdanie
z pracy Domowego Koœcio³a na
podsumowanie pracy rocznej,
zauwa¿yliœmy potrzebê zorganizowania Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Rekolekcyjnych I-go, II-go
stopnia, potrzebne s¹ sesje o pilotowaniu nowych krêgów, Oaza
Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I-go i II-go stopnia, oraz
Oazy Rodzin wszystkich stopni.
W tym roku planujemy kilka sesji
rekolekcji formacyjnych krótkich
dla Domowego Koœcio³a oraz
Oazê Rekolekcyjn¹ Diakonii.
Aby dobrze prowadziæ nowe
krêgi potrzeba par, które s¹ do
tego przygotowane, a powierzone im zadanie wykonaj¹ zgodnie
z charyzmatem Ruchu, zasadami

Domowego Koœcio³a, materia³ami opracowanymi przez Kr¹g
Centralny, który zbieraj¹c siê raz
do roku na dniach skupienia rozeznaje w Duchu Œwiêtym, co w
danym momencie nale¿y koniecznie poruszyæ w liœcie do
cz³onków Domowego Koœcio³a
(wczeœniejsze listy dotyczy³y organizacji rekolekcji formacyjnych, prawid³owego przebiegu
spotkañ formacyjnych w krêgu,
a ostatni omawia dzielenie siê zobowi¹zaniami w czasie spotkania
krêgu).
Spotykamy siê z opini¹, ¿e
po skoñczeniu formacji podstawowej ma³¿onkom nie pozosta³o nic innego jak prze¿ywaæ po
raz kolejny te same rekolekcje
proponowane w Domowym Koœciele. Jak naucza³ ksi¹dz Marek
Adaszek, w ka¿dym momencie
¿ycia te same sprawy widzi siê
inaczej, z innej perspektywy. Mówimy, ¿e nasza formacja jest permanentna, wiêc sta³a, ci¹g³a, nie
powinno siê jej przerywaæ do
koñca ziemskiego ¿ycia. Jest czas
brania i czas s³u¿enia. Ruch Œwiat³o-¯ycie wychowuje do s³u¿by w
rodzinie, w parafii, we wspólnocie.
Czy chcecie pozostaæ na etapie obserwatora, przygl¹daj¹cego siê jak inni
to robi¹ ? (bo im zawsze
wychodzi). A przecie¿
Pan nie powo³uje uzdolnionych, ale uzdalnia
powo³anych! Pozwólcie Panu, aby siê wami
pos³u¿y³ dla dobra
wspólnoty, pomóg³ odkryæ wasze charyzmaty.
Pary z du¿ym sta¿em w DK poszukuj¹ tematów, które mog¹
zg³êbiaæ w czasie spotkañ krêgu. Naprzeciw
ich potrzebom wychodz¹ odpowiedzialni
Domowego Koœcio³a,
którzy opracowuj¹ tematy do pracy w ci¹gu
roku formacyjnego,
zwi¹zane z aktualnym
has³em roku pracy.
Œwiadectwa, aktualne informacje DK, oraz
Listy Moderatorów pozwalaj¹ byæ na bie¿¹co
z wydarzeniami tak bliskiej naszemu sercu
wspólnoty, dlatego zachêcamy wszystkich
ma³¿onków do nabywa-

wezwania

nia i czytania Listu Domowego
Koœcio³a.
Jako wspólnota Domowego
Koœcio³a gromadzimy w diecezji
ma³¿onków z wiêkszym lub
mniejszym sta¿em ma³¿eñskim
oraz tych, którzy s¹ na pocz¹tku
tej drogi. Czêsto stan zdrowia,
zmêczenie, obowi¹zki zawodowe
i rodzinne, utrudniaj¹ nam pe³ne
uczestnictwo we wszystkich organizowanych przez rejon lub diecezjê spotkaniach. Z³ot¹ zasad¹
w ka¿dym wyborze jest: najpierw
czyniê to, co jest dla mnie i mojej rodziny konieczne, nastêpnie
to, co jest po¿yteczne, a na koñcu
to, co jest przyjemne. Sami dokonujemy wyboru, sami te¿ ponosimy konsekwencje naszych
decyzji. Inaczej ma siê sprawa z
pos³uguj¹cymi, którzy na ten czas
zostali zaproszeni do animowania krêgów: oni ponosz¹ odpowiedzialnoœæ przed Bogiem za
siebie i tych, którym pos³uguj¹.
Domowy Koœció³ jest jedn¹
z dróg w Koœciele Katolickim,
jak¹ mog¹ kroczyæ rodziny, aby
siê uœwiêcaæ, aby zbli¿aæ siê do
Pana Boga. Droga trudna, ale
pewna. Czy maj¹c wyznaczony
cel naszego ¿ycia – spotkanie z
Bogiem – mo¿emy z b³ahych
powodów rezygnowaæ z bogactwa przygotowanych dla nas darów – zobowi¹zañ?
Do Ruchu Œwiat³o-¯ycie siê
dorasta, w Ruchu siê wzrasta, z
Ruchu siê nie wyrasta. Ruch
Œwiat³o-¯ycie dla ka¿dego uczestnika, na ka¿dym etapie ¿ycia, ma
konkretne propozycje: przez formacjê do s³u¿by: w rodzinie, w
domu, w parafii, we wspólnocie
i innych miejscach, tam gdzie Pan
poœle.
¯yczymy wszystkim odpowiedzialnym, uczestnikom trwaj¹cym w krêgach oraz ma³¿onkom z krêgów pilotowanych, aby
ws³uchuj¹c siê w g³os Boga podejmowali decyzje zgodne z wol¹
Pana. O podejmowanie takich
decyzji bêdziemy prosiæ Pana
Boga przez wstawiennictwo S³ugi Bo¿ego, ks. Franciszka Blachnickiego.
Ewa i Andrzej Ma³olepszy
para diecezjalna
Domowego Koœcio³a
w archidiecezji
wroc³awskiej

wezwania

Z dniem 21 sierpnia 2010
r. zosta³ Ksi¹dz oficjalnie powo³any przez abpa Mariana
Go³êbiewskiego na moderatora diecezjalnego Ruchu Œwiat³o-¯ycie archidiecezji wroc³awskiej. Pierwsza reakcja?
Zaskoczenie czy mo¿e jednak
Ksi¹dz to ju¿ przeczuwa³?
Kiedy otworzy³em kopertê z
listem od Arcybiskupa i zobaczy³em, ¿e zosta³em mianowany na
moderatora diecezjalnego, odczu³em wielk¹ radoœæ. Ruch Œwiat³o-¯ycie jest dla mnie bardzo
wa¿ny i to z nim szczególnie
zwi¹za³em swoj¹ duszpastersk¹
pracê. Z drugiej strony poczu³em
te¿ wielk¹ odpowiedzialnoœæ za
ten Ruch.
Raczej nie by³em zaskoczony decyzj¹ Arcybiskupa. Chocia¿
myœla³em, ¿e moderatorem mo¿e
zostaæ ks. Janusz, bo ja ju¿ pe³niê funkcjê Diecezjalnego Duszpasterza Ruchów Katolickich.
Wiêkszym zaskoczeniem by³y
wybory podczas kongregacji, kiedy to ja uzyska³em najwiêcej g³osów. Tak naprawdê przez ca³y ten
czas czekaliœmy na decyzjê ordynariusza, który ma³ dokonaæ wyboru spoœród trzech kandydatów.
Tak siê z³o¿y³o, ¿e decyzjê przeczyta³em w mojej poprzedniej
parafii (pw. œw. Maksymiliana
Marii-Kolbego), gdzie by³em na
Mszy Œwiêtej sprawowanej w intencji œp. Jarka, który zgin¹³ rok
temu. Mog³em wiêc jako pierwszej powiedzieæ o nowej pos³udze wspólnocie m³odzie¿y z tamtej parafii.
Czy móg³by nam Ksi¹dz
zatem przybli¿yæ nieco szczegó³y pracy moderatora diecezjalnego Ruchu – jakie obowi¹zki na Ksiêdzu teraz spoczywaj¹? Nad czym Ksi¹dz
musi czuwaæ?
Pytanie bardzo trudne. Szczerze mówi¹c, wszystkiego powoli
siê uczê. Najwa¿niejszym obowi¹zkiem jest na pewno dbanie
o wiernoœæ charyzmatowi, jednoœæ w Ruchu, a tak¿e jednoœæ
Ruchu z Biskupem oraz innymi
ruchami w diecezji. Bardzo wa¿ne jest równie¿ czuwanie nad
formacj¹ i rozwojem oraz sprawami organizacyjnymi. Cieszê
siê, ¿e w tym roku s¹ organizowane rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych, na których ma
byæ omawiana ich pos³uga.
Jakie ma Ksi¹dz plany
zwi¹zane z Ruchem w diecezji? Czy s¹ to plany tylko na
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najbli¿szy rok formacyjny? A
mo¿e ju¿ na ca³¹ kadencjê (4
lata)?
Trudno powiedzieæ o jakichœ
konkretach, ale chcia³bym, aby
rozwija³y siê diakonie diecezjalne. Moim wielkim pragnieniem
jest, aby wiêcej kap³anów zaanga¿owa³o siê w Oazê. Dlatego
te¿ m.in. planujê, aby zaczynaæ
u Ÿróde³ formacji kap³añskiej, a
wiêc w seminarium. Chcê tam
wspieraæ za³o¿enie oazowego
ko³a kleryków, w którym ju¿ zaanga¿owani w Ruch bêd¹ mieli
z nim kontakt, a inni bêd¹ mogli poznawaæ jego charyzmat.
Bardzo wa¿n¹ inicjatyw¹ jest
te¿ formacja animatorów, dlatego cieszê siê, ¿e ruszy³a ju¿
szko³a animatora. Tegoroczny
temat roku „S³uchaæ Pana” odczytujê jako wezwanie, bym
ws³uchiwa³ siê w Jego g³os i szuka³ Jego woli odnoœnie Ruchu
w naszej diecezji.
Czy du¿o wiêcej pracy ma
Ksi¹dz teraz?
Du¿o wiêcej. Z jednej strony czujê wielk¹ odpowiedzialnoœæ, pragnienie s³u¿by, a z drugiej swoj¹ s³aboœæ.
Jakiej pomocy w zwi¹zku
z tym potrzeba Ksiêdzu najbardziej?
Najwa¿niejsza jest modlitwa
i jeszcze raz modlitwa: za mnie i
za Ruch. Pomoc, jakiej potrzebujê, to na pewno inspiracje i sugestie odnoœnie tego, co nale¿a³oby zrobiæ. Jak czêsto mówiê –
nie jestem „od zawsze” w Oazie
i ca³y czas jej siê uczê. Dlatego
potrzebujê tych podpowiedzi, aby
dzia³aæ zgodnie z charyzmatem
Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Rok 2010 jest rokiem wielu zmian i nominacji. Zosta³
Ksi¹dz przeniesiony jako wikariusz na now¹ placówkê (do
par. pw. Œw. Józefa Oblubieñca NMP w ¯órawinie), jest
Ksi¹dz Diecezjalnym Duszpasterzem Ruchów Katolickich.
Spoczywaj¹ tak¿e na Ksiêdzu
obowi¹zki Moderatora Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji. Jak Ksi¹dz godzi te obowi¹zki?
Ju¿ ponad trzy miesi¹ce jestem wikariuszem w parafii w
¯órawinie. Jako ¿e jest to parafia, gdzie jestem jedynym wikariuszem, spoczywa na mnie wiêcej obowi¹zków ni¿ na poprzedniej parafii. I tak naprawdê trochê trudno je wszystkie pogodziæ.

To Jezus jest moderatorem
Wywiad z ks. Grzegorzem Michalskim

Bo z jednej strony chcê s³u¿yæ
na rzecz Ruchu, z drugiej zaœ czujê odpowiedzialnoœæ za parafian.
I czasem trzeba wybieraæ. Choæby w kwestii wyjazdów na wydarzenia centralne. Nie mogê byæ
ci¹gle poza parafi¹, ale nie chcê
te¿ zaniedbywaæ spraw Ruchu. Z
opieki nad Diakoni¹ Muzyczn¹
zrezygnowa³em wprawdzie z koñcem roku szkolnego, ale teraz w
zamian uczestniczê w spotkaniach Diakonii Wyzwolenia, gdy¿
nie ma tam moderatora. Duszpasterstwo ruchów na razie ograniczam do koordynowania spraw
zwi¹zanych z organizacj¹ „Marszu dla Jezusa” i „Wiatru z Wyspy”, chocia¿ chcia³oby siê wiêcej. Na razie próbujê pogodziæ
wszystko, ale czas poka¿e, jak bêdzie. Na pewno potrzebujê modlitwy i rozeznania w tej sprawie.
Czy ma Ksi¹dz mo¿e jakieœ
konkretne plany w stosunku
do Domowego Koœcio³a, Oazy
Doros³ych, Oazy m³odzie¿y
czy te¿ Dzieci Bo¿ych?
Na razie trudno o konkrety.
A jest to zwi¹zane z odpowiedzi¹ na poprzednie pytanie. Na
pewno chcia³bym, aby powstawa³y nowe wspólnoty, a istniej¹ce nie tylko trwa³y, ale równie¿

pog³êbia³y w sobie doœwiadczenie Nowego ¯ycia. Zaœ uczestnicy po odpowiedniej formacji
wchodzili do diakonii. Bo przecie¿ celem formacji jest s³u¿ba.
Na pewno powstawanie nowych
wspólnot i umacnianie starych
nie obêdzie siê bez osób odpowiednio uformowanych.
Czy ma Ksi¹dz mo¿e ju¿
jakieœ przemyœlenia/refleksje
zwi¹zane z pe³nion¹ od niedawna funkcj¹?
Muszê jeszcze du¿o siê uczyæ.
Nie spodziewa³em siê, ¿e tyle jest
z tym zwi¹zanej pracy. Ale s³ysza³em ostatnio na krêgu diecezjalnym tak¹ maksymê: „Bóg
wybiera niezdolnych, a uzdalnia
powo³anych” i to dodaje mi nadziei, ¿e jakoœ temu obowi¹zkowi podo³am, bo nie jestem sam,
ale jest ze mn¹ Jezus. Bo tak
naprawdê On jest tym najwa¿niejszym Moderatorem.
z ks. Grzegorzem
Michalskim
Diecezjalnym Moderatorem Ruchu Œwiat³o-¯ycie
w archidiecezji wroc³awskiej
rozmawia³a
Agnieszka Wa³kiewicz
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wezwania

Diakonia miejscem formacji i pos³ugi w Ruchu Œwiat³o-¯ycie
i poprzez Ruch Œwiat³o-¯ycie
Teologiczny opis pojêcia
diakonia
Termin diakonia pochodzi z
jêzyka greckiego i najogólniej
oznacza wszelk¹ s³u¿bê, pos³ugê podejmowan¹ w Koœciele. W
Nowym Testamencie s³owa diakonia u¿ywa siê na oznaczenie
us³ugiwania przy stole, a w sensie szerszym – troski o ¿ywnoœæ
i utrzymanie (£k 10, 40; Dz 6,
1). Tak¿e ka¿da przys³uga wyp³ywaj¹ca z mi³oœci bywa tak okreœlana (1 Kor 16, 15; Ap 2, 19).
Spe³nianie okreœlonych zadañ
we wspólnocie, które dziœ nazywamy urzêdami, okreœlano
równie¿ diakoni¹ (urz¹d apostolski – Rz 11, 13; 2 Kor 4, 1; 6,
3n; urz¹d ewangelistów – 2 Tm
4, 5; pos³uga diakoñska – Kol
4, 17). S³owo diakonia ³¹czono
tak¿e z kolekt¹ zbieran¹ na rzecz
biednych w Jerozolimie (Rz 15,
30n; Dz 11, 29n).
Jezus poleci³ swoim uczniom
stawaæ siê s³ugami wszystkich,
wyraŸnie wbrew stylowi tego
œwiata, w którym wielcy panosz¹ siê i uciskaj¹ mniejszych
(por. Mt 20,25-26). Nie maj¹
tego uwa¿aæ za czyn nadzwyczajny, ale zwyk³y obowi¹zek, dlatego nazywaæ siê maj¹ s³ugami
nieu¿ytecznymi (£k 17,10) i pamiêtaæ, ¿e „s³uga nie jest wy¿szy
od swego Pana” (J 13,16). Wymowny przyk³ad takiej s³u¿by da³
On sam – przyj¹³ postaæ S³ugi
(Flp 2,6-11) i „przeszed³ dobrze
czyni¹c i uzdrawiaj¹c wszystkich, którzy byli pod w³adz¹ diab³a” (Dz 10,38). Chrystus S³uga
(Christos Diakonos) uklêkn¹³ do
nóg Aposto³ów i ob-my³ je, poniewa¿ do koñca ich umi³owa³
(por. J 13,1-15).
Ks. Franciszek Blachnicki
swoje rozumienie diakonii czerpa³ w³a-œnie ze znaczenia biblijnego tego terminu oraz rozumienia go przez ojców Soboru Watykañskiego II, którzy diakoniê
rozumian¹ jako wszelk¹ s³u¿bê w
Koœciele wyprowadzali z wzoru
Chrystusa, który przyszed³, „aby
s³u¿yæ i oddaæ duszê swoj¹ na
okup za wielu” (Mk 10, 45, zob.
KDK 1; 3; 5). Mianem diakonii,
czyli pos³ugiwania, ojcowie So-

boru okreœlaj¹ urz¹d biskupów
(KK 24, DB 16), kap³anów (DK
1), diakonów (KK 29), a tak¿e
sposób pos³ugiwania seminarzystów (DFK 4; 9), zakonników
(KK 46), œwieckich w ogóle (KK
36; 40; 42; DA 29), a chrzeœcijañskich ma³¿eñstw i rodzin w
szczególnoœci (DA 11).
Umieszczaj¹c w Centrum
Œwiat³o-¯ycie kaplicê Chrystusa-S³ugi wraz z witra¿em, przedstawiaj¹cym Chrzest Jezusa w
Jordanie jako model i Ÿród³o diakonii, ks. Blachnicki czyni cen-

te-rów, i biskupów. A znów
pojêcie diakonii jest bardzo blisko sprzê¿one z obrazem Koœcio³a jako wspólnoty. Wspólnota powstaje tam, gdzie wszyscy, zgodnie ze swoim charyzmatem, podejmuj¹ s³u¿bê dla
jej budowania. Diakonia wynika wiêc równie¿ z namaszczenia Duchem Œwiêtym, z obdarowania Jego darami (charyzmatami), które, odkryte w sobie
przez wierz¹cych, maj¹ s³u¿yæ
budowaniu wspólnoty Koœcio³a.
W takim rozumieniu mieszcz¹ siê

(od diakonii moderacji po diakoniê gospodarcz¹ czy porz¹dkow¹),
3. osoby, które tak¹ s³u¿bê
podejmuj¹ – b¹dŸ to na sposób
sta³y, b¹dŸ te¿ chwilowo, w celu
zrealizowania konkretnych zadañ.
Osobowym wzorem diakonii,
realizowanej jako ca³kowite oddanie Chrystusowi, jest dla
cz³onków Ruchu Niepokalana
Matka Koœcio³a.
Cele diakonii
Ca³y Ruch Œwiat³o-¯ycie jest
powo³any do tego, by pe³niæ diako-niê na rzecz Koœcio³a i œwiata. Diakonie s¹ narzêdziami, poprzez które Ruch mo¿e realizowaæ to powo³anie. Podstawowym zadaniem ka¿dej diakonii
jest wiêc silne zaanga¿owanie w
¿ycie Ruchu i codzienna, praktyczna obecnoœæ w tym ¿yciu.
Wówczas pos³uga diakonii bêdzie w naturalny sposób docieraæ do wspólnot Ruchu, a œrodowiska Ruchu bêd¹ pierwszymi, które diakonia bêdzie anga¿owaæ w podejmowane inicjatywy i dzia³ania.
Diakonia w systemie formacyjnym Ruchu

traln¹ ide¹ Ruchu Œwiat³o-¯ycie
ideê chrystocentrycznej diakonii
jako wszelkiego sposobu dzia³ania i podejmowania odpowiedzialnoœci w Koœciele, jego manifestacjê i Ÿród³o wzrostu. W
ostatnim referacie, przys³anym
na XII Krajow¹ Kongregacjê Odpowiedzialnych, napisa³: Ca³y
Koœció³ jest dziêki temu widziany w tajemnicy Ducha Œwiêtego jako wspólnota namaszczonych, a to oznacza równie¿:
wspólnota przeznaczonych,
powo³anych, uzdolnionych,
wezwanych do s³u¿by na rzecz
zbawienia œwiata. (…) S³owo
«diakonia» staje siê wspólnym
mianownikiem dla wszystkich
stopni hierarchii, nie tylko dla
diakonów, ale i dla prezbi-

wiêc zarówno wszelkie urzêdy w
Koœciele, jak i wszelkie, nawet
najdrobniejsze pos³ugi, wykonywane z mi³oœci.
W Ruchu Œwiat³o-¯ycie s³owem „diakonia” okreœla siê:
1. postawê s³u¿by, bêd¹c¹
najpe³niejszym sposobem realizacji swojego cz³owieczeñstwa
(okreœlana jest ona mianem „posiadania siebie w dawaniu siebie”, które to okreœlenie zaczerpniêto ze stwierdzenia Konstytucji duszpasterskiej o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym:
cz³owiek (…) nie mo¿e odnaleŸæ siê w pe³ni ina-czej jak tylko poprzez bezinteresowny dar
z siebie samego – KDK 24),
2. wszelk¹ pos³ugê, podejmowan¹ przez jego cz³onków

Postawa diakonijna jest celem formacji Ruchu. Ka¿dy cz³onek Ruchu, który prze¿y³ formacjê podstawow¹ (lub jest w Ruchu ju¿ kilka lat), powinien umieæ
odpowiedzieæ na pytanie, jak¹
diakoniê podejmuje. Nale¿y zatem podkreœlaæ w formacji wa¿noœæ odkrywania powo³ania,
szczególnego wezwania ka¿dego z cz³onków Ruchu do pos³ugiwania zgodnie z posiadanymi
uzdolnieniami. Podejmowanie
diakonii powinno poprzedzaæ rozeznanie, jak pogodziæ j¹ z obowi¹zkami stanu.
Powy¿szy cel mo¿e zostaæ
zrealizowany poprzez zaanga¿owanie w diakoniê Ruchu lub poprzez zaanga¿owanie w pos³ugê
w Koœciele.
Zaanga¿owanie w diakoniê
Ruchu powinno byæ naturaln¹
konsekwencj¹ formacji. Osoby

wezwania

odbywaj¹ce formacjê w Ruchu,
coraz bardziej anga¿uj¹ce siê w
jego ¿ycie, powinny spotykaæ i
poznawaæ diakonie Ruchu poprzez ich dzia³anie, a formacja
ma budowaæ w nich pragnienie
takiego samego zaanga¿owania.
Zaanga¿owanie w diakoniê
formacyjn¹ Ruchu, w szczególnoœci pe³nienie funkcji animatora grupy lub krêgu, jest najczêœciej pierwsz¹ pos³ug¹ diakonijn¹. Obok takiej pos³ugi mo¿na i warto anga¿owaæ siê w
inn¹ diakoniê, zgodnie z posiadanym i odkrytym charyzmatem. S¹ równie¿ osoby, które
nie maj¹ predyspozycji do bycia animatorem grupy, mog¹
natomiast pe³niæ inn¹ pos³ugê
diakonijn¹.
Cz³onkowie Ruchu podejmuj¹ równie¿ bezpoœrednio s³u¿bê na rzecz Koœcio³a lub œwiata. Realizuje siê ona w szczególny sposób w parafii, której
odnowa jest jednym z podstawowych celów Ruchu. Idea³em,
do którego d¹¿ymy, jest zaistnienie diakonii na poziomie parafii, wed³ug wizji parafii wspólnoty wspólnot.
Mo¿na wskazaæ wiele przyk³adów zaanga¿owania cz³onków Ru-chu w s³u¿bê na rzecz
Koœcio³a lub œwiata: praca w poradnictwie rodzinnym, pe³nienie
funkcji liturgicznych, w szczególnoœci mini-stranta, lektora,
pos³ug zwi¹zanych ze œpiewem,
nadzwyczajnego szafarza Komunii œw., zaanga¿owanie w Caritas, uczestnictwo w parafialnych radach duszpasterskich i
radach ekonomicznych, praca
w mediach katolickich, pe³nienie funkcji pos³a, radnego. Pe³nienie takiej s³u¿by realizuje diakonijny cel formacji Ruchu,
choæ nie mo¿na osób j¹ podejmuj¹cych automatycznie traktowaæ jako cz³onków diakonii
Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Warto jednak, by cz³onkowie Ruchu zaanga¿owani w bezpoœredni¹ s³u¿bê na rzecz Koœcio³a lub œwiata uczestniczyli
rów-nie¿ w odpowiedniej diakonii Ruchu. Diakonia powinna
dawaæ im formacjê i stanowiæ
zaplecze modlitewne, pomagaj¹ce w dobrym pe³nieniu s³u¿by. Z drugiej strony trzeba pamiêtaæ, ¿e niektóre formy zaanga¿owania s¹ na tyle absorbuj¹ce, i¿ nie jest mo¿liwa sta³a
obec-noœæ w diakonii Ruchu.
Warto wówczas choæ sporadycz-
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nie uczestniczyæ w proponowanych przez diakoniê Ruchu spotkaniach i rekolekcjach.
To, ¿e wielu cz³onków Ruchu
na jakimœ terenie anga¿uje siê w
jakiœ rodzaj pos³ugi, nie zwalnia
od powo³ywania i dynamizowania odpowiedniej diakonii Ruchu.
Diakonie Ruchu maj¹ bowiem
zadanie budzenia zaanga¿owania
Ruchu i brak danej diakonii sprawia, ¿e zada-nie to nie jest pe³nione lub jest pe³nione niesystematycznie.
Diakonijny cel formacji Ruchu jest spe³niony równie¿ wtedy, gdy ktoœ przestaje nale¿eæ do
Ruchu, jednak prze¿yta formacja sta³a siê dlañ Ÿród³em zaanga¿owania w pos³ugê na rzecz
Koœcio³a lub œwiata.
Formowanie do diakonii
Podjêcie diakonii jest owocem formacji podstawowej Ruchu.
Fundamentaln¹ rolê w podjêciu diakonii pe³ni Oaza Rekolekcyjna Diakonii. Zadaniem
ORD 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 (ks.
Franciszek Blachnicki, Podrêcznik ORD).
Zasady pe³nienia diakonii
Pe³nienie diakonii w Ruchu
Œwiat³o-¯ycia okreœlaj¹ nastêpuj¹ce zasady:
· kolegialnoœci, zgodnie z któr¹
s³u¿ba na ka¿dym szczeblu musi
byæ sprawowana zespo³owo;
ka¿dy moderator powinien
zgromadziæ wokó³ siebie chocia¿by ma³y zespó³ stanowi¹cy wspólnotê modlitwy, s³uchania s³owa Bo¿ego i dzia³ania;
· pomocniczoœci, zgodnie z ni¹
zadania, które mog¹ byæ wykonywane na ni¿szym szczeblu odpowiedzialnoœci nie
po-winny byæ przekazywane w
górê, odpowiedzialni na wy¿szym szczeblu musz¹ stale d¹¿yæ do decentralizacji;
· solidarnoœci, zgodnie z któr¹
wszyscy czuj¹ siê odpowiedzialni za wszystkie sprawy,
chocia¿ w ramach organizacji
pracy ka¿dy ma swoje zadanie;
pracê ka¿dej diakonii prowa-

dzi siê wiêc zawsze w duchu
wzajemnego zainteresowania,
zrozumie-nia i wspomagania
siê diakonii ró¿nego rodzaju i
poziomu; zaanga¿owanie w
dan¹ diakoniê nie mo¿e oznaczaæ zamkniêcia siê na inn¹
problematykê i zaniku wra¿liwoœci na inne zadania;
· kadencyjnoœci, dotycz¹c¹ pe³nienia odpowiedzialnoœci w
Ruchu; zgodnie z t¹ zasad¹,
choæ zaanga¿owanie w dan¹
diakoniê powinno byæ sta³e,
jednak pe³nienie funkcji odpowiedzialnego na ka¿dym
szczeblu i w ka¿dym zakresie
(za Ruch, za jego ga³¹Ÿ, za diakoniê) ma mieæ charakter kaden-cyjny; d³ugoœæ kadencji
oraz mo¿liwoœæ ponownego
powo³ania do tej samej funkcji po up³ywie kadencji ustalaj¹ najpierw przepisy o powo³ywaniu do danej pos³ugi
(statut, zasady Domowego Koœcio³a); jeœli brak takiej regulacji, przy powo³a-niu do pe³nienia danej funkcji nale¿y
okreœliæ d³ugoœæ kadencji;
· wolontariatu, zgodnie z któr¹
pos³ugi diakonijne w wiêkszoœci pe³nione s¹ bez wynagrodzenia, zaanga¿owanie w diakoniê sta-nowi bezinteresowny dar na rzecz Koœcio³a,
œwiata i Ruchu; za-sada ta nie
obowi¹zuje jednak bezwzglêdnie, s¹ bowiem takie pos³ugi,
które wymagaj¹ zaanga¿owania pe³noetatowego, w takiej
sytuacji Ruch powinien zapewniæ godziwe wynagrodzenie osobie pe³ni¹cej diakoniê.
Szczególnym miejscem realizacji powo³ania do diakonii w
Ruchu Œwiat³o-¯ycie s¹ Centra
Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Staj¹ siê
one miejscem ¿ycia i pos³ugi.
Tworzenie takich centrów uznajemy za idea³ zadany przez Ojca
Za³o¿yciela S³ugê Bo¿ego ks.
Franciszka Blachnickiego. Ten
idea³ powinien byæ przedmiotem
modlitwy, poszukiwañ i d¹¿eñ
diakonii.
Nale¿y d¹¿yæ, aby na ka¿dym
szczeblu istnia³a tylko jedna diakonia danego rodzaju. Nie powinno siê tworzyæ równoleg³ych
diakonii w ramach poziomów
wiekowych czy ga³êzi Ruchu.
Nale¿y troszczyæ siê, by ka¿da
diakonia by³a miejscem spotkania m³odzie¿y i osób doro-s³ych,
w tym ma³¿onków z Domowego Koœcio³a.
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Budowanie diakonii odzwierciedlaj¹cej ca³¹ ró¿norodnoœæ i
bogactwo Ruchu jest autentycznym ubogaceniem i sprzyja
wiêk-szemu dynamizmowi pos³ugi. Dlatego te¿ wszystkim osobom nale¿¹-cym do diakonii powinno zale¿eæ, by ich diakonia
nie ogranicza³a siê do jednego
œrodowiska, to bowiem mo¿e
sprawiæ, ¿e diakonia bêdzie pe³niona lepiej. Ponadto uczestnictwo osób zwi¹zanych z poszczegól-nymi œrodowiskami Ruchu
jest warunkiem tego, by diakonia mog³a pe³niæ swoj¹ pos³ugê
wobec tych œrodowisk.
Tworzenie wspólnych diakonii, bêd¹ce ogromn¹ szans¹,
wymaga jednak bardzo konkretnych i przemyœlanych dzia³añ.
Przede wszyst-kim nale¿y zadbaæ
o odpowiedni¹ czêstotliwoœæ
spotkañ diakonii. Diakonie spotykaj¹ce siê co tydzieñ s¹ w praktyce zamkniête na osoby doros³e, szczególnie cz³onków Domowego Koœcio³a.
Zawsze trzeba troszczyæ siê,
by do diakonii w³¹czali siê nowi
przedstawiciele wspólnot m³odzie¿owych. Wspólnoty m³odzie¿owe bowiem z natury rzeczy cechuje wymiana cz³onków,
którzy z biegiem lat wchodz¹ w
wiek doros³y. Reprezentanci
wspólnot m³odzie¿owych w diakoniach z up³ywem czasu wiêc
bêd¹ nale¿eæ do Domowego
Ko-œcio³a czy wspólnot doros³ych. Dlatego diakonia powinna zawsze szu-kaæ nowych
osób, zwi¹zanych ze wspólnotami m³odzie¿owymi.
Podejmowanie diakonii
przez ma³¿onków nie mo¿e naruszaæ ich jednoœci ma³¿eñskiej.
¯ona i m¹¿ mog¹ wspólnie podejmowaæ diako-niê (w praktyce Ruchu dzieje siê tak bardzo
czêsto). Mo¿e byæ tak, ¿e w pos³ugê jakiejœ diakonii w³¹czy siê
jedno z ma³¿onków. Musi siê to
dziaæ w jednoœci ze wspó³ma³¿onkiem (np. po wspólnym rozeznaniu w dialogu ma³¿eñskim),
nigdy wbrew ma³¿onkowi.
Katechumenat rodzinny
spe³niany przez ma³¿onków wobec dzieci jest szczególnie wa¿n¹
form¹ diakonii – podstawow¹
form¹ ich pos³ugi na rzecz Koœcio³a.
Fragmenty dokumentu
przyjêtego na
V Kongregacji Diakonii,
24 paŸdziernika 2010 r.
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Camino – droga,
któr¹ wci¹¿ idê
Camino, czyli „droga” do
Santiago de Compostela, by³o
moim pragnieniem od dawna.
Wszystko zaczê³o siê od tego, ¿e
parê lat temu mój tata zachorowa³ w szpitalu na sepsê, która
jest bardzo niebezpieczn¹ chorob¹. Jednak po paru tygodniach
wróci³ do zdrowia i wtedy powiedzia³ mi, ¿e chcia³by w ramach
dziêkczynienia wybraæ siê ze mn¹
na pielgrzymkê. Nie w grupie, jak
chodzi siê do Czêstochowy, ale
tylko we dwóch, w³asnym tempem. Wybra³ pielgrzymkê do
sanktuarium œw. Jakuba w Hiszpanii. Jednak praca i inne obowi¹zki nie pozwala³y na zrealizowanie tego marzenia. Gdy tata
dowiedzia³ siê, ¿e wybieram siê
na Camino, bardzo siê ucieszy³ i
powiedzia³, ¿e skoro nie mo¿emy póki co wybraæ siê wspólnie,
to chocia¿ ja pójdê.
Oko³o 5 km przed Santiago
de Compostela jest miejscowoœæ
Monte de Gozo, z której po raz
pierwszy widaæ sanktuarium.
Znajduje siê tam kaplica œw.
Marka, który jest patronem mojego taty. To w³aœnie tam w
szczególny sposób podziêkowa³em Panu za uzdrowienie mojego ojca i z³o¿y³em jego intencjê.
Ca³a wyprawa zaczê³a siê 48godzinnym dojazdem naszym

Odpoczynek w drodze...

wroc³awskim, 9-osobowym busikiem do Avilés. By³ to piêkny
czas spania w samochodzie,
modlitwy ró¿añcowej, wa¿nych
rozmów i przemyœleñ. Wtedy poczu³em, ¿e chcia³bym zawierzyæ
swoje ¿ycie Matce Bo¿ej. ¯e
chcia³bym to zrobiæ naprawdê i
ca³kowicie za przyk³adem Karola
Wojty³y i Stefana Wyszyñskiego.
Tak¿e wtedy myœla³em o ewangelizowaniu, o tym, co mo¿e
staæ siê potem.
Przez pierwsz¹ po³owê trasy
szliœmy g³ównie nad morzem,
olœniewa³y mnie piêkne krajobrazy i niezwyk³e miejsca. Pan
mówi³: w drugim cz³owieku i w
przyrodzie. W chwilach ciszy, tak
potrzebnej w pielgrzymce Camino, przypomina³ wiele chwil w
moim ¿yciu, gdy pozwoli³ mi
szczególnie poczuæ swoj¹ mi³oœæ.
By³o to intymne prze¿ycie bliskoœci Chrystusa, który prosi³, bym
innych przyprowadzi³ do Niego i
mówi³ im, ¿e Bóg za nimi têskni,
gdy pozostaj¹ poza ³ask¹ uœwiêcaj¹c¹. Bym pamiêta³ ja sam, ¿e
Bóg za mn¹ têskni i chcia³by,
¿ebym zawsze by³ Mu wierny.
Spotykani ludzie, mimo bariery jêzykowej, darzyli nas
ogromn¹ ¿yczliwoœci¹. Wiele
razy podczas drogi przeje¿d¿aj¹cy samochodem ludzie zatrzymy-
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wali siê, wysiadali i machali rêkami mówi¹c, ¿e zboczyliœmy z
drogi, ¿e w³aœciwy kierunek jest
tu i tu. Droga oznaczana by³a co
pewien czas wizerunkami muszelek zwróconymi w odpowiedni¹
stronê b¹dŸ ¿ó³tymi strza³kami.
By³o to jak zabawa w podchody,
a Pan czuwa³, abyœmy nie zgubili
w³aœciwej œcie¿ki. Spoœród wielu
poznanych ludzi warto wspomnieæ siostry z Czech: Janê oraz
Karolinê, studentki medycyny.
One by³y œwiadectwem ¿ywego
koœcio³a czeskiego. Opowiada³y,
¿e wiarê wynios³y z domu, od
babci, a na studiach dzia³aj¹ w
aktywnych duszpasterstwach
akademickich. Kilka dni szed³ równolegle z nami Tomek z Wodzis³awia Œl¹skiego, który wyruszy³
z Polski w czerwcu, a id¹c bez
przerwy na pieszo zdar³ przez
2500 km wêdrówki trzy pary butów, przy czym nie obnosi³ siê
tym nie lada wyczynem, by³ bardzo skromny.
Trzej ksiê¿a z diecezji Sandomierskiej, z którymi szliœmy, okazali siê ogromnym darem od Pana
Boga. Mi szczególnie pomog³a
rozmowa z ks. Markiem, który
powiedzia³, ¿e Bogu wystarczy
s³u¿yæ w najprostszy sposób i
mo¿na œwiadczyæ o Nim drugiemu po prostu przez postawê,
¿yczliwoœæ, dobre s³owo i
uœmiech. Sam by³ doskona³ym
tego przyk³adem.
Pan zaskakiwa³, gdy po mêcz¹cym dniu dawa³ cieñ palmy,
pod którym znalaz³a schronienie
ca³a 35-osobowa grupa. By³o to
miejsce, gdzie
mogliœmy zaœpiewaæ koronkê do
Bo¿ego Mi³osierdzia, by w koñcu
okaza³o siê, ¿e
ludzie, na których posesji ros³a owa palma,
byli wzruszeni do
³ez widz¹c modl¹c¹ siê m³odzie¿ow¹ wspólnotê. Podczas
namiotu spotkania Pan dawa³
s³owo „Odpocznijcie nieco”, by
w pewnym momencie zaskoczyæ nas basenem na miejscu
noclegowym.

Muszla - znak trasy pielgrzymki
W ci¹gu tych dni nasza oaza
z¿y³a siê ze sob¹ i nawi¹za³y siê
bardzo bliskie, prawie rodzinne
wiêzi. Trzynastego dnia, na 40
km przed Santiago de Compostela, zjednoczyliœmy siê z drug¹
oaz¹ podró¿uj¹c¹ inn¹ tras¹, by
odt¹d tworzyæ jednoœæ w wiêkszej grupie. Nie by³o ju¿ tyle czasu, by wszystkich dobrze poznaæ,
ale uda³o mi siê nawi¹zaæ kilka
bli¿szych wiêzi.
Na koniec pozna³em Hiszpana (mniej wiêcej w wieku mojego taty), który prawie wcale nie
zna³ angielskiego, a mimo to dogadaliœmy siê i dosz³o do tego,
¿e uczy³ mnie ró¿nych hiszpañskich s³ówek. Po dojœciu do Santiago mija³em siê z nim przypadkowo trzy razy i czêsto teraz
myœlê o nim, o jego ciep³ym
uœmiechu i o rodzinie, o której
mi opowiada³.
Wa¿ne, ¿e po dojœciu do Santiago de Compostela poczu³em,
¿e nic siê nie skoñczy³o. Po otrzymaniu certyfikatu pielgrzyma, po
uroczystej sumie z widowiskowym kadzid³em, w trakcie godziny œwiadectw wiedzia³em, ¿e droga (czyli camino) nie koñczy siê
w³aœnie, ale ¿e specyfik¹ tych minionych piêtnastu dni jest to, ¿e
by³ to b³ogos³awiony czas, gdy
moja droga sz³a wspó³bie¿nie z
drog¹ wszystkich ludzi, których
mog³em poznaæ, z którymi mog³em iœæ i którzy kiedykolwiek
pielgrzymowali do grobu œw. Jakuba, a odt¹d drogi nieco siê
oddal¹, lecz rzeczywistoœæ bêdzie
ju¿ stale zmieniona doœwiadczeniem hiszpañskiej wêdrówki.
Po powrocie do Polski przyst¹pi³em do Diakonii Ewangelizacji, w której odnajdujê swoje
miejsce w koœciele. W przysz³ym
roku w sierpniu odbêd¹ siê Œwiatowe Dni M³odzie¿y w Madrycie,
które bêdziemy przygotowywaæ
w naszych grupkach. Dlatego te¿
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zapisa³em siê na naukê jêzyka
hiszpañskiego, poniewa¿ ma³o
Hiszpanów zna jêzyk angielski.
Camino stale mnie kszta³tuje,
choæ teraz ju¿ bardziej dyskretnie.
Chwa³a Panu, który rozgrzewa nasze serca ¿arem swojej mi³oœci!
Marcin, 21 lat
(studiuje we Wroc³awiu/
pochodzi z Sieradza)
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Czym jest chrzeœcijañska
normalnoœæ
Rekolekcje o zobowi¹zaniach
W dniach 22-24 paŸdziernika
2010r w parafii œw. Rodziny we
Wroc³awiu odby³y siê rekolekcje
tematyczne dla ma³¿eñstw formuj¹cych siê w krêgach Domowego Koœcio³a na temat: “Dzielenie siê darami (zobowi¹zaniami
DK) drog¹ ku dojrza³oœci chrzeœcijañskiej”.
Rekolekcje te poprowadzili
Krystyna i Wies³aw Bratkowie,
wraz z ks. Robertem Serafinem,
moderatorem diecezjalnym Domowego Koœcio³a w diecezji legnickiej, który od pocz¹tku swej
drogi kap³añskiej zwi¹zany jest z
krêgami rodzin.
Pomys³ tych rekolekcji zrodzi³
siê ponad rok temu, gdy Krysia i
Wiesiek zauwa¿yli, ¿e wierne wype³nianie zobowi¹zañ dla m³odych ma³¿eñstw jest powa¿n¹
trudnoœci¹. Czêœæ ma³¿eñstw, która ma „problem” z zobowi¹zania-

Camino de Santiago – trasa, która wzbudzi³a
moje zainteresowanie jeszcze kilka lat temu...
Piêæ lat temu po raz pierwszy uczestniczy³am w rekolekcjach ON¯ III stopnia, w Krakowie. By³y to moje ostatnie rekolekcje oazowe i do stycznia tego
roku myœla³am, ¿e tak ju¿ pozostanie. Moje zaanga¿owanie w
Ruchu równie¿ wygasa³o. W tym
czasie pracowa³am z ró¿nymi –
nie tylko „przykoœcielnymi” –
organizacjami, studiowa³am i
¿y³am po studencku.
O „trójce” na Camino dowiedzia³am siê przypadkiem, w
czasie jakiegoœ spotkania ponoworocznego w Duszpasterstwie
Akademickim, od wieloletniej
przyjació³ki (z któr¹ na niejednej
Oazie by³am). Opowiedzia³a mi
ona z grubsza o idei Operacji
Madryt 2011. No có¿, wierzcie
lub nie, ale po prostu wiedzia³am, ¿e muszê TAM byæ. Nie
pomyli³am siê...
DROGA, któr¹ wspólnie pokonaliœmy, by³a czymœ niezwyk³ym. Nie tylko z powodu Piêkna, które nas ze wszystkich stron
otacza³o i niemal „zmusza³o” do
chwalenia Pana, ale te¿ z powodu ma³ych i wiêkszych cudów

jakich doœwiadczaliœmy. Wszystko, czego doœwiadczy³am, ka¿dego dnia wzmacnia³o moj¹ wiarê,
uczy³o bezwzglêdnego zaufania
Bogu. Odkry³am w sobie niezwyk³e pok³ady spokoju, które wiem,
¿e nie pochodzi³y ode mnie.
Drugim niezwykle istotnym
doœwiadczeniem, by³o na nowo
odkrycie WSPÓLNOTY. Wszyscy
pracowali, byœmy szczêœliwie dotarli do celu, ka¿dy ujawni³ jak¹œ
zdolnoœæ, co by³o jakby zobrazowaniem s³ów piosenki: bo nikt
nie ma z nas tego, co mamy razem. By³o to dla mnie o tyle wa¿ne, poniewa¿ ja sama nie widzia³am dla siebie miejsca we wspólnocie oazowej przez d³ugi czas.
Dotarcie do Santiago nie by³o
zwi¹zane z odczuciem, ¿e oto
osi¹gnê³am jakiœ cel, ¿e droga dobieg³a koñca. Przeciwnie, dla
mnie to by³ POCZ¥TEK.
Doœwiadczenie Camino jest
we mnie ¿ywe do dnia dzisiejszego, wzmacnia mnie ka¿dego dnia.
Ju¿ wiem, ¿e Oaza, to miejsce,
gdzie Pan Bóg chce mnie widzieæ... i za to Chwa³a Panu!
Aneta

mi, traktuj¹c je jako narzucony
ciê¿ar, rezygnuje z formacji w
Ruchu. Zamys³em prowadz¹cych
by³o wiêc pokazanie zobowi¹zañ
jako darów, które nale¿y w wolnoœci zaakceptowaæ i z nich korzystaæ w celu budowania jednoœci ma³¿eñskiej i wspólnemu kroczeniu ku dojrza³oœci chrzeœcijañskiej.
Ten czas œwiêtych nauk mia³
swój rytm. Rekolekcje rozpoczê³y
siê zawi¹zaniem wspólnoty, a w
sobotê i w niedzielê rano by³a
wspólna jutrznia. Potem mia³y
miejsce konferencje, po których
przewidziany by³ czas na dzielenie siê par uczestnicz¹cych i podsumowanie ksiêdza. Ka¿dy dzieñ
koñczy³ siê Eucharysti¹.
W pi¹tek pierwsza konferencja odby³a siê na temat: „Charyzmat a dary Ruchu”, w czasie której zosta³o nam przypomniane,
czym jest duchowoœæ ma³¿eñska,
co to jest charyzmat i czym s¹
zobowi¹zania. Te ostatnie maj¹
byæ drogowskazami na drodze
formacji, która ma doprowadziæ
ka¿dego z nas do tego, by sta³
siê „nowym cz³owiekiem”, w którym œwiat³o Ducha Œwiêtego jest
spójne z ¿yciem. St¹d dzielenie
siê zobowi¹zaniami jest sercem
ka¿dego comiesiêcznego spotkania krêgu, gdy¿ od realizacji zobowi¹zañ zale¿y duchowy rozwój
ma³¿eñstw i krêgu.
Kolejna konferencja przybli¿y³a temat Namiotu Spotkania,
czyli modlitwy osobistej, która
jest spotkaniem z Bogiem. Wa¿nym jest tutaj oddanie czasu, a
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tak¿e siebie do dyspozycji Boga.
Szczególnie ciekawe w tej czêœci
rekolekcji by³y œwiadectwa
uczestników dotycz¹cych ich
w³asnej modlitwy osobistej.
Osnow¹ dla jednych jest S³owo
z dnia, a dla drugich Liturgia
Godzin. Wa¿ne jest ws³uchiwanie siê w ciszê. Nie bez znaczenia jest te¿ miejsce. St¹d wielu
korzysta ze œwi¹tyñ i miejsc przed
tabernakulum, aby tam siê modliæ. W homilii w czasie koñcz¹cej dzieñ Mszy œw. ks. Robert
pokaza³ nam, jak s³uchamy S³owa Bo¿ego, bowiem nikt nie
potrafi³ powiedzieæ, co by³o treœci¹ czytania i Ewangelii, s³yszanej jeszcze przed chwil¹. T³umaczyliœmy siê zmêczeniem, koñcem dnia, ale ksi¹dz zada³ proste
pytanie: co jest w twoim sercu,
co teraz zajmuje twój umys³?
Bowiem „tam skarb twój, gdzie
serce twoje”.
Pierwsza sobotnia konferencja by³a na temat modlitwy rodzinnej. Us³yszeliœmy, ¿e zgodnie
z nauczaniem Jana Paw³a II (Familiaris Cosortio) szczególnym
zadaniem rodziców jest wychowanie dzieci do modlitwy. Daje
to mo¿liwoœæ do doœwiadczania
Boga w rodzinie i zwraca uwagê
dziecka na Jego obecnoœæ w
œwiecie. Aby unikn¹æ k³opotów
z modlitw¹ rodzinn¹ trzeba zachêcaæ, a nie zmuszaæ; proponowaæ, a nie narzucaæ i pozwoliæ dzieciom wspó³tworzyæ modlitwê. Ciekawe by³o spostrze¿enie kap³ana, który stwierdzi³, ¿e
nawet mizerna wed³ug nas modlitwa rodzinna przynosi owoce,
które choæ niewidoczne, to jednak s¹ obecne. Trzeba jednak
zawsze pamiêtaæ, ¿e modlitwa
rodzinna ma byæ modlitw¹ naszej
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rodziny. Czyli ma byæ wypracowana przez ca³a rodzinê i nie musi
siê podporz¹dkowywaæ z góry
narzuconym schematom.
Kolejna konferencja dotyczy³a regu³y ¿ycia, zobowi¹zania czêsto pomijanego. Us³yszeliœmy, ¿e
regu³a ¿ycia jest wysi³kiem, który ³¹czy w sobie ascezê (moj¹ pracê) z mistyk¹ (moc¹ Chrystusa).
Winniœmy regu³ê ¿ycia zapisywaæ,
ci¹gle uaktualniaæ, przy czym regu³a dla ma³¿eñstwa powinna byæ
podejmowana na dialogu ma³¿eñskim, natomiast regu³a osobista powinna byæ inspirowana
na Namiocie Spotkania i sakramencie pokuty.
Potem by³a kawa, herbata,
ciasteczka, pyszne œwie¿e bu³eczki i rozmowy. Ach jak to dobrze,
¿e jesteœ! Dobrze, ¿e jesteœ! Dawno Ciê nie widzia³em! Takie
chwile te¿ s¹ potrzebne.
Nastêpnie przyszed³ czas na
omówienie modlitwy ma³¿eñskiej. Ma³¿onkowie spotykaj¹ siê
ze sob¹ i z Panem Bogiem. To
na tej modlitwie ods³aniaj¹ dusze przed sob¹. Jeœli ma³¿onkowie w tym czasie wstydz¹ siê siebie i nie do koñca siê otwieraj¹,
to jest to znak, ¿e s¹ jakieœ sfery
lub dziedziny ¿ycie, których nie
oddali Panu Bogu. St¹d wa¿ne
jest to, aby sobie zdawaæ z tego
sprawê i otwieraæ siê coraz bardziej na siebie i na Pana Boga.
Ksi¹dz Robert porówna³ nawet
modlitwê ma³¿eñsk¹ z po¿yciem
ma³¿eñskim. Obie te dziedziny

¿ycia ma³¿eñskiego zak³adaj¹ intymnoœæ, otwarcie siê na Boga i
na siebie. Bardzo wa¿na jest wiernoœæ codziennej modlitwie ma³¿eñskiej. Modl¹cy siê razem ma³¿onkowie s¹ w stanie wyjednaæ
u Boga to, czego nie udaje siê
wyprosiæ na modlitwie indywidualnej. Wynika to z ³aski i mocy
sakramentu ma³¿eñstwa. Podczas
dzielenia siê ma³¿eñstw swoj¹
modlitw¹ dostrzegliœmy, jak
wielk¹ ³ask¹ jest ju¿ modlitwa
narzeczeñska, która przygotowuje przysz³ych ma³¿onków do ich
wspólnej modlitwy. Piêkne by³o
równie¿ œwiadectwo jednego z
ma³¿eñstw, które postrzega
swoj¹ modlitwê ma³¿eñsk¹ jako
klamrê spinaj¹c¹ dzieñ.
Po przerwie obiadowej spotkaliœmy siê na czêœci rekolekcji
poœwieconej dialogowi ma³¿eñskiemu. Dowiedzieliœmy siê, ¿e
dialog ma³¿eñski nie ma byæ rozrachunkiem, rachunkiem sumienia wspó³ma³¿onka, zebraniem
sprawozdawczym itp., ale ma
byæ czasem poszukiwania myœli
Bo¿ej, budowaniem jednoœci
ma³¿eñskiej, czasem dopasowywania siê.
Krysia z Wiesiem zadali nam
2 pytania: za co chcemy podziêkowaæ w naszym ma³¿eñstwie i
co chcielibyœmy zmieniæ, aby w
naszym ma³¿eñstwie by³o lepiej.
Nastêpnie rozes³ali wszystkie
ma³¿eñstwa na godzinny dialog,
który móg³ odbywaæ przy piêknej s³onecznej pogodzie z³otej

Nauczyæ siê porozumiewaæ
OR I stopnia, Bañska Wy¿na
Jesteœmy ma³¿eñstwem z 8letnim sta¿em, mamy dwie córki. Poniewa¿ pochodzimy z ró¿nych krajów, komunikacja w
naszym ma³¿eñstwie jest kluczowym elementem. Na pocz¹tku
mieliœmy du¿e trudnoœci ze wzajemnym zrozumieniem, poniewa¿
dzieli³y nas kwestie wiary. Z czasem uda³o nam siê mimo ró¿nych
trudnoœci zbli¿yæ do siebie. Tu
pierwszym wa¿nym krokiem by³
Domowy Koœció³. M¹¿ zgodzi³ siê
na udzia³ w comiesiêcznych spotkaniach krêgu, ale dalej mia³
pewien dystans do Koœcio³a. Ku
naszemu zaskoczeniu prawdziwymi kamieniami milowymi dla nas
okaza³y siê rekolekcje. Rok temu
na rekolekcjach m¹¿ siê zdecy-

dowa³ na spowiedŸ i Komuniê
œwiêt¹. Od tamtych rekolekcji
bardzo siê staramy spe³niaæ zobowi¹zania DK.
W maju mieliœmy du¿e szczêœcie, poniewa¿ para animatorska
zapisa³a nasz ca³y kr¹g na rekolekcje 3-dniowe na temat Ojca
Blachnickiego. Do tego momentu ma³o wiedzieliœmy o ks. Franciszku, a œwiadectwo, które tam
us³yszeliœmy, wzbudzi³o w nas
ogromny szacunek i podziw. Prelegent pokaza³ nam, ¿e Ojciec –
nawet w nieludzkich warunkach
– kierowa³ siê dobrem i w najtrudniejszych chwilach by³ wolnym cz³owiekiem z nieograniczonym zaufaniem do Pana Boga.
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polskiej jesieni. Wszystkie ma³¿eñstwa wróci³y zadowolone.
Ka¿de dawa³o œwiadectwo, i¿ dialog by³ owocny, a dostrze¿enie
tego, co dobre w ma³¿eñstwie
napawa³o radoœci¹. Jedna z par
da³a œwiadectwo odbycia dialogu
tu¿ po spowiedzi odbytej u ksiêdza rekolekcjonisty, co pozwoli³o im stan¹æ w prawdzie, a tak¿e
spostrzegaæ wspó³ma³¿onka jakodar od Boga. W podsumowaniu
ksi¹dz podkreœli³, jak wa¿na jest
spowiedŸ œwiêta odbyta tu¿ przed
albo po dialogu, która niejako
pieczêtuje to, co dzieje siê na
dialogu.
W czasie wieczornej Eucharystii w Ewangelii us³yszeliœmy
przypowieœæ o drzewie figowym,
które nie dawa³o owoców ju¿
przez trzy lata. Bóg zawsze oczekuje naszego zbawienia i naszej
œwiêtoœci. Jesteœmy na tyle œwiêci, na ile On jest w nas. To owocowanie jest czasem œwiadczenia
o tym, co dostaliœmy od Boga i
dzielenia siê tym z drugim cz³owiekiem.
W niedzielê ci, którzy przybyli punktualnie, otrzymali przed
Jutrzni¹ czas i S³owo na Namiot
Spotkania. Pokropiê was czyst¹
wod¹, abyœcie stali siê czystymi,
i oczyszczê was od wszelkiej
zmazy i od wszystkich waszych
bo¿ków. I dam wam serce nowe
i ducha nowego tchnê do waszego wnêtrza, odbiorê wam
serce kamienne, a dam wam
serce z cia³a (...). Te s³owa

uœwiadomi³y nam, ¿e od momentu chrztu œw. jesteœmy w ³onie
Koœcio³a, w przymierzu z Panem
Bogiem i podlegamy Jego obietnicy.
Ostatnia konferencja by³a na
temat rekolekcji, które zosta³y
okreœlone jako punkt wyjœcia pracy formacyjnej. Rekolekcje, czyli
oaza, to czas ³aski. Jeœli s¹ trudne, to znaczy, ¿e Pan Bóg ma
dla nas wspania³e dary. Aby pojechaæ na rekolekcje potrzebne
jest zaproszenie Pana Boga, który daje nam pragnienie. Dlatego
trzeba ju¿ wczeœniej omadlaæ
sprawê uczestnictwa w oazie,
tym bardziej, ¿e szatan bêdzie nam
przeszkadza³ i odwodzi³ od tej
decyzji. Warto walczyæ o wyjazd.
Za czas rekolekcji trzeba Bogu
dziêkowaæ, oddawaæ chwa³ê,
daj¹c œwiadectwo i prosiæ o jeszcze.
Przedostatnim punktem rekolekcji by³a godzina œwiadectw.
Choæ nie by³o tzw. kolejki ani
przymusu, to wszystkie ma³¿eñstwa, nawet z ma³ym sta¿em w
Ruchu, da³y piêkne, buduj¹ce
œwiadectwa. By³y wzruszenia,
by³y ³zy. A my, widz¹c postawê
m³odych ma³¿eñstw, z wielk¹
nadziej¹ myœlimy o przysz³oœci
Ruchu i Koœcio³a w Polsce.

Mimo najlepszych intencji i
przyk³adów postawy innych ludzi, w naszym ma³¿eñstwie musieliœmy siê regularnie zmagaæ z
napiêciami i nieporozumieniami,
które czasem trwa³y kilka dni. To
siê zmieni³o dopiero po tegorocznych rekolekcjach I stopnia w
Bañskiej Wy¿nej. Rekolekcje
trwa³y dwa tygodnie, mia³y wymagaj¹cy program, lecz da³y
du¿o radoœci.
Piêkny krajobraz cieszy³ oko,
ale nie by³o to najwa¿niejsze.
Istotnym by³o, ¿e zarówno ksi¹dz
jak i organizatorzy przygotowali
i prowadzili rekolekcje z sercem
i mi³oœci¹. By³o du¿o œpiewu (zaczynaj¹c od Jutrzni), ciekawe
dyskusje i konferencje, S³owo
Bo¿e i g³êbokie rozwa¿ania prowadzone przez naszego – duchowo bardzo dojrza³ego – kap³ana.
Dziêki wspólnym dy¿urom (nakrywanie do sto³u, sprz¹tanie ...) i

zabawom ca³a grupa szybko z¿y³a siê ze sob¹.
Nasze dzieci te¿ by³y bardzo
zadowolone, pozna³y du¿o nowych przyjació³ i zaprzyjaŸni³y siê
ze zwierzêtami z pobliskich gospodarstw. Bardzo wa¿ny by³ dla
nas dialog ma³¿eñski, który te¿
by³ elementem programu i do
którego byliœmy przygotowywani przez ca³e rekolekcje.
Wci¹¿ chêtnie wracamy myœlami do tych rekolekcji i widzimy ich owoce. K³ócimy siê du¿o
mniej ni¿ wczeœniej, a spory s¹
„ma³e” i nie trwaj¹ d³u¿ej ni¿ do
wieczora. To, co brzmi prosto,
¿e zawsze trzeba sobie wzajemnie przebaczaæ zanim siê pójdzie
spaæ, wcale nie jest takie ³atwe
– ale ostatnio nam siê udaje. A
ogólnie czujemy lepsz¹ atmosferê i wiêcej mi³oœci w naszym
domu.
Agnieszka i Ralph

Asia i Darek Smazowie

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Wróci³o siedemdziesiêciu
dwóch z radoœci¹… £k 10,17
Kolejny powakacyjny dzieñ
wspólnoty w Henrykowie za
nami. Cieszymy siê, ¿e nie musimy zaczynaæ od s³ów: „co prawda, nie chcia³o nam siê przyje¿d¿aæ, ale…” lub tym podobnych. Pomimo wielu absorbuj¹cych czas i energiê wydarzeñ w
naszym ¿yciu, w sercu czekaliœmy
na ten dzieñ spotkania z ludŸmi,
z którymi ³¹cz¹ nas wspólne wartoœci, cel i czêsto wspólne wspomnienia.
Po tegorocznym spotkaniu w
Henrykowie zostan¹ nam chyba
szczególnie w pamiêci œwiadectwa z rekolekcji wakacyjnych.
S³uchanie ich przywo³a³o z jednej strony wspomnienia naszych
rozmów i czasami ³ez, kiedy nagle zdawaliœmy sobie sprawê z
nowych rzeczy w naszym ¿yciu
ma³¿eñskim, osobistym, w relacjach z dzieæmi i ¿e wiele z tego,
do czego do tej pory nie przywi¹zywaliœmy wagi, wymaga
zmiany. Z drugiej strony s³uchanie o tym, co dokonuje siê w ludziach i miêdzy nimi w czasie rekolekcji, ponownie uœwiadamia,
¿e Bóg dzia³a, pokazuje nowe
sprawy, do których nas zaprasza,
zachêca do wykonania kolejnego kroku wiary, zaufania. Szczególnie buduj¹ce by³o s³uchanie i
rozmowa z ludŸmi, którzy pojechali po raz pierwszy na reko-

Prze¿ywanie tych rekolekcji
by³o zupe³nie odmiennym doœwiadczeniem ni¿ rekolekcje I
stopnia w Bañskiej Wy¿nej 2 lata
temu. Tam na owoce rekolekcji
czeka³em ponad rok, natomiast
tegoroczne przynios³y nieoczekiwane przeze mnie zmiany ju¿ w
trakcie ich trwania.
Pierwszy odczuwalny znak to
poczucie radoœci z uczestnictwa
w rekolekcjach. Mo¿e siê wydawaæ, ¿e radoœæ powinna byæ naturalnym owocem uczestnictwa,
ale w moim przypadku by³ to prezent nieoczekiwany, poniewa¿
przed przyjazdem na rekolekcje
obiecywa³em sobie prze¿yæ je bez
niepotrzebnej euforii, na ch³odno, racjonalnie i w spokoju, aby
wykorzystaæ g³ównie rozumem

13

Widzieliœmy Pana

lekcje formacyjne. Ich entuzjazm,
zapa³, œwie¿oœæ, pobudza³y nas
do refleksji i pytañ o w³asn¹ gorliwoœæ, nawracanie siê.
Przypomina mi siê fragment
z Ewangelii œw. £ukasza o radoœci uczniów, których Jezus posy³a³ przed sob¹, a którzy doœwiadczali mocy Jego imienia i
powracali z radoœci¹. Podobnie i
my po wakacyjnej przerwie mogliœmy wróciæ z radoœci¹ z ró¿nych miejsc i mówiæ o tym, co
ujrzeliœmy w³asnymi oczami, na
co patrzyliœmy i czego dotyka³y nasze rêce.
Wies³aw Fuchsig
Na pierwszy plan wysuwa siê
chyba doœwiadczenie wspólnoty
– porozmawiaæ, rzuciæ s³owo,
uœmiech, choæ z daleka popatrzeæ
na twarz, sylwetkê tych, którzy
przewinêli siê przez nasze ¿ycie.
Znowu przyby³o im lat. Ci, którzy dziesiêæ lat temu byli jeszcze
w sile wieku, dziœ s¹ ju¿ trochê
przygarbieni, inni przyprószeni
siwizn¹, dzieci s¹ m³odzie¿¹ szalej¹c¹ w tañcach na trawie.
S³oñce sprzyja³o tej piknikowej scenerii spotkania, oczekiwanej przez rodziców maluchów ju¿
od dwóch lat. Z tamtego roku pozosta³y nam w pamiêci zimne
kie³baski, które nie doczeka³y siê
grilla, herbata pita w poœpiechu
i zmoczone g³owy, dlatego ta
przepiêkna wrzeœniowa sobota a¿
wzbudza³a radoœæ z wyjazdu, pozwalaj¹c pogodziæ spotkanie z

ca³e bogactwo przekazywanych
treœci.
Dlaczego nie nastawia³em siê
na odbiór emocjonalny? Poniewa¿ tak prze¿y³em rekolekcje I
stopnia i wiem, ¿e w drugiej czêœci pierwszych rekolekcji by³em
ju¿ zbyt wypalony, by cokolwiek
przyj¹æ i prze¿yæ. Tym razem
spokój zaowocowa³ dodatkow¹
radoœci¹ z ka¿dego dnia rekolekcyjnego, zarówno w czasie s³u¿by przy O³tarzu, w czasie pracy
w grupach, jak i w chwilach czasu wolnego, np. na pogodnych
wieczorach. Uczucie tej nieprze¿ywanej wczeœniej radoœci towarzyszy³o mi jeszcze d³ugo po rekolekcjach.
Drugi owoc rekolekcji, który
pojawi³ siê znienacka jeszcze na
rekolekcjach, to decyzja o przyst¹pieniu do Krucjaty Wyzwole-

Powroty
Pielgrzymka Ruchu, Henryków 25 wrzeœnia 2010 r.
przyjació³mi z naszego Ruchu z
obowi¹zkami wobec rodziny.
Dzieci zaznajomi³y siê z henrykowskimi zwierzakami i dosta³y
porz¹dn¹ porcjê œwie¿ego powietrza, maluchy wybawi³y siê na
kocykach ch³on¹c witaminê D3.
Mo¿e sta³o siê to przyczyn¹
rozproszenia i rozkojarzenia, dlatego w imieniu wszystkich rozgadanych przepraszam wszystkich œwiadcz¹cych o Bogu dzia³aj¹cym w nich podczas tegorocznych rekolekcji. Wydawa³oby siê, ¿e rozgadanym œwiadectwa przelecia³y mimo uszu. Jednak nie do koñca. To, co Bóg
przygotowa³ dla mnie, us³ysza³am. Przynajmniej czêœæ. I tak
pewno jest z pozosta³ymi uczestnikami powakacyjnego dnia
wspólnoty – pielgrzymki do Henrykowa AD 2010.
To, co us³ysza³am, owocuje
codziennie ponawianymi pytaniami – refleksjami: czy Pan Bóg
jest mi do czegoœ potrzebny, czy
tak troskliwie budujê swoj¹ codziennoœæ, ¿e ju¿ jestem samowystarczalna? Jakie s¹ motywy
mojej pos³ugi? Opieram j¹ na
Bogu, na tym co us³yszê podczas
modlitwy, na mocy, która p³ynie z sakramentów, czy na swoich pomys³ach i si³ach? Kolejnym

owocem œwiadectw jest poruszenie serca, aby jeszcze gorliwiej
zabiegaæ o dialog z Bogiem –
moj¹ modlitwê, która ma byæ s³uchaniem. Jest to konieczne w³aœnie wtedy, gdy wszystko przeszkadza w wiernoœci codziennemu Namiotowi Spotkania i gdy
w tym namiocie czujê, ¿e jestem
sama, bo Bóg go na d³u¿sz¹ chwilê opuœci³. To ciekawe, ¿e mnie,
matce nastolatków, nastolatka
przypomina, ¿e Bóg nie wyszed³
z namiotu, tylko siedzi i czeka,
a¿ przestanê myœleæ o tysi¹cu
spraw minionych i oczekuj¹cych
i rozejrzê w sercu za Nim, aby
patrz¹c na Niego zauwa¿yæ, ¿e
On mówi³, tylko ja nie s³ysza³am,
On dzia³a³, tylko ja nie widzia³am. Czeka, a¿ przestanê u¿alaæ
siê nad swoj¹ ma³oœci¹ i zauwa¿ê Jego wielkoœæ. I zachwycê siê.
Dzieñ wspólnoty to s³uchanie Pana przemawiaj¹cego do
mnie w drugim cz³owieku, w jego
s³owach, otwartym sercu, gestach radoœci, opowieœciach bez
koñca, uœciskach. I to powoduje, ¿e oczywistoœci¹ dla mnie jest,
¿e w przysz³ym roku znowu pielgrzymujemy z Wiesiem do Henrykowa.
Dorota Fuchsig

Rekolekcje i radoœæ
OR II stopnia, Kowary
nia Cz³owieka. Pocz¹tkowo by³em bardzo zdziwiony podjêt¹
przeze mnie decyzj¹, prze¿ywa³em nawet moment zniechêcenia i przekory tu¿ przed podpisaniem deklaracji, ale po up³ywie
3 miesiêcy jestem g³êboko przekonany o s³usznoœci mojej decyzji i coraz silniej utwierdzam siê
w tym, ¿e KWC jest koniecznie
potrzebna jako narzêdzie walki z
Szatanem.
Nastêpny owoc to wzmocnienie mojej wiary, która staje siê
coraz bardziej radykalna. Nie
chcê, by te s³owa kojarzy³y siê z
postaw¹ zaœlepienia czy zaszufladkowania w postêpowaniu. Po

prostu, coraz czêœciej mam odwagê otwarcie wyra¿aæ dezaprobatê wobec wielu postaw czy
zachowañ akceptowanych ju¿ w
spo³eczeñstwie, a bêd¹cych jawnymi grzechami ciê¿kimi – mam
na myœli powszechny w naszym
spo³eczeñstwie styl ¿ycia w konkubinacie, przyzwolenie spo³eczne na proceder aborcyjny, czy
szerz¹cy siê neopoganizm i okultyzm (znajomi korzystaj¹ z porad
bioenergoterapeutów, nosz¹
amulety).
Chwa³a Panu.
Andrzej S³apek
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Krucjata to
dzie³o Niepokalanej
Cz³owiek nie mo¿e byæ sob¹, nie jest godny swojego
imienia, jeœli nie potrafi sobie mówiæ nie. Otó¿ to NIE, to
jest w³aœnie znaczenie Wielkiego Postu, praktyki postu,
to twórcze “NIE” muszê umieæ sobie odmówiæ. Na to, ¿eby
umieæ odmówiæ sobie rzeczy niedozwolonych, trzeba
umieæ odmówiæ sobie równie¿ rzeczy dozwolonych.
Jan Pawe³ II
Geneza
A wszystko zaczê³o siê od
s³ów Ojca œwiêtego Jana Paw³a
II do Polaków, podczas pamiêtnej audiencji po¿egnalnej 23
paŸdziernika 1978 r. ...proszê,
abyœcie przeciwstawiali siê
wszystkiemu, co uw³acza ludzkiej godnoœci i poni¿a obyczaje
zdrowego spo³eczeñstwa, co
czasem mo¿e a¿ zagra¿aæ jego
egzystencji i dobru wspólnemu,
co mo¿e umniejszaæ jego wk³ad
do wspólnego skarbca ludzkoœci, narodów chrzeœcijañskich,
Chrystusowego Koœcio³a.
Ruch Œwiat³o-¯ycie poczu³
siê pierwszym i odpowiedzialnym adresatem powy¿szego apelu Jana Paw³a II
skierowanego do wszystkich
Polaków. Da³ temu wyraz Moderator Krajowy Ruchu, gdy w

orêdziu do uczestników Dnia Jednoœci Ruchu Œwiat³o-¯ycie z Papie¿em Janem Paw³em II wyg³oszonym w dniach 28 i 29 paŸdziernika 1979 roku przez Radio
Watykañskie powiedzia³: Odpowiadaj¹c na tê proœbê rozpoczynamy od dzisiejszego Dnia Jednoœci kilkumiesiêczne przygotowanie do diakonii wyzwolenia,
któr¹ chcemy podj¹æ na rzecz
ca³ej polskiej m³odzie¿y i narodu; przygotowanie do s³u¿by
wyzwolenia z na³ogów spo³ecznych – zw³aszcza na³ogu alkoholizmu – oraz ze wszelkiego
zak³amania i lêku, który nie
pozwala cz³owiekowi urzeczywistniaæ siebie zgodnie z wznios³ym powo³aniem osoby, aby
staæ siê nowym cz³owiekiem na
wzór Niepokalanej Matki Chrystusa i Koœcio³a.

W wyniku tego, ks. Blachnicki
dostrzeg³, ¿e jest to apel do Ruchu i trzeba na niego natychmiast
odpowiedzieæ. Kilka dni póŸniej,
og³osi³ uczestnikom Ruchu Œwiat³o-¯ycie, ¿e rozpoczyna siê czas
przygotowania do podjêcia Diakonii Wyzwolenia na rzecz m³odzie¿y i ca³ego Narodu. Po kilku
miesi¹cach by³ gotowy program
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka,
który zosta³ z³o¿ony w darze Ojcu
Œwiêtemu 8 czerwca 1979 r. w
czasie jego pierwszej pielgrzymki do Polski, na lotnisku w Nowym Targu. Nale¿y wiêc uwa¿aæ
tê pamiêtn¹ datê, za dzieñ narodzin Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka.
Dlaczego w³aœnie Ruch
Œwiat³o-¯ycie podj¹³ tê inicjatywê?
Przede wszystkim dlatego, ¿e
czuje siê kontynuatorem Krucjaty WstrzemiêŸliwoœci, zwanej te¿
Krucjat¹ Niepokalanej, dzia³aj¹cej w latach 1957-60. Krucjata
ta by³a maryjnym ruchem abstynenckim zmierzaj¹cym przez walkê z pijañstwem i rozwi¹z³oœci¹
do odnowy cz³owieka i ca³ego
spo³eczeñstwa w duchu idei Œw.
Maksymiliana Kolbego i programu Œlubów Jasnogórskich. Po
rozbiciu jej przez w³adze œwieckie znalaz³a swój azyl w Kroœcienku nad Dunajcem. A po kilku latach z tego ziarna, które obumar³o, wyrós³ oazowy ruch odnowy,
zwany pocz¹tkowo Ruchem
¯ywego Koœcio³a, a od 1976 r.
Ruchem Œwiat³o-¯ycie.
S³uga Bo¿y ks. Blachnicki
pisa³: Krucjata Wyzwolenia
Cz³owieka ma byæ samodzielnym, autonomicznym programem dzia³ania i wyzwolonym
przez niego ruchem.
Ruch Œwiat³o-¯ycie natomiast
chce s³u¿yæ tej sprawie, chce
podj¹æ Diakoniê Wyzwolenia
w ramach Krucjaty, chce s³u¿yæ jej ludŸmi przygotowanymi do tego rodzaju apostolstwa i ewangelizacji, oraz –
wypracowanymi i wypróbowanymi ju¿ metodami formacji i dzia³ania, chce przy tym w ca³oœci
w³¹czyæ siê do Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka, to znaczy, ¿e ka¿dy cz³onek Ruchu
czu³by siê równie¿ cz³onkiem
Krucjaty, wyra¿aj¹c to przynajmniej z³o¿eniem deklaracji abstynenckiej!

prezentacja

Za³o¿enia
U podstaw KWC le¿y zniewolenie, rozumiane jako psychiczne uzale¿nienie, w szczególnoœci
od alkoholu, przejawiaj¹ce siê
m.in. alkoholizmem, przyzwoleniem na alkoholizm, brakiem
asertywnoœci w sytuacjach szczególnie nadmiernego spo¿ywania
alkoholu, lêkiem-obawami przed
udzia³em w wydarzeniach (np.
weselach, chrztach, zabawach),
na których (inaczej ni¿ zazwyczaj)
alkoholu nie ma. Ks. Franciszek
Blachnicki stosowa³ równie¿
okreœlenie „terror alkoholowy”
do opisania towarzyskiego przymusu picia.
Przez abstynencjê rozumie
KWC ca³kowite i dobrowolne
wyrzeczenie siê alkoholu jako
napoju, pod wszelk¹ postaci¹ i
we wszelkiej iloœci. Definicja ta
nie obejmuje u¿ywania alkoholu
w innym charakterze np. jako
lekarstwa (jeœli alkohol wystêpuje jako sk³adnik prawdziwego lekarstwa) lub w celach liturgicznych. Równie¿ spo¿ywanie alkoholu w potrawach np. w tortach
lub w cukierkach zasadniczo nie
podpada pod pojêcie abstynencji. Z tak okreœlonej definicji abstynencji wynika, ¿e nie chodzi tu
o zwalczanie alkoholu jako takiego, ale o zwalczanie zwyczaju
picia alkoholu.
KWC podejmuje równie¿
walkê z na³ogiem palenia tytoniu. Abstynencja od tytoniu nie
jest jednak u doros³ych objêta
zobowi¹zaniem czy przyrzeczeniem, gdy¿ uwa¿amy, ¿e przy
obecnym stanie wiedzy o szkodliwoœci palenia tytoniu, jest ona
wymogiem zdrowego rozs¹dku
oraz obowi¹zkiem wynikaj¹cym
z pi¹tym przykazania Dekalogu.
Dlatego powstrzymanie siê od
palenia tytoniu nie mo¿e byæ
przedmiotem dobrowolnej ofiary z mi³oœci, tak jak abstynencja
od alkoholu.
Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka nie jest jednak jedynie
akcj¹ czy ruchem abstynenckim,
lecz szeroko zakrojonym programem wyzwolenia, w którym wyzwolenie z na³ogów ma znacz¹ce miejsce.
Ks. Blachnicki by³ przekonany, ¿e Ÿród³em niewoli w cz³owieku jest lêk mieszkaj¹cy w jego
sercu, który nie pozwala nam ¿yæ
w wolnoœci synów Bo¿ych. Lêk
jest ucieczk¹ od prawdy. Wyzwo-
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lenie z lêku jest kluczem do wolnoœci wewnêtrznej.
KWC jest dzie³em o charakterze religijnym, nadprzyrodzonym, ewangelizacyjnym i moralnym opieraj¹cym siê na wierze
w zbawcz¹ moc Chrystusa i Jego
Ducha. Wyzwolenie cz³owieka
nie jest pojmowane jako wyzwolenie w sensie politycznym, spo³ecznym lub ekonomicznym, ale
jako wewnêtrzne wyzwolenie
cz³owieka w sensie Ewangelii,
które oczywiœcie bêdzie wywiera³o swój dobroczynny wp³yw na
wszystkie wymienione dziedziny
¿ycia ludzkiego, które domagaj¹
siê uzdrowienia przez obecnoœæ i
zaanga¿owanie nowych ludzi
wyzwolonych z egoizmu ku postawie bezinteresownej s³u¿by.
G³ówn¹ Patronk¹ KWC
jest Niepokalana, Matka Koœcio³a. Nawi¹zuj¹c do tradycji
pierwszej Krucjaty, dzia³aj¹cej w
latach 1957-1960, Krucjaty
WstrzemiêŸliwoœci, zwanej tak¿e
Krucjat¹ Niepokalanej. KWC
przyjmuje nazwê Dzie³o Niepokalanej, Matki Koœcio³a. W Niepokalanej widz¹ cz³onkowie
Krucjaty wzór osoby ludzkiej
w pe³ni wyzwolonej i wolnej,
bo ca³kowicie przez bezinteresown¹ mi³oœæ oddanej
Chrystusowi i dzie³u zbawienia ludzi.
Drugim patronem KWC
jest Œw. Stanis³aw, biskup i
mêczennik, patron ³adu moralnego w Polsce. Œwiêty Stanis³aw
jest dla cz³onków KWC wzorem
odwagi w dawaniu œwiadectwa,
obiektywnym i najwy¿szym wartoœciom moralnym, nawet za
cenê ofiary z ¿ycia.
KWC czci tak¿e jako swego patrona Œw. Maksymiliana Kolbego, patrona pierwszej Krucjaty Niepokalanej,
który z jednej strony uczy oddania siê Niepokalanej, aby staæ siê
Jej narzêdziem w walce ze z³em
moralnym, z drugiej – jest wspania³ym przyk³adem mi³oœci, która oddaje ¿ycie za braci.
Pierwszym zadaniem
KWC jest zawsze mobilizacja,
czyli zwerbowanie odpowiedniej liczby ludzi zdecydowanych œwiadomie podj¹æ zadania. Trzeba planowaæ zwerbowanie do KWC. Mobilizacja musi
dokonywaæ siê w sposób konkretny, poprzez indywidualne
zg³oszenie siê i przyjêcie zobowi¹zañ cz³onka Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka oraz wdro¿enie
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w duchowoœæ ruchu, przyjêcie
przez nich postawy wyzwalaj¹cej oraz podjêcie s³u¿by wyzwolenia na rzecz innych.
Kluczowym zadaniem jest
formowanie Diakonii Wyzwolenia w ramach Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka, która musi stanowiæ specjaln¹, wyodrêbnion¹
grupê, bêd¹ zaczynem i Ÿród³em
inspiracji KWC.
Kandydaci i cz³onkowie KWC
zobowi¹zuj¹ siê nie piæ napojów
alkoholowych, nie czêstowaæ
alkoholem i nie wydawaæ na niego pieniêdzy oraz modliæ siê za
ludzi nadu¿ywaj¹cych go oraz w
miarê swoich mo¿liwoœci uczestnicz¹ w spotkaniach miesiêcznych, podejmuj¹ konkretn¹ pos³ugê wobec uzale¿nionych braci, tworz¹ œrodowiska „nowej
kultury” i „nowy styl ¿ycia”, ucz¹
œwiêtowania i spêdzania wolnego czasu bez alkoholu, w radoœci
chrzeœcijañskiej.
Jest to zwi¹zane zawsze z
postem, modlitw¹ i ja³mu¿n¹.
Nie zgadza siê Krucjata na
wprowadzenie jakiœ formy z³agodzonej czy „umiarkowanej” abstynencji polegaj¹cej np. na wyrzeczeniu siê tylko wódki i innych wysokoprocentowych napojów alkoholowych z jednoczesn¹ tolerancj¹ spo¿ywania
napojów alkoholowych niskoprocentowych. Pamiêtajmy, ¿e
nie jest to wy³¹cznie abstynencja, ale przede wszystkim
pomoc w „uwalnianiu cz³owieka ze wszystkiego, co go
zniewala i uw³acza jego godnoœci”.
Postanowienie abstynencji
równoznaczne z decyzj¹ w³¹czenia siê do KWC powinno
byæ zadeklarowane na piœmie
i wpisane do „Ksiêgi Czynów
Wyzwolenia”. Przyjmuje siê
dwie formy sk³adania zobowi¹zañ
abstynenckich: na jeden rok,
przez co staje siê ktoœ kandydatem do KWC, na czas przynale¿enia do KWC przez co staje siê
cz³onkiem KWC.
Z³o¿enie deklaracji ma charakter zobowi¹zania siê wobec
wspólnoty ruchu - Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka tzn. powinniœmy czuæ siê prawowitymi
cz³onkami tej wspólnoty, w szerokim tego s³owa znaczeniu.
Cz³onkowie i kandydaci sk³adaj¹ swoje deklaracje abstynenckie do tzw. Stanic Krucjaty
(oœrodków Krucjaty, centralnego
b¹dŸ rejonowych). Stanica nr 1

znajduje siê w Kroœcienku nad
Dunajcem w Centrum Ruchu
Œwiat³o-¯ycie na Kopiej Górce.
Jak¹ wymowê maj¹ symbole
KWC?
Przes³anie Krucjaty wyra¿a jej
herb. Zawo³aniem s¹ s³owa Nie
lêkajcie siê! czêsto wypowiadane przez Chrystusa, a tak¿e czêsto przywo³ywane przez Jana
Paw³a II. Przypominaj¹ one
cz³onkom Krucjaty, ¿e g³ównym
ich zadaniem jest wyzwalanie
ludzi od lêku, który czyni cz³owieka niewolnikiem.
Krzy¿ to znak Krucjaty – wyprawy krzy¿owej, a zarazem znak
najg³êbszej tajemnicy wolnoœci,
postrzegany przez Chrzeœcijan
jako symbol zwyciêstwa. Krzy¿,
jako symbol dobrowolnej ofiary
podjêtej z mi³oœci, jest jedyn¹
drog¹ do wyzwalania innych.
Aby wejœæ w tajemnicê krzy¿a,
trzeba pokonaæ lêk, dlatego zadaniem Krucjaty jest wyzwalanie
ludzi z lêku. To wyprawa krzy¿o-

wa. Walka pod sztandarem Krzy¿a!
Litera M symbolizuje stoj¹c¹
pod Krzy¿em Maryjê – wzór naszego oddania siê Chrystusowi i
zjednoczenia z Nim.
Ma³e m po drugiej stronie
krzy¿a symbolizuje s³owo „my”
odnosz¹ce siê do przynale¿¹cych
do KWC, którzy stajemy, aby
zjednoczyæ siê z Maryj¹ (Totus
Tuus) w oddaniu siê Chrystusowi. Dlatego Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka nazywana jest tak¿e Dzie³em Niepokalanej Matki
Koœcio³a.
Hymnem KWC jest piosenka „Serce wielkie nam daj”.
Modlitwa jest podstawow¹
drog¹ Krucjaty. Modlitwa wzmocniona jest postem, abstynencj¹
ca³kowit¹, wyrzeczeniem siê napojów alkoholowych pod
wszelk¹ postaci¹
ks. F. Blachnicki
Krucjata Wyzwolenia
Cz³owieka
opracowa³a Ma³gorzata
Baltyn

Modlitwa cz³onków Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
Niepokalana, Matko Koœcio³a! Wpatruj¹c siê w Ciebie, jako
wzór Cz³owieka w pe³ni odkupionego i wyzwolonego i dlatego
przez mi³oœæ bezgranicznie oddanego w Duchu Œwiêtym Chrystusowi, uœwiadamiamy sobie wielorak¹ niewolê, w której s¹
uwik³ane nasze serca.
Pragn¹c w pe³ni wyzwoliæ siebie i podaæ rêkê naszym braciom oczekuj¹cym objawienia siê w nich wolnoœci synów Bo¿ych, zbli¿amy siê do Ciebie i oddajemy siê Tobie, aby wraz z
Tob¹, moc¹ tego samego Ducha, który bez przeszkód dzia³a³ w
Tobie, pe³niej zrealizowaæ swoj¹ wolnoœæ w oddaniu siê Chrystusowi a przez Niego – Ojcu.
W Twoje rêce sk³adamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie ca³kowitego uniezale¿nienia siê od niego,
abyœmy mogli swoj¹ wolnoœci¹ wyzwalaæ naszych braci, którzy
nie mog¹ ju¿ wyzwoliæ siê o w³asnych si³ach. Pragniemy przez
ten czyn mi³oœci podaæ rêkê i s³u¿yæ naszym bliŸnim, tak jak
Chrystus, który z mi³oœci ku nam uni¿y³ samego siebie, przyj¹wszy postaæ s³ugi.
Oddajemy Ci ca³e dzie³o Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
pragn¹c, aby by³o ono Twoim dzie³em i narzêdziem w Twoim
rêku dla wyzwolenia narodu.
Chcemy wraz z Tob¹ i z oddanym Ci ca³kowicie s³ug¹ Bo¿ym, Janem Paw³em II stan¹æ pod krzy¿em Chrystusa, wyznaj¹c, i¿ tylko zjednoczenie z Nim w mi³oœci, której wyrazem jest
ofiara, mo¿e wyzwoliæ ¿yciodajn¹ i macierzyñsk¹ moc dla ratowania tych, którzy stali siê niewolnikami dlatego, ¿e utracili
zdolnoœæ mi³owania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.
Œwiêty Stanis³awie, Biskupie i Mêczenniku, Patronie Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka, natchnij nas odwag¹ w dawaniu œwiadectwa i mêstwem w obliczu trudnoœci i przeœladowañ, abyœmy
bez lêku pracowali nad odbudow¹ ³adu moralnego w naszej OjczyŸnie. Œwiêty Maksymilianie Kolbe, naucz nas mi³owaæ braci
kosztem ofiary z siebie. Amen
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„Nie lêkajcie siê”
Nie zrozumiesz charyzmatu Ruchu Œwiat³o¯ycie bez Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka!
Je¿eli uwierzyliœmy w Chrystusa naprawdê, to musimy mieæ
pokój. Je¿eli uwierzyliœmy w
Chrystusa, a mimo to lêkamy siê
jeszcze ci¹gle ró¿nych rzeczy, to
znaczy, ¿e jeszcze w pe³ni, w sensie biblijnym nie uwierzyliœmy w
Chrystusa. [...] Je¿eli rzeczywiœcie
wierzymy, to wtedy nasze ¿ycie
samo przez siê staje siê œwiadectwem. Je¿eli potrafiê pójœæ do
tych ludzi, z którymi siê spotykam, a którzy s¹ k³êbkiem nerwów, czuj¹ siê zagubieni i nie
potrafi¹ sprostaæ problemom
¿yciowym, je¿eli potrafiê wobec
nich pokazaæ ten pokój g³êboki
p³yn¹cy z uwierzenia w Ewangeliê Chrystusa, to wtedy jest to
œwiadectwo, które mo¿e tym ludziom pomóc. Je¿eli natomiast
ja sam wpadam w ich styl lêku,
narzekania, zabezpieczania siê, to
moje œwiadectwo jest negatywne – pokazujê im, ¿e wiara na
nic siê nie przyda w konkretnym
¿yciu, bo nie rozwi¹zuje problemów.
Ks. Franciszek Blachnicki
Gdzie szukaæ takich ludzi, je¿eli nie w Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
je¿eli nie w oazach! Przecie¿ tam
mówimy o agape, piêknej mi³oœci, o bezinteresownej s³u¿bie, o
wyrzeczeniu siê siebie, swego
egoizmu dla Chrystusa.
Je¿eli nasza praca w Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, jest prac¹ rzeczywist¹, je¿eli w oazach dzia³a Duch
Œwiêty, to potrzeba znaku zewnêtrznego, czynu wyzwoleñczego! Wyzwolenia siebie od lêku,
od zranieñ, od nacisków, od opinii, od uzale¿nieñ, od egoizmu,
który prowadzi do przyg³uszenia
naszych sumieñ.
„Nie lêkajcie siê”, bo tylko
lêk nas czyni niewolnikami! Pisa³
ks. Blachnicki – Kto siê nie boi,
ten jest wolny, nawet kiedy znajduje siê za kratami wiêzienia czy
w obozie koncentracyjnym. To
jest wolnoœæ synów i córek Bo¿ych, której nam nikt nie mo¿e
odebraæ, tylko my sami przez
lêk, przez strach.
Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka powinna mocno zaznaczyæ
siê w naszym Ruchu, w czynnej
postawie naszych sióstr i braci,
bo inaczej staniemy w pó³ drogi.

Skoñczymy na piêknych, wzruszaj¹cych prze¿yciach oazowych,
ale owoców w ¿yciu nie bêdzie.
Jak mamy wyzwalaæ innych jak
sami jesteœmy zniewoleni?
Trzeba wstrz¹sn¹æ naszym
sumieniem, zrobiæ rachunek sumienia, jeszcze bardziej siê zmobilizowaæ, bo Chrystus pyta: Czy
mi³ujesz Mnie? Czy mi³ujesz
Mnie wiêcej ni¿ ci? Ka¿dy z nas
musi daæ Chrystusowi odpowiedŸ.
Je¿eli mi³ujesz wiêcej, to zrób coœ
wiêcej! Z mi³oœci z³ó¿ ofiarê.
Wyrzeknij siê tego, co dla ciebie
jest dozwolone! Z³ó¿ ofiarê! Ci z
nas, którzy s¹ gotowi, niech z
radoœci¹ z³o¿¹ Chrystusowi swoj¹
deklaracjê w³¹czenia siê do Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka. A
potem g³oœmy wszêdzie, odkryt¹
przez nas drogê ratunku.
Wyzwolenia mo¿e dokonaæ
tylko Ten, który na krzy¿u wyzwoli³ mnie z niewoli grzechu i
œmierci. Stañ pod krzy¿em Chrystusa i przytul siê do Œwiêtego
Drzewa. Oddaj siê Chrystusowi
jako narzêdzie, aby przez ciebie
objawi³a siê moc Krzy¿a ku wyzwoleniu cz³owieka. To jest fundament, to jest punkt wyjœcia
naszej Krucjaty.
Wyzwolenie przez prawdê jest
bardzo bolesne, otwiera rany naszego serca. Trzeba nowych ludzi, którzy w³aœnie poka¿¹ swoje
nowe cz³owieczeñstwo w œwiadectwie agape, w mi³oœci ofiarnej, wyrzekaj¹cej siê, podaj¹cej
rêkê s³abym. To jest prawdziwa
Krucjata Wyzwolenia. Widzê w
tym wielkie zadanie naszego Ruchu! Trzeba, abyœmy wszyscy
odrzucili tê potêgê, która nas
zniewala! Wtedy staniemy siê silnym, mocnym wojskiem Gedeona „zdolnym obj¹æ œwiat” z
mi³oœci¹ Chrystusa.
Musimy dokonaæ tego zrywu,
podj¹æ siê tego osobistego dzie³a
bo chwila, w jakiej ¿yjemy, jest
jedyna. Jest to chwila historyczna, której nie mo¿na zmarnowaæ.
Ta chwila potrzebuje naszego
œwiadectwa prawdy, mi³oœci, odwagi, by wyzwoliæ siebie i innych
na tej drodze, która jest drog¹
pewn¹ i musi doprowadziæ do
zwyciêstwa – Zbawienia innych i
siebie.
Ma³gorzata Baltyn

V Konferencja KWCz
Chwa³a naszemu Panu, za dar
uczestniczenia w V Konferencji
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka,
która odby³a siê w Niepokalanowie w dniach 17-18 wrzeœnia
2010r.
W spotkaniach przewodniczy³
ksi¹dz Wojciech Ignasiak.
Sobotnio-niedzielne warsztaty, które odby³y siê na temat:
„Jak mówiæ o Krucjacie Wyzwolenia Cz³owieka w mediach” oraz „Jak formu³owaæ
informacjê medialn¹?”, prowadzone przez dziennikarzy,
uœwiadomi³y nam, ¿e je¿eli coœ
nie istnieje w mediach, tego
nie ma w œwiadomoœci spo³eczeñstwa!
Dlatego, ka¿dy wa¿ny materia³, powinien byæ podawany w
sposób taki, aby sta³ siê zrozumia³y dla ogó³u, bez utraty swojej historii. Musimy ¿yæ tym dobrem, które pragniemy przekazaæ, poniewa¿ wybredny odbiorca tekstu, wyczuwa nasze zafascynowanie dobrem lub nie.
Dobro wymaga specjalnej
formy przekazu w mediach a
cz³onkowie Ruchu Œwiat³o¯ycie powinni dzia³aæ jawnie,
a nie ukrycie. Naszym obowi¹zkiem jest g³osiæ Ewangeliê, to znaczy pokazywaæ mi³oœæ w jej ró¿nych aspektach,
nie zapominaj¹c o podstawowych zasadach przekazu materia³u (jêzyk poprawny stylistycznie,
zdania proste, konkretne, z generaln¹ wizj¹ tego, co bêdzie,
treœæ krótka i zwiêz³a).
Powinniœmy pamiêtaæ, ¿e
dziennikarz ma swoj¹ wizjê œwiata i swoje przekonania. Traktujmy go jak ka¿dego innego cz³owieka. Unikajmy dzielenia mediów na dobre i na z³e. Zamiast
krytykowaæ, spróbujmy zmieniæ

wizerunek przekazu informacji w
stacjach masowego przekazu.
Mo¿e powinniœmy mieæ rzecznika prasowego, który kontaktowa³by siê z mediami publicznymi?
Owocem naszego uczestnictwa w V Konferencji Krucjaty
Wyzwolenia Cz³owieka jest, zredagowana informacja, której autork¹ jest Ania:
Krucjata Wyzwolenia
Cz³owieka to „nowy” styl
¿ycia: ja nic nie muszê. Nie
muszê wypiæ piwa, aby siê do
mnie ¿ycie uœmiecha³o. Nie muszê braæ narkotyku, aby mieæ ciekawe wizje ¿ycia i pasjonuj¹ce
wra¿enia, nie muszê godzinami
rozrywaæ siê internetem, bo to
mi daj¹ ludzie krucjatowi i czas z
nimi prze¿ywany.
Ich program, oparty na
ewangelicznej wolnoœci dzieci
Bo¿ych, stworzony przez s³ugê
Bo¿ego ksiêdza Blachnickiego,
czyni nas szczêœliwymi, radosnymi i wolnymi. Wyzwalamy siebie
i innych trzeŸwoœci¹.
Poprzez panowanie nad licznymi namiêtnoœciami i uzale¿nieniami wspó³czesnego cz³owieka,
rywalizujemy ze stylem ¿ycia moralnie w¹tpliwym lub nagannym.
Czynimy to postem, modlitw¹ i
radosnym pielgrzymowaniem po
licznych wroc³awskich sanktuariach (i nie tylko).
Regularnie spotykamy siê w
I sobotê miesi¹ca w parafii Œwiêtego Maksymiliana Marii Kolbego godz. 1600.
PrzyjdŸcie! Zapraszamy!
Chwa³¹ Boga, jest cz³owiek
szczêœliwy w wolnoœci dziecka Bo¿ego.
Anna i Wies³aw
Szczepanowscy

prezentacja

Znajomi mówili o nim MoŸdzierz. Kiedyœ siedzia³ w towarzystwie na tarasie z widokiem na
góry. Ktoœ z obecnych wyrazi³
chêæ przyjrzenia siê im bli¿ej, na
co ojciec zareagowa³ natychmiast: „Chcesz lornetkê”? Podobno nosi³ przy sobie finkê,
sznurki, zapa³ki, nawet lunetê.
Stary harcerz, przygotowany na
wszystko. Ostatnio chodzi³ ju¿
przy pomocy dwóch lasek, ale
to go nie zniechêca³o do prowadzenia spotkañ w czasie rekolekcji. Zreszt¹, jak to ktoœ powiedzia³ z nut¹ podziwu: mo¿e i dwie
laski, ale jakby tak jedn¹ z nich
zakrêci³…
Œwiêtoœæ p³ciowoœci
We czci niech bêdzie ma³¿eñstwo pod ka¿dym wzglêdem
(Hbr 13,4a)
Nie by³ postaci¹ medialn¹, ale
w pewnych krêgach i w pewnych dziedzinach by³ wielkim
autorytetem. Kr¹¿y³y o nim legendy i anegdoty. Co nie znaczy, ¿e jego s³owa przyjmowano
wy³¹cznie z zachwytem.
W mediach (jeœli ju¿) ukazywano go chêtniej jako osobê
zwi¹zan¹ z apostolstwem trzeŸwoœci, dla wielu ma³¿eñstw pozostanie jednak przede wszystkim
tym, który ukazywa³ œwiêtoœæ
aktu ma³¿eñskiego. By³o to nauczanie szalenie wyzwalaj¹ce,
pokazuj¹ce nowe horyzonty.
Wiele osób po raz pierwszy od
niego us³ysza³o, ¿e wspó³¿ycie –
w ma³¿eñstwie – to piêkny i dobry dar Bo¿y, dany równie¿ dla
wzajemnego uœwiêcania siê ma³¿onków.
Nie wszyscy siê cieszyli, ¿e
o. Józef podejmuje tematy zwi¹zane z p³ciowoœci¹, a raczej, ¿e
podejmuje je na swój w³asny sposób – bo, co prawda, niezwykle
jasno i przystêpnie przedstawia³
nauczanie Koœcio³a, z szacunkiem dla cz³owieka, ale i z konkretami. Nie ba³ siê tych konkretów i nie zniechêca³ nieufnoœci¹
s³uchaczy. Mo¿e dlatego, ¿e by³o
w nim g³êbokie przekonanie, ¿e
to nie jego pomys³, ¿e wszystko,
co prezentuje, ma swoje korzenie w Piœmie Œwiêtym, jest owocem jego rozmyœlañ i modlitwy.
Chcia³ i umia³ „³adnie mówiæ o
tych œwiñstwach”, jak to go kiedyœ pochwali³ jakiœ proboszcz po
rekolekcjach. Potrafi³ zreszt¹
mówiæ fascynuj¹co na ka¿dy temat. Kiedy wyjaœnia³ na przyk³ad
sens sakramentów, okazywa³o
siê to rewelacj¹.
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„W pamiêci utkwi³o nam
pierwsze spotkanie z O. Józefem
podczas podsumowania roku pracy Domowego Koœcio³a w Weso³ej pod Warszaw¹” – wspominaj¹ Marysia i Tadeusz WoŸniakowie. – „Tam us³yszeliœmy –
zdawa³o siê nam – rewolucyjne
s³owa o seksualnoœci. S³owa odwa¿ne (bardzo ró¿nie przyjmowane przez uczestników, pary diecezjalne Ruchu, od zachwytu po
oburzenie), ukazuj¹ce j¹ jako naturalny element ¿ycia religijnego
cz³owieka. A s³owa o uœwiêcaj¹cym dzia³aniu pieszczot i aktu
ma³¿eñskiego szokowa³y. (…)
Bazuj¹c na Piœmie Œw. oczyszcza³ ten obszar i czyni³ go œwiêtym. By³o to dla nas, czterdziestolatków, niesamowite odkrycie. Do dziœ, gdy to wspominamy, po plecach przebiegaj¹ nam
„ciarki”. To, co wydawa³o siê byæ
nieczystym, okaza³o siê byæ œwiêtym – „Nie czyñcie nieczystym
tego, co Bóg oczyœci³” (Dz
10.15b)”.
Osoby, które kiedykolwiek
spotka³y siê z nim na rekolekcjach, wspominaj¹, ¿e ojciec
mówi³ do nich jak do w³asnych
dzieci. Wiele wyzwalaj¹cych
prawd mo¿na by³o us³yszeæ, wiele
zagadnieñ ¿ycia odkryæ pe³niej.
Zachwyciæ siê na nowo ¿on¹ czy
mê¿em. Opowiadaj¹c o szczególnie bliskich mu historiach, autentycznie siê wzrusza³, tak, ¿e ³zy
p³ynê³y mu po policzkach. Ta
ojcowska mi³oœæ przyci¹ga³a,
pozwala³a zmierzyæ siê z wysoko
postawionymi wymaganiami. Ci,
którzy siê decydowali na zastosowanie jego wskazówek, stwierdzali, ¿e „to dzia³a”. No i jak radosne by³o planowanie szczêœliwego ¿ycia po powrocie z rekolekcji!
Uczy³ rodziców, jak wa¿ne
jest, ¿eby dziecku zawsze mówiæ
ca³¹ prawdê i tylko prawdê, równie¿ o sprawach intymnych –
byle robiæ to w sposób piêkny.
Nigdy bowiem nie powiemy
dziecku za du¿o, najwy¿ej tego
w danej chwili nie zrozumie, ale
zapamiêta! I ¿e wa¿ne jest, by
dzieci wychowywa³y siê w domu
przepe³nionym Bogiem, wiar¹ i
mi³oœci¹, przede wszystkim wzajemn¹ mi³oœci¹ samych rodziców.
Do koñca pokorny
Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie (1 Tes 5, 21.
W ci¹gu ostatnich dni w szpitalu ojcem Józefem opiekowa³a

Poznacie prawdê,
a prawda Was wyzwoli
Wspomnienie o ojcu Józefie Mo¿drzeniu SJ
siê s. Judyta, Nazaretanka. Opisuje je w nastêpuj¹cy sposób:
Opatrywa³am jego rany na nogach, by³y straszne i musia³y
sprawiaæ ból, a Ojciec nawet nie
jêkn¹³, a na pytanie, czy nie
bol¹, odpowiada³ z pogodn¹
min¹ – nie. Spotyka³am siê z Ojcem przez rok od mojego przyjazdu na placówkê w Zakopanem. To by³ œwiêty cz³owiek o
niespotykanej pokorze, wiele siê
od niego nauczy³am.
Marysia i Tadeusz WoŸniakowie w swoim œwiadectwie podkreœlaj¹ prostotê i pokorê ojca
Józefa. Nigdy nie d¹¿y³ do tego,
by kogoœ sobie podporz¹dkowaæ,
nie stara³ siê narzucaæ swojej
wizji. Po wyg³oszeniu konferencji na rekolekcjach pyta³, czy s¹
jakieœ uwagi do tego, co mówi³.
Gdy zapraszano go z rekolekcjami, podkreœla³, ¿e on siê zgadza,
ale wszystko zale¿y od prze³o¿onych. Ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca³ modlitwie, ale te¿ zawsze
j¹ przerywa³, gdy ktoœ przychodzi³ w potrzebie. Przychodzili do
niego ludzie, którzy dziesi¹tki lat
nie mieli kontaktu z Koœcio³em.
Spowiada³ i spowiedzi trwa³y po
kilkadziesi¹t minut. Mieli ³zy w
oczach, gdy od niego wychodzili.

W swoich ostatnich czterech
dniach pobytu na ziemi, z pe³n¹
œwiadomoœci¹ przygotowywa³ siê
na podró¿ do domu Ojca, na
spotkanie z Panem. W bardzo
krótkim ostatnim s³owie dziêkowa³ wszystkim, których napotka³
w ¿yciu, i po¿egna³ siê s³owami:
„Do zobaczenia w niebie”. Zmar³
11 wrzeœnia 2010 roku w 81.
roku ¿ycia.
Pogrzeb by³ skromny. Trumna z³o¿ona zosta³a na posadzce
koœcio³a, i – jak podkreœlaj¹ Marysia i Tadeusz – kto go zna³, wie,
¿e by³o to w jego stylu, i zapewne z jego woli. Uroczystoœci pogrzebowe odby³y siê w Zakopanem na „Górce”, gdzie mieszka³
i pracowa³ od 1991 r., w koœciele pod wezwaniem Matki Bo¿ej
Nieustaj¹cej Pomocy. Trumnê,
któr¹ na cmentarz przewieziono
konn¹ doro¿k¹, otoczyli górale
w barwnych strojach, rodzina,
znajomi, duchowieñstwo, cz³onkowie Duszpasterstwa TrzeŸwoœci z „Górki”. D³ugi, uroczysty
kondukt przeszed³ w cieniu Tatr,
pod b³êkitnym niebem, do grobowca oo. Jezuitów na cmentarzu przy ulicy Nowotarskiej.
Wiola Szepietowska

Pierwszy raz zetknê³am siê z
ojcem Józefem poœrednio. Na
pierwszych rekolekcjach Domowego Koœcio³a dostaliœmy powielon¹ konferencjê o czystoœci
ma³¿eñskiej jego autorstwa. Konferencja by³a spisana z nagrania
i zrobi³a na mnie ogromne wra¿enie. Pomog³o mi to uporz¹dkowaæ w³asne przemyœlenia na
ten temat. Ale najwiêksze wra¿enie zrobi³ na mnie jêzyk, którym operowa³ Ojciec. O sprawach p³ci, czystoœci i œwiêtoœci
po¿ycia ma³¿eñskiego trudno jest
mówiæ. Mam tê œwiadomoœæ pracuj¹c w poradni rodzinnej i prowadz¹c spotkania dla narzeczonych. Je¿eli siê mówi za ogólnie, to zawsze jest ryzyko, ¿e
prelegent nie bêdzie dobrze zrozumiany. Im bardziej wyraŸnie
porusza siê tematy intymne, tym
³atwiej naruszyæ czyj¹œ wra¿liwoœæ i dotkn¹æ zbyt dosadnym

w jego odbiorze okreœleniem. Ojciec Józef mówi³ o problemach
ma³¿eñskich z prostot¹ dziecka,
wra¿liwoœci¹ kap³ana i ojcowsk¹
trosk¹ o œwiêtoœæ dzieci. Kilka lat
póŸniej, na innych rekolekcjach
Domowego Koœcio³a spotkaliœmy
ojca osobiœcie. Z ciekawoœci¹
czeka³am na to spotkanie, ¿eby
siê przekonaæ jaki jest. Okaza³o
siê, ¿e ojciec „z kasety” jest taki
sam „w realu”. By³ ju¿ wtedy wiekowy, chodzi³ z trudem o lasce,
mówi³ niezbyt g³oœno. Urzeka³
poczuciem humoru. Mówi³ do
nas z czu³oœci¹ jak do w³asnych
dzieci i chocia¿ byli wœród nas
ma³¿onkowie z ró¿nym sta¿em,
to ka¿dy us³ysza³ coœ wa¿nego.
Myœlê, ¿e ta ojcowska mi³oœæ tak
nas do niego przyci¹ga³a, ¿e stawiane przez niego wysokie wymagania stawa³y siê mo¿liwe do
zastosowania w ¿yciu.
Ela Kowalewska
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³ œwieci ...
Niech wasze œwiat³o

Ruch to dla mnie dar od Pana
rozmowa z ks. B. Stecem
Podczas moich pierwszych oazowych rekolekcji, w wakacje tu¿ po maturze, odkry³em moc Bo¿ego S³owa. Czytaj¹c
Pismo Œwiête powiedzia³em: „Bo¿e, rozumiem! S³yszê! Us³ysza³em!” Od tego momentu Biblia przesta³a byæ dla mnie
tylko szacown¹ ksiêg¹, ale chiñsk¹ czyli niezrozumia³¹. Te
dwa doœwiadczenia: doœwiadczenie wiary i doœwiadczenie
s³uchania S³owa Bo¿ego to s¹ dwie rzeczywistoœci, które siê
w nas splataj¹. S³owo Bo¿e samo mówi: Wiara rodzi siê ze
s³uchania (Rz 10,17 )
Ks. B. Stec – fragment katechezy z jesiennego Dnia Wspólnoty
u Chrystusa Króla (17/10/2010).
Koinonia: Przytoczy³em
na wstêpie s³owa Ksiêdza z
dzisiejszej katechezy, gdy¿
jest w nich odniesienie do
pierwszej oazy, na której
Ksi¹dz by³, jako œwie¿o upieczony maturzysta. Jak wiêc
by³o z pocz¹tkami obecnoœci
Ksiêdza w Ruchu oazowym?
Ks. Bogus³aw Stec: Mój
pierwszy kontakt z Ruchem nie
by³ jeszcze kontaktem na trwa³e. Pierwsze doœwiadczenie spotkania z Ruchem mia³o miejsce
na wiosnê 1981 roku. W mojej
rodzinnej parafii Œw. Trójcy przy
ul. Krzyckiej we Wroc³awiu, odbywa³y siê rekolekcje ewangelizacyjne w ramach wielkiego planu ewangelizacji Ad Christum
Redemptorem. By³y wielkim
poruszeniem w ca³ej parafii, bo
po raz pierwszy wierni zetknêli
siê z tym, ¿e rekolekcje prowadzi³ wieloosobowy zespó³ ewangelizacyjny na czele z kap³anem
(wtedy by³ nim ks. Jan Kruczyñ-

ski). Wielu m³odych ludzi prowadzi³o œpiew, mówili œwiadectwa
i modlitwê. Zarówno ja, jak i
inni parafianie, a tak¿e i nasz
proboszcz g³êboko je prze¿yliœmy. Te rekolekcje by³y dla mnie
pocz¹tkiem oazowej drogi. Zawi¹za³a siê grupa poewangelizacyjna, do której wszed³em. Potem by³ wyjazd na rekolekcje
letnie. Obieca³em, bowiem Panu
Bogu, ¿e jak zdam maturê pojadê na rekolekcje. No i nie by³o
wyjœcia. Chocia¿ po maturze
zapa³ ostyg³. Jednak obawa o
dalsz¹ moj¹ drogê – o ewentualny wynik egzaminów na studia – sprawi³y, ¿e s³owa dotrzyma³em. Uczestniczy³em w studenckiej oazie w Kroœnicy ko³o
Kroœcienka. Nastêpny mocny
impuls na mojej drodze w Ruchu. Potem przez oko³o pó³
roku jeszcze mia³em kontakt z
Ruchem a¿ do og³oszenia stanu
wojennego. Zaanga¿owanie w
NZS, prowadzone strajki prze-

s³oni³y mi na jakiœ czas drogê
Ruchu.
W drugiej po³owie 1982 roku
wst¹pi³em do Seminarium Duchownego we Wroc³awiu. Drugi mój wa¿ny okres oazowy na
dobre zacz¹³ siê w 1984 roku,
kiedy ks. Marek Adaszek zosta³
Ojcem Duchownym w Seminarium. Jego przyjœcie sta³o siê impulsem do powstania tam grup
oazowych. Przez jakieœ dwa lata
by³em cz³onkiem takiej grupy a
póŸniej zosta³em animatorem.
Jako diakon organizowa³em z
Ks. Henrykiem Bolczykiem dla
wroc³awskich kleryków ORD w
Kroœcienku.
Poznaliœmy pocz¹tki zaanga¿owania Ksiêdza w drogê
i dzie³o Ruchu. Jak krótko
podsumowaæ ten pierwszy
etap?
Ruch pomóg³ mi g³êbiej prze¿yæ formacjê seminaryjn¹ i lepiej przygotowaæ siê do kap³añstwa. Da³ swoist¹ drogê wiary,
któr¹ zaakceptowa³em i nie mia³em potem ani dziœ w¹tpliwoœci,
¿e t¹ drog¹ mam dalej pod¹¿aæ.
Zw³aszcza, ¿e moim pierwszym
proboszczem na kap³añskiej drodze by³ Ks. Stanis³aw Babicz,
moderator diecezjalny Ruchu.
Wspó³pracowaliœmy od pocz¹tku razem.
Jak móg³by ksi¹dz podsumowaæ czas swojej pos³ugi,
jako Moderatora Diecezjalnego Ruchu, z jednoczesnym
spojrzeniem w najbli¿sz¹
przysz³oœæ?
Odpowiedzialnoœæ za Ruch w
diecezji przejmowa³em przez
dwa lata, trochê na raty. To by³o
od 1996 do 1998 roku. Porównujê sytuacjê wówczas i dzisiaj
w oazie w naszej archidiecezji.
Co do liczebnoœci grup, iloœci rekolekcji to w 1996 roku oaza by³a
wiêksz¹ wspólnot¹ ni¿ w chwili
obecnej. Na pocz¹tku mojej odpowiedzialnoœci mia³em poczucie, ¿e wspólnoty oazowe mocno siê ró¿ni³y. Nie by³o poczucia wspólnej drogi grup oazowych w archidiecezji. Jedne by³y
bardziej charyzmatyczne, drugie
bardziej liturgiczne, jeszcze inne
zatraca³y swój religijny dynamizm. Wiele grup nie umia³o ze
sob¹ ani rozmawiaæ, ani wspó³dzia³aæ. I co za tym idzie nie istnia³a te¿ diakonia diecezjalna,
diakonia jednoœci. Samotny moderator diecezjalny, który pró-
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bowa³ budowaæ jednoœæ z centrum ruchu i w diecezji. Takie
mia³em doœwiadczenie pierwszych lat. Co siê zmieni³o po
tych latach? Nie chcia³bym tu
pokazywaæ ¿adnych w³asnych
zas³ug, bo byæ mo¿e zmiany w
naszej diecezji s¹ czêœci¹ zmian,
które zasz³y w Ruchu w ca³ej
Polsce. Obecnie poczucie
wspólnoty wœród grup oazowych jest wiêksze. Lepiej siê
znamy, lepiej siê rozumiemy. Istnieje Diakonia Diecezjalna, stowarzyszenie gromadz¹ce animatorów. Powsta³y diakonie diecezjalne. Dobrze funkcjonuje Diakonia Jednoœci. Jest wiele osób,
które pokazuj¹, ¿e nast¹pi³o zroœniêcie siê oazy w jeden organizm. To jest wielka rzecz. Do
tego doda³bym okrzepniêcie i
wzrastanie Diakonii Ewangelizacji, Diakonii Modlitwy. Pokazuje to nam, ¿e mamy pewien potencja³ ¿eby wychodziæ do œwiata, do ludzi, ¿eby znowu nieœæ z
odwag¹ Chrystusa, aby powstawa³y nowe wspólnoty, ¿eby
zw³aszcza ludzie m³odzi wchodzili
do grup. Jest nowe m³ode pokolenie oazowiczów. Mo¿na by
nawet powiedzieæ, ¿e s¹ to pocz¹tki pewnej wiosny w Ruchu.
Pojawi³o siê nowe pokolenie
ksiê¿y pos³uguj¹cych w Ruchu.
Jest du¿o pozytywnych znaków,
¿e zmierzamy w dobr¹ stronê, ¿e
Pan Bóg nam b³ogos³awi wzrostem. Ja jestem pe³en nadziei.
Dobrze te¿ jest, ¿e nowe osoby
podejmuj¹ odpowiedzialnoœæ za
Ruch, w tym tak¿e nowy moderator diecezjalny. To wa¿ne, aby
dawaæ szansê wzrostu, szansê
rozwoju.
Czy widzi Ksi¹dz jakieœ
s³abe punkty, zagro¿enia dla
Ruchu dzisiaj?
Dzisiaj ewangelizacja wymaga wiêkszej energii i wytrwa³oœci dzia³ania. Wiêksza jest si³a
uwodz¹ca materialistycznego
œwiata. Jego wp³yw dziœ jest
przeogromny. Za mojej m³odoœci œwiat bez Boga by³ siermiê¿ny, toporny i cz³owiek wiedzia³,
¿e jest to œwiat nieprawdziwy,
zak³amany i z³y. Jedynym motywem, dla którego ktoœ móg³
zdradziæ Pana Boga by³ jakiœ wiêkszy dostatek lub stanowisko. I
by³o jasne, jak ktoœ zdradzi³ Boga
dla tych rzeczy. Dzisiaj m³odzie¿
nie odbiera tego dzia³ania œwiata, jako zagro¿enia od Z³ego.
Widzi atrakcyjnoœæ œwiata. Dro-
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ga do Pana Boga, odkrywania
œwiêtoœci, odkrywania wiary,
drogi s³u¿enia Panu Bogu, mi³oœci bliŸniego jest znacznie trudniejsza, jest d³u¿sza. Dzisiaj trzeba nowych sposobów g³oszenia
Ewangeliê i wiele wytrwa³oœci.
Ale ju¿ obserwujemy takie nowe
inicjatywy. Ot choæby niedawno w telewizji pokazano zorganizowany w £odzi przez Ruch
Œwiat³o-¯ycie marsz poœwiêcony Janowi Paw³owi II, gdzie m³odzi ludzie z odwag¹ szli z transparentami przez miasto, g³osz¹c
Pana Jezusa. Wspomnê jeszcze
ewangelizacjê na Camino, czy
przygotowywanie siê do wyjazdu do Hiszpanii na przysz³oroczne œwiatowe Dni M³odzie¿y. Takich momentów wychodzenia z
w³asnego œrodowiska i s³u¿enia
potrzeba jak najwiêcej. To samo
dotyczy rodzin. Tak¿e w ewangelizacji w parafiach. Wa¿ne jest
tak¿e to, ¿e s³u¿¹c sami siê umacniamy.
Œwiat dzisiejszy nie tylko
utrudnia m³odym ludziom drogê
do Pana Boga. W wielu momentach widaæ, ¿e trwa otwarte zmaganie. Byæ mo¿e stoimy przed
czasami przeœladowañ wiary i
wierz¹cych. Potrzeba dzisiaj odwa¿nych ludzi gotowych do
ofiarnoœci na drodze wiary.
W tym miejscu dochodzimy do tematu parafii, konkretnie parafii w Poniatowicach, w której Ksi¹dz pos³uguje, jako proboszcz od 2008
roku.
W parafii staram siê zachêciæ rodziny do wejœcia do krêgów. Pierwszy kr¹g ju¿ powsta³.
Pilotuje go para z Oleœnicy. W
Ligocie Polskiej na terenie mojej parafii jest dom rekolekcyjny
i grupy rekolekcyjne s¹ czêsto
w naszym koœciele. Swoj¹ obecnoœci¹ daj¹ dobre œwiadectwo.
Staram siê wykorzystywaæ tê
obecnoœæ Oazy w koœciele w Poniatowicach czy w Cieœlach,
¿eby zwracaæ siê do osób, które
s¹ w parafii.
W tym roku wyraŸniej widaæ
kryzys wiary wœród gimnazjalistów i m³odzie¿y szkó³ œrednich.
Napisa³em list do rodziców motywuj¹cy do chrzeœcijañskiego
wychowania dzieci. Uzasadnia³em, dlaczego warto siê staraæ
religijne wychowanie, o modlitwê, o przychodzenie do koœcio³a, do spowiedzi œwiêtej. Po do-
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starczeniu listu by³o ju¿ wyraŸnie wiêcej ludzi w koœciele.
Staram siê o jak najszersz¹
wspó³pracê z osobami œwieckimi w parafii. Funkcjonuje w parafii rada parafialna, która zajmuje siê nie tylko sprawami gospodarczymi, ale przede wszystkim duszpasterstwem.
Myœlê, ¿e to jest w³aœnie
ten jeden ze sposobów nowego podejœcia do ludzi w
tych trudnych czasach.
Powsta³ te¿ w parafii Zespó³
Charytatywny i mimo wielu innych ró¿nych zbiórek diecezjalnych zebra³ na leczenie ma³ego
dziecka z naszej parafii sumê
czterokrotnie wiêksz¹ ni¿ na
inne cele, ogólne. Rodzice
dziecka napisali list z podziêkowaniem, który odczyta³em z
ambony. Ludzie byli poruszeni.
Takie wydarzenie na pewno rodzi wspólnotê w parafii, poprzez
wytwarzanie wiêzi miêdzy ludŸmi. To jest jeden z przyk³adów.
S¹ i inne sytuacje, które tê
wspólnotê tworz¹.
Jak widaæ na tych przyk³adach doœwiadczenie zdobyte w pos³udze w Ruchu
przydaje siê i przek³ada na
konkretne efekty pos³ugi w
parafii.
Zdecydowanie tak. Dziêki
doœwiadczeniom zdobytym w
Ruchu inne jest podejœcie do ludzi œwieckich. Jest wiêksza gotowoœæ do wspó³pracy, wspó³dzia³ania. Tradycyjnie realizuj¹cy siê ksi¹dz na ambonie i w kancelarii to nie jest moja droga.
Ruch daje umiejêtnoœæ bycia miêdzy ludŸmi, oczywiœcie nie bycia
towarzyskiego, „na luzie”, ale
bycia, jako chrzeœcijanin, jako
kap³an. Autorytet pasterza
wspiera równie¿ przynale¿noœæ
do Krucjaty (KWC). Trzeba jednak nie obnosiæ siê z tym i nie
piêtnowaæ zaraz ludzi z powodu
spo¿ywania alkoholu. Wa¿ne
jest byæ ¿yczliwym dla nich, ale
jednoczeœnie mieæ i pokazywaæ
im swoje sta³e, twarde zasady,
którymi siê kierujemy. Zasady
pewnej Bo¿ej drogi, której siê
trzymamy. Zachêcam te¿ parafian do abstynencji. Trudno by
by³o przekonaæ ich, aby zrobili
to na rok czy ca³e ¿ycie. Ale
udaje mi siê namówiæ ich do
abstynencji np. na miesi¹c sierpieñ czy Wielki Post. I robiê to
nawet z deklaracjami. Dwadzie-

œcia do trzydziestu osób sk³ada
takie deklaracje, ale zasiêg tej
akcji jest znacznie wiêkszy. W
zesz³ym roku mia³em zaplanowane do¿ynki na ostatni¹ niedzielê sierpnia. A tu przychodz¹
do mnie parafianie i mówi¹ mi,
¿e chc¹ prze³o¿yæ je na pierwsza niedzielê wrzeœnia. „Znowu
przek³adamy?” – dziwiê siê temu
ba³aganowi. A oni mi mówi¹:
„No jak to, Ksi¹dz mówi, ¿eby
w sierpniu nie piæ alkoholu, to
nie mo¿emy nara¿aæ uczestników festynu na do¿ynkach na
konflikt sumieñ i niedotrzymanie przyrzeczenia.” Zapomnia³em, ¿e po Mszy Œwiêtej na festynie i tak ludzie poprzynosz¹
alkohol. No i do¿ynki prze³o¿yliœmy.
Na zakoñczenie wróæmy
jeszcze do samego Ruchu oazowego. Aktualna sytuacja
w Diecezji jest taka, ¿e
Ksi¹dz zda³ w tym roku pos³ugê Moderatora Diecezjalnego. Poza obowi¹zkami

proboszcza w swojej parafii,
gdzie Ksiêdza bêdzie mo¿na
zobaczyæ w Ruchu?
Choæby tak jak dziœ w pos³ugiwaniu na Dniach Wspólnoty.
Bêdê rozwija³ oazê rodzin w swojej parafii. Tu gdzie teraz jestem
rozwija³ swoj¹ wspólnotê. Opiekujê siê razem z mam¹ Domem
Rekolekcyjnym w Ligocie. Pos³uguje niektórym grupom w nim
przebywaj¹cym. No i pozosta³em, jako Moderator Diakonii Liturgicznej.
Czego by Ksi¹dz sobie
¿yczy³ na swej oazowej drodze?
Wytrwa³oœci przede wszystkim.
Z ca³ego serca tego Ksiêdzu ¿yczymy! Dziêkujê za rozmowê.
z ks. Bogus³awem Stecem
rozmawia³
Mieczys³aw Kobierski
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Co mamy czyniæ?

„Dzie³o wiary”
recenzja

O tym, ¿e to bêdzie wa¿na
ksi¹¿ka, by³o wiadomo ju¿, zanim
siê ukaza³a. Z prostego powodu
– nie ma drugiej takiej publikacji.
Owszem, wydano wczeœniej trochê ksi¹¿ek na temat historii
Ruchu Œwiat³o-¯ycie, ale albo s¹
to prace o niewielkiej objêtoœci,
a wiêc mog¹ce podaæ tylko podstawowe fakty, albo mówi¹ce o
historii Ruchu jedynie przy okazji (bo ich g³ówny temat jest
inny). Teraz zaœ dostaliœmy ksi¹¿kê, której tematem jest w³aœnie
historia Ruchu i to ksi¹¿kê naprawdê obszern¹.
Dodatkow¹ gwarancjê interesuj¹cej ksi¹¿ki dawa³a osoba autora. Robert Derewenda nie tylko jest historykiem, ale od wielu
lat jest cz³onkiem Ruchu – by³ we
wspólnocie m³odzie¿owej, studenckiej, obecnie nale¿y do krêgu Domowego Koœcio³a. Jest
cz³onkiem Centralnej Diakonii
Jednoœci. Przez osiem lat pracowa³ w archiwum Ruchu. Z w³asnego doœwiadczenia zna wiêc
tematykê Ruchu a dodatkowo
mia³ dostêp do najlepszych
Ÿróde³.
Jakie by³y moje pierwsze reakcje, gdy ujrza³em Dzie³o wiary? Muszê powiedzieæ, ¿e ksi¹¿ka zrobi³a na mnie wra¿enie –
zarówno starannoœci¹ wydania,
jak i objêtoœci¹. Sam siê nawet
trochê dziwiê, bo przecie¿ wiedzia³em, ¿e rzecz bêdzie obszerna i bêdzie mia³a sztywn¹ oprawê – ale taka by³a moja pierwsza
reakcja (sk¹din¹d objêtoœæ Dzie³a wiary nie jest bynajmniej przy-

t³aczaj¹ca – ksi¹¿ka ma nieco ponad 400 stron).
Potem przejrza³em ilustracje – jest ich naprawdê
wiele (dok³adnie 127). Wiele zdjêæ – niektóre nigdy
niepublikowane. Zdjêcia
maj¹ szczegó³owe podpisy,
mo¿na siê wiêc dowiedzieæ,
kto na nich jest.
Ale ilustracje to nie tylko fotografie osób czy wydarzeñ. S¹ najrozmaitsze
schematy i wykresy – zarówno rysowane w czasach ks.
Blachnickiego jak i stworzone przez autora pracy. S¹
zdjêcia czasopism, wydawnictw, materia³ów SB i
przekazów pocztowych.
Krótko mówi¹c jest co ogl¹daæ.
Jakoœ nie mia³em w tym momencie ochoty zaczynaæ od pocz¹tku ksi¹¿ki, siêgn¹³em wiêc do
rozdzia³u mówi¹cego o latach siedemdziesi¹tych – i lektura mnie
wci¹gnê³a. Pewnie tak trochê bêdzie siê czytaæ Dzie³o wiary – niekoniecznie od pocz¹tku do koñca, a siêgaj¹c do w¹tków czy
okresów, które kogoœ szczególnie interesuj¹. Jest to bowiem rzeczywiœcie ogromne i bardzo dog³êbne Ÿród³o.
Ksi¹¿ka sk³ada siê z czterech
rozdzia³ów. W pierwszym poœwiêconym genezie ruchu oazowego
jest mowa o pracy z ministrantami, pierwszych oazach Dzieci
Bo¿ych oraz o Krucjacie WstrzemiêŸliwoœci. Drugi rozdzia³ mówi
o latach szeœædziesi¹tych – studiach ks. Blachnickiego na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, odnowie soborowej, pocz¹tkach Krajowego Duszpasterstwa S³u¿by Liturgicznej i ponownym organizowaniu oaz. Te dwa
rozdzia³y zajmuj¹ 70 stron a wiêc
nieco ponad jedn¹ szóst¹ ksi¹¿ki. Jak wiêc widaæ, zdecydowana wiêkszoœæ Dzie³a wiary poœwiêcona jest œcis³ej historii Ruchu, która zaczyna siê w roku
1969.
Historia Ruchu przedstawiona jest w dwojaki sposób. Chronologiczne – podzielona na lata
1969-1976, 1976-1981, 19811985. I problemowo – s¹ podrozdzia³y poœwiêcone Krajowemu
Duszpasterstwu S³u¿by Liturgicznej w latach 1969-1985, cen-

tralnym oœrodkom Ruchu, stosunkowi Episkopatu do Ruchu
oraz stosunkowi w³adz PRL do
Ruchu.
Tak wiêc wygl¹da „Dzie³o
wiary”. A jakie s¹ moje wra¿enia z lektury?
W ksi¹¿ce podoba mi siê
przede wszystkim jej rzeczowoœæ
i konkretnoœæ. Autor nie lukruje
rzeczywistoœci, nie skrywa siê za
okr¹g³ymi zdaniami, nie boi siê
prawdy. Dzie³o wiary nie jest panegirykiem na czeœæ ks. Blachnickiego ani kogokolwiek innego. Ukazuje po prostu fakty z
historii Ruchu, nie boj¹c siê tego,
¿e pokazuj¹ one nie tylko sukcesy i mocne strony, ale niekiedy
równie¿ pora¿ki i s³aboœci konkretnych ludzi. Autor przy tym
pisze o wszystkich z sympati¹,
jeœli przytacza jakieœ oceny konkretnych ludzi, to s¹ to oceny
wy³¹cznie pozytywne.
Dzie³o wiary nie poprzestaje
na samym opisie kolejnych wydarzeñ. Autor potrafi je podsumowaæ, wskazaæ na to, jakie
skutki konkretne decyzje (czy ich
brak) mia³y dla dalszego rozwoju
Ruchu. Co przy tym istotne, odautorskie komentarze s¹ bardzo
wywa¿one, nie narzucaj¹ce siê.
A poniewa¿ w moim odczuciu s¹
bardzo trafne, a¿ chcia³oby siê
prosiæ, by ich by³o wiêcej. Autor
jednak nie eksponuje w ksi¹¿ce
swej osoby, jego komentarze s¹
bardzo oszczêdne.
Okres objêty Dzie³em wiary
to czasy zasadniczo dwóch moderatorów stoj¹cych na czele
Ruchu – ks. Franciszka Blachnickiego oraz ks. Wojciecha Danielskiego (w bardzo niewielkim stopniu ksi¹¿ka dotyka równie¿ pos³ugi ks. Henryka Bolczyka). Czytelnik si³¹ rzeczy dokonuje porównania ich pos³ugi. Dla mnie
to porównanie by³o bardzo ciekawe. Okazuje siê, ¿e by³y dziedziny, w których ks. Danielski by³
skuteczniejszy od Za³o¿yciela
Ruchu – uda³o mu siê np. przywróciæ do ¿ycia dzie³a, które
przed wyjazdem ks. Blachnickiego uleg³y za³amaniu (i które po
tym przywróceniu do ¿ycia funkcjonuj¹ do dzisiaj). A z drugiej
strony by³y miejsca, gdzie ks.
Danielski nie kontynuowa³ dzia³añ ks. Blachnickiego (z rozmaitych zreszt¹ powodów).
Integraln¹ czêœci¹ historii
Ruchu jest w ksi¹¿ce historia
Domowego Koœcio³a. To niby
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rzecz oczywista, odnotowujê to
jednak, zdarza³o mi siê bowiem
czytaæ rzeczy, w których Domowy Koœció³ by³ traktowany jako
swego rodzaju dodatek.
Bardzo ciekawe s¹ aneksy.
Mamy wykaz oaz wielkich z lat
1979-1981 wraz z miejscowoœciami, które wchodzi³y do danej oazy wielkiej. Mamy spis hase³
roku i piosenek roku. Ale tutaj
od razu bym zg³osi³ zastrze¿enie:
nic by siê nie sta³o, gdyby Autor
wyszed³ poza graniczn¹ datê
swej pracy. Aneks koñczy siê na
1985 roku a przecie¿ spokojnie
móg³ byæ doprowadzony do roku
bie¿¹cego.
Inny ogromnie interesuj¹cy
aneks to „Po raz pierwszy w historii Ruchu Œwiat³o-¯ycie” czyli
spis pocz¹tków rozmaitych wydarzeñ i tradycji w Ruchu (np.
pierwszej oazy, pierwszego dnia
wspólnoty, pierwszej kongregacji, pierwszej piosenki roku), z
podaniem roku i strony w ksi¹¿ce, na której to wydarzenie jest
opisane. Tutaj z kolei jest ewidentny b³¹d (powtarzaj¹cy b³¹d z
samej ksi¹¿ki) dwa razy „po raz
pierwszy” odbywa siê oaza III
stopnia – w roku 1969 i 1972.
Co ciekawe, w tekœcie opis z
1972 roku jest dok³adniejszy –
mówi np. o wypracowaniu programu oazy. Nie zdziwi³bym siê,
gdyby b³¹d wzi¹³ siê z b³êdu w
samych Ÿród³ach. Niezale¿nie jednak od tego b³êdu, ten aneks jest
kapitalnym pomys³em.
Dzie³o wiary ma jednak niestety nie tylko dobre pomys³y.
Nie za szczêœliwe w moim odczuciu s¹ œródtytu³y dziel¹ce te rozdzia³y, które chronologicznie
opisuj¹ historiê Ruchu w latach
1969–1985. Na przemian nosz¹
bowiem nazwy Oaza ¯ywego
Koœcio³a oraz postoaza i preoaza
z dodaniem roku. Te pojêcia nie
s¹ przecie¿ znane nawet oazowiczom (a przecie¿ Dzie³o wiary
bêd¹ czytaæ nie tylko oazowicze).
Autor na pocz¹tku rozdzia³u wyjaœnia znaczenie tych okreœleñ,
niemniej powtarzaj¹ce siê co
chwilê nieznane nazwy wygl¹daj¹
zniechêcaj¹co.
Ksi¹¿ka zaopatrzona jest w
indeksy – geograficzny, rzeczowy i osobowy. Z indeksu geograficznego wynika, ¿e najczêœciej wymienion¹ miejscowoœci¹
jest oczywiœcie Kroœcienko, potem idzie Kraków, Lublin, Warszawa. W indeksie rzeczowym
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obok hase³ oczywistych znajdziemy takie has³a jak np. seminarium duchowne Ruchu Œwiat³o¯ycie, przegl¹d zespo³ów oazowych, fundusz ewangelizacyjny
Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Indeks osobowy pomija ks. Franciszka
Blachnickiego, który pojawia siê
na wiêkszoœci stron ksi¹¿ki. Dowiadujemy siê z niego, ¿e poza
ks. Blachnickim najczêœciej wymieniane w ksi¹¿ce osoby to
kard. Karol Wojty³a, papie¿ Jan
Pawe³ II (osobne has³a), ks. Wojciech Danielski i bp Tadeusz
B³aszkiewicz. Szkoda tylko, ¿e nie
wyodrêbniono osób (czy odniesieñ), które pojawiaj¹ siê tylko
w przypisach jako autorzy materia³ów Ÿród³owych. Kilkakrotnie
wymieniony autor ksi¹¿ki wykorzystanej przy pisaniu Dzie³a wiary to przecie¿ inna kategoria ni¿
bezpoœredni uczestnik wydarzeñ.
Na koniec warto odnotowaæ,
i¿ w ksi¹¿ce mo¿na niejako przy
okazji znaleŸæ rozmaite ciekawostki. Nie wiedzia³em na przyk³ad, ¿e styl mówienia œwiadectw,
dla mnie zupe³nie oczywisty, jest
owocem kontaktu z amerykañskim ruchem Agape. Wczeœniej
œwiadectwa równie¿ mówiono,
lecz by³y ona o wiele bardziej
suche i schematyczne. Ciekawostk¹ z zupe³nie innej dziedziny jest to, ¿e autorzy publikacji
historycznych o Koœciele w czasach komunizmu gdy wspominaj¹
ruch oazowy (najczêœciej marginalnie), bezkrytycznie powtarzaj¹
za aktami SB, i¿ na skutek dzia³añ S³u¿by Bezpieczeñstwa rozwi¹zano tyle a tyle grup rekolekcyjnych. Tymczasem owszem –
w³adze wydawa³y decyzjê o rozwi¹zaniu „nielegalnej kolonii”,
ale oaza tej decyzji siê nie podporz¹dkowywa³a i rekolekcje
trwa³y dalej. Tego w aktach SB
ju¿ nie ma, a historycy na nich
poprzestaj¹.
Takich ciekawostek znajdziemy w ksi¹¿ce wiêcej. Wrzucone
niejako przy okazji (bardzo czêsto w przypisach) ubarwiaj¹ Dzie³o wiary.
Pozostaje mi wiêc zachêciæ
do lektury. Ksi¹¿kê czyta siê dobrze, zawiera ona ogromne bogactwo treœci, pomaga ogarn¹æ
i zrozumieæ ogromne dzie³o, jakim jest Ruch Œwiat³o-¯ycie.
Krzysztof Jankowiak
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Diakonia S³owa
Dy¿ury Diakonii S³owa
Wroc³aw, pl. Katedralny,
na czas remontu w budynku Seminarium Duchownego
wtorek, godz. 1200-1400 oraz 1600-1800
czwartek, godz. 1600-1800
tel. 71-327 11 09 (w godzinach dy¿uru)

Warto pojechaæ
ORAR I stopnia, Koniaków
19 lutego 2011-26 lutego 2011
zg³.: Mariola i Witek Jankowscy, tel.: 77-4363835, kom.: 605 438 075, e-mail: witekjan@vp.pl
ORAR II stopnia, Siedlce k. Krzeszowic,
2 lutego 2011-6 lutego 2011
zg³.: Justyna i Bogdan Pacek, tel.: 122 721 193,
ORAR II stopnia, Kowary k. Karpacza
11 lutego 2011-15 lutego 2011
zg³.: Anna i Ryszard Szewczyk, tel.: 75 76 21 420, kom.: 724 123 827,
e-mail: hankasz@interia.eu
Oaza Rodzin II stopnia, Dêbki, 15 stycznia 2011-30 stycznia 2011
zg³.: Anna i Zenon Malinowscy, kom.: 790 774 242, e-mail: malinowskaanna@wp.pl
Oaza Rodzin II stopnia, D¹brówka/ k.Sulejowa
12 lutego 2011-27 lutego 2011
zg³.: Anna i Marek Kwiatkowscy, tel.: 48 629 42 63, kom.: 609 692 418, 724 708 844
e-mail: marek48@op.pl
ORDR II stopnia, Siedlce k. Krzeszowic,
28 stycznia 2011-2 lutego 2011
zg³.: Hanna i Zbyszek Stawowiak, tel.: 124 110 935
Rekolekcje tematyczne „KWC w rodzinie”, Kowary k. Karpacza,
14 stycznia 2011-16 stycznia 2011
zg³.: Agata i £ukasz Szewczyk, kom.: 602 311 319, e-mail: lukiszew@interia.pl
Rekolekcje tematyczne „Mi³uj bliŸniego swego jak siebie samego czyli poznaj siebie ¿eby
pokochaæ drugiego”, Skomielna Czarna,
22 stycznia 2011-29 stycznia 2011
zg³.: Barbara i Edward Wojta³a, tel.: 32 281 09 26, kom.: 503 371 661
wiêcej na www.dk.oaza.pl
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Diakonie Diecezjalne
Zaproszenie do wspó³pracy

Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji
³¹czy ludzi, którym zale¿y na tym, by inni us³yszeli, ¿e Pan ich
bardzo kocha. Dog³êbnie przyjêliœmy s³owa za œw. Paw³em: biada
mi, gdybym nie g³osi³ Imienia Jezusa. Tak naprawdê to codziennoœæ weryfikuje nasze oddanie Bogu. Cz³owiek ze swej natury jest
s³aby i potrzebuje wspólnoty – naszym powo³aniem i umocnieniem
jest Diakonia Ewangelizacji.
Nasze spotkania modlitewno-formacyjne odbywaj¹ siê raz w
miesi¹cu. Czasami spotykamy siê na warsztatach, by uczyæ siê nowych form ewangelizacji, do których ju¿ wiele lat temu zachêca³
s³uga Bo¿y Jan Pawe³ II.
Jeœli czujesz, ¿e to Twoja droga – ZAPRASZAMY.
Spotkania DE odbywaj¹ siê w poniedzia³ki, o godzinie 1900
(po mszy wieczornej), w parafii Najœwiêtszego Serca Jezusowego (o. salezjanie) – niedaleko Placu Grunwaldzkiego.

Diecezjalna Diakonia Modlitwy
Jesteœmy wspólnot¹, która swoj¹ modlitw¹ pragnie s³u¿yæ wszystkim osobom i dzie³om, które Ruch Œwiat³o-¯ycie podejmuje w naszej Archidiecezji. Czêsto jednak potrzeby przekraczaj¹ tak wyznaczone granice, gdy¿ modlimy siê we wszystkich intencjach, które
do nas nap³ywaj¹. Ka¿dy z nas odkry³ i wci¹¿ odkrywa na nowo
prawdê, i¿ tylko w Jezusie stanowimy Jedno. W tê najg³êbsz¹ jednoœæ – communio z braæmi, mo¿emy wejœæ w³aœnie poprzez modlitwê, a ka¿de dzie³o dziêki naszej pos³udze dojrzewa i zasiewa ziarno
w sercach ludzi.
Poza jednoœci¹ duchow¹ ka¿dy z nas jest ca³kowicie inny. S¹
wœród nas ludzie m³odzi, ci, którzy w³aœnie zaczynaj¹ studia i którzy
ju¿ za chwilê je skoñcz¹, doroœli i ma³¿eñstwa.
Odpowiedzialni:
1. Magdalena Skibiñska
telefon 693625096
e-mail: skibusia@gmail.com
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Terminy spotkañ:
22 listopada 2010 r.
20 grudnia 2010 r.
17 stycznia 2011 r.
28 lutego 2011 r.
14 marca 2011 r.
04 kwietnia 2011 r.
16 maja 2011 r.
06 czerwca 2011 r.
Odpowiedzialni:
1. Katarzyna Gronowicz
telefon 608252757
e-mail: katarzyna.gronowicz@gmail.com
2. Moderator Diakonii
Ewangelizacji:
ks. Grzegorz Michalski
telefon 668 307 855
e-mail: grzesmich@o2.pl
Gor¹co pragniemy zaprosiæ ka¿dego, kto odczuwa w sercu pragnienie pos³ugi swoj¹ modlitw¹, na nasze spotkania. Jesteœmy przekonani, obserwuj¹c ¿ycie Jezusa Chrystusa, i¿ modlitwa, nieustanna
jej nauka oraz s³u¿ba modlitw¹ to najszybsza droga do zbawienia
zarówno dla nas jak i dla tych, za których wstawiamy siê przed
Panem.
Ruch Œwiat³o-¯ycie potrzebuje Twojej pos³ugi, Twojej modlitwy, Twojego zaanga¿owania, aby cud nawrócenia, który dokona³
siê w Tobie, móg³ dokonaæ siê tak¿e w innych, Twoich bliŸnich.
Jeœli Twoje serce jest poruszone pragnieniem, przyb¹dŸ
we wtorek o 2000
do par. pw. œw. Maurycego we Wroc³awiu (ul. Traugutta 34).
2. Moderator Diakonii Modlitwy: ks. Pawe³ Jêdrzejski
telefon 697723291
e-mail: pajed@poczta.onet.pl

Od samego pocz¹tku Niepokalana widziana by³a i prze¿ywana w
kontekœcie oazy, Ÿród³a i ¿ycia. Oznacza to najpierw jakieœ intuicyjne
przeczuwanie g³êbokiego zwi¹zku pomiêdzy tajemnic¹ Niepokalanej a tajemnic¹ Matki, Matki nie tylko Chrystusa, ale Matki nowego
¿ycia i wszystkich ¿yj¹cych.
Ks. Franciszek Blachnicki, Tajemnica wielka – w Chrystusie i
Koœciele. Charyzmat maryjny Ruchu Œwiat³o-¯ycie
8 grudnia 2010 r. przypada uroczystoœæ Niepokalanego
Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. Jest to œwiêto patronalne Wspólnot Ruchu Œwiat³o-¯ycie i S³u¿by Liturgicznej.
Zapraszamy zatem wszystkim oazowiczów i sympatyków Ruchu
do udzia³u we Mszy œw. w koœciele pw. Œw. Franciszka z Asy¿u
o godz. 1830.
Orzekamy i okreœlamy, ¿e nauka, która utrzymuje, i¿ Najœwiêtsza
Maryja Panna od pierwszej chwili swojego poczêcia – moc¹ szczególnej ³aski i przywileju wszechmog¹cego Boga oraz ze wzglêdu na przewidywane zas³ugi Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego –
zosta³a zachowana wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego, jest prawd¹ przez Boga objawion¹ i dlatego wszyscy wierni powinni w ni¹ wytrwale i bez wahania wierzyæ.
Konstytucja apostolska Ineffabilis Deus, 8 grudnia 1854 r.
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Organizacja Dni Wspólnoty w roku 2010/2011
1. Podzia³ na zespo³y
W tym roku (podobnie jak w ubieg³ym) Dni Wspólnoty bêd¹ siê odbywaæ w szeœciu zespo³ach. Dni Wspólnoty bêd¹ przygotowywane
wspólnie przez Domowy Koœció³, doros³ych i grupy m³odzie¿owe.
2. Terminy Dni Wspólnoty
W formacji w ci¹gu roku przewidziane s¹ cztery cykle dni wspólnoty: jesienny, adwentowy, wielkopostny i paschalny. Obejmuj¹ one
kolejno dni wspólnoty dla moderatorów, animatorów i ca³ego Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Szczegó³y organizacyjne uzgadniane s¹ w poszczególnych zespo³ach.
5 grudnia 2010 – Adwentowy Dzieñ Wspólnoty Oblicze S³owa – Jezus Chrystus
13 marca 2011 – Wielkopostny Dzieñ Wspólnoty Dom S³owa – Koœció³
15 maja 2011 – Paschalny Dzieñ Wspólnoty Drogi S³owa – Misja
3. Odpowiedzialni
Do obowi¹zków osób odpowiedzialnych za Dni Wspólnoty nale¿y koordynowanie wszelkich dzia³añ zwi¹zanych z przygotowaniem
Dnia Wspólnoty i troska o jego w³aœciwy przebieg. Konieczne jest jednak, aby w zespo³ach tworzy³y siê diakonie odpowiedzialne za kszta³t
Dni Wspólnoty, poniewa¿ jest to zadanie ca³ego zespo³u, a nie tylko kilku wyznaczonych osób.
W oazie nie jest tak, ¿e tylko grupa odpowiedzialnych jest zobowi¹zana do dzia³ania. Jeœli widzi siê braki, to jest to raczej wezwanie do
wspó³odpowiedzialnoœci.
4. Budowanie wspólnoty
Celem Dni Wspólnoty jest umocnienie jednoœci na ró¿nych szczeblach naszego Ruchu (na wszystkich szczeblach zaanga¿owania,
wszystkich grup stanowych i wiekowych poprzez zachowanie jednoœci treœci, jednoœci punktów programu i jednoœci czasowej) oraz
ubogacenie procesu formacyjnego cz³onków naszego Ruchu.
ks. Grzegorz Michalski, moderator diecezjalny
Diecezjalna Diakonia Jednoœci

Zespo³y
Zespó³ I - Wroc³aw
Odpowiedzialni: Jowita i Bogdan KuŸmiccy
tel. 71 795 88 97
parafia œw. Augustyna, V rejon DK, OD, OM
parafia œw. Trójcy, OD
parafia Chrystusa Króla, VII rejon DK, OD
parafia œw. Ignacego Loyoli, IV rejon DK, OM
parafia œw. Jadwigi, VI rejon DK
parafia œw. Maksymiliana Kolbego, III rejon DK, OM
parafia œw. Andrzeja Boboli, OM
parafia œw. Agnieszki, OD
parafia œw. Karola Boromeusza, OM
Zespó³ II - Wroc³aw
Odpowiedzialni: Anna i Benedykt Banaszakowie
tel. 71 372 84 19
parafia Najœw. Serca Pana Jezusa, II rejon DK
parafia œw. Jakuba i Krzysztofa, OD
parafia œw. Macieja, IX rejon DK, OM
parafia Matki Bo¿ej Pocieszenia, I rejon DK, OM
katedra œw. Jana, VIII rejon DK
parafia Opieki œw. Józefa, OD, OM, ODB
parafia œw. Maurycego, OM
parafia œw. Bonifacego, OM
parafia Matki Bo¿ej Bolesnej, ODB
Zespó³ III - Wroc³aw
Odpowiedzialni: Ewa i Marcin Kaczkowscy
tel. 71 364 21 95
ks. Kazimierz Sroka, tel. 71 363 88 19
parafia œw. Franciszka z Asy¿u, X rejon DK, OM
Zespó³ IV
Odpowiedzialni: Urszula i Piotr Stadniczenko
tel. 71 314 32 44
ks. Jan Kudlik, tel. 71 314 21 42
Oleœnica, parafia œw. Jana Aposto³a,
XI rejon DK, OM

Zespó³ V
Odpowiedzialni: Janina i Micha³ Bartosikowie
tel. 71 318 23 36
ks. Mariusz Leonik, tel. 71 318 13 74
Jadwiga Rudyk, tel. 71 318 68 99
Jelcz-Laskowice, O³awa, Brzeg, XII rejon DK
Jelcz-Laskowice, OD, OM
Zespó³ VI
Odpowiedzialni: Katarzyna i Piotr Oksaniczowie
tel. 888 893 654
ks. Antoni Ablam
ks. Daniel Herbowski
Oborniki Œl¹skie, Wo³ów, Brzeg Dolny, XIII rejon DK
Brzeg Dolny, OM

Kalendarz pracy rocznej Ruchu Œwiat³o-¯ycie
2010/2011
Wydarzenia ogólnopolskie
22-25 listopada 2010 r.
Rekolekcje kap³anów moderatorów Ruchu

25-28 lutego 2011 r.
XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Œwiat³o-¯ycie

26-28 listopada 2010 r.
Rekolekcje Diakonii Jednoœci (ORDJ)

28 lutego 2011 r.
Krajowe Kolegium Moderatorów

29 listopada 2010 r.
Dzieñ wspólnoty moderatorów i moderatorek

7 marca 2011 r.
Dzieñ wspólnoty moderatorów i moderatorek

4 grudnia 2010 r.
Dzieñ wspólnoty animatorów i diakonii

12 marca 2011 r.
Dzieñ wspólnoty animatorów i diakonii

26 grudnia 2010 r. –Niedziela Œwiêtej Rodziny
Uroczystoœæ patronalna Domowego Koœcio³a

18-20 marca 2011 r.
Dzieñ wspólnoty diakonii diecezjalnych (DWDD)

9 stycznia 2011 r. – Niedziela Chrztu Pañskiego
Uroczystoœæ patronalna moderatorów Ruchu

21-24 kwietnia 2011 r.
Triduum Paschalne we wspólnotach deuterokatechumenalnych

14-16 stycznia 2011 r.
Spotkanie op³atkowe Domowego Koœcio³a

26-29 kwietnia 2011 r.
Rekoloekcje Kap³anów Moderatorów Ruchu

Zimowa Oaza ¯ywego Koœcio³a 2011

9 maja 2011 r.
Dzieñ wspólnoty moderatorów i moderatorek

2 lutego 2011 r.
Dzieñ Œwiat³a w Kroœcienku i poœwiêcenie œwiec O¯K 2011
Przejœcie z postoazy do preoazy
Turnusy zimowe O¯K 2011 (KODA i inne formy rekolekcji)
odpowiednio do terminu ferii – od poniedzia³ku do pi¹tku
nastêpnego tygodnia

14 maja 2011 r.
Dzieñ wspólnoty animatorów i diakonii

Wydarzenia w diecezji
15 listopada 2010 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

7 marca 2011 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

20 listopada 2010 r.
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a

13 marca 2011 r.
Wielkopostny Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie w rejonach

5 grudnia 2010 r.
Adwentowy Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie w rejonach
8 grudnia 2010 r. – Niepokalane Poczêcie NMP
Uroczystoœæ patronalna Wspólnot Ruchu Œwiat³o-¯ycie
i S³u¿by Liturgicznej
13 grudnia 2010 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
10 stycznia 2011 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
5 lutego 2011 r.
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
7 lutego 2011 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

11 kwietnia 2011 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
7 maja 2011 r.
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
9 maja 2011 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
15 maja 2011 r.
Wielkanocny Dzieñ wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie w rejonach
20 czerwca 2011 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
Oaza ¯ywego Koœcio³a 2011
Turnus pierwszy: 25 czerwca – 11 lipca 2011 r.
Turnus drugi: 13-26 lipca 2011 r.
Turnus trzeci: 30 lipca – 15 sierpnia 2011 r.

