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Na Kopiej Górce zobaczyliœmy wyraŸnie, ¿e nasze powo³anie stanowe i powo³anie do
wspónoty Ruchu rozwija siê w
pe³nej harmonii buduj¹cej nasz¹
jednoœæ ma³¿eñsk¹, a w konsekwencji, staje siê urzeczywistnieniem s³u¿by we wspólnocie
¯ywego Koœcio³a, z ca³¹ nasz¹
s³aboœci¹ i niedoskona³oœci¹.
s. 8

Po powrocie z rekolekcji
wci¹¿ czujê siê spragniona Jego
s³owa, a On daje mi moc do trwania przy Nim, zosta³am obdarzona podczas tych rekolekcji prawdziwym g³odem Jego s³owa.
s. 12

Obecnie, gdy tak wiele rodzin
rozpada siê – co poci¹ga za sob¹
wiadome owoce – Krêgi Rodzin
winny stawaæ w obronie ma³¿eñstwa i rodziny.
s. 15
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Drogi S³owa - Misja
Wróci³a myœl o stworzeniu domu, w którym bêdzie mo¿na zaopiekowaæ siê np. piêcioma – oœmioma osobami równoczeœnie, gdy pos³ugê tê podejmie kilka osób, stanowi¹cych wspólnotê ¿ycia, mieszkania i dzia³ania, która zapewni tak¿e czas odpoczynku swoim cz³onkom. Wspólnie ³atwiej wytworzyæ
atmosferê rodzinn¹ i ogarn¹æ ni¹ podopiecznych oraz zachêciæ do wspó³tworzenia jej.
s. 22

Zrozumia³em, ¿e modlitwa to
nie tylko Ojcze Nasz i Zdrowaœki, to te¿ w³asne s³owa, które wypowiadam ka¿dego dnia do Boga,
s³owa uwielbienia i przeprosin.
s. 10

Krucjata to wspania³e dzie³o,
w którym odkrywa siê radoœæ korzystania z daru wolnoœci i dzielenia siê nim z innymi. Trwanie
w niej wyzwala od lêku pojawiaj¹cego siê w ró¿nych sytuacjach
¿yciowych.
s.17

O kongregacji wczeœniej s³ysza³am, ale jaka tam ze mnie odpowiedzialna by³a – zwyk³y
uczestnik/animator czy cz³onek
Ruchu i tyle. Do g³owy mi nie
przysz³o, by tam pojechaæ.
s. 6
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Diakonia,
czyli s³u¿ba to
postawa osób
odpowiedzialnych za Ruch,
objawiaj¹ca siê
gotowoœci¹ i
przyjmowaniem
ró¿norakich pos³ug. „Pragnê s³u¿yæ” to s³owa
wypowiadane
przez osoby w
uroczysty sposób wstêpuj¹ce w szeregi Stowarzyszenia
Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Jeœli dojrza³eœ do tego, ¿e zobaczy³eœ i czujesz wizjê ca³ego Ruchu (koniecznie po prze¿yciu
Oazy Rekolekcyjnej Diakonii – ORD) i jesteœ (bo by³eœ) nadal odpowiedzialnym
cz³onkiem Ruchu, dochodzisz do odkrycia,
¿e powinieneœ robiæ coœ wiêcej. Dla Ruchu, dla ludzi, dla Koœcio³a, w którym
¿yjesz. To Bo¿e dzie³o, dlatego sam Jezus
da ci si³y do niego i wyposa¿y w niezbêdne ³aski. Do czynienia tej w³aœnie pos³ugi,
któr¹ wybra³eœ i któr¹ w wiêkszoœci przypadków lubisz. Bo s³u¿yæ mo¿na wszêdzie,
ale najlepsze rezultaty daje pos³uga w konkretnej diakonii. Ale co do tego ma Stowarzyszenie? Powiesz, ¿e s³u¿yæ nawet w
specjalistycznej diakonii mogê nie bêd¹c
cz³onkiem Stowarzyszenia. I to jest prawda. Ale ¿eby s³u¿yæ w pe³ni, na pewnym
etapie tej s³u¿by, po prze¿yciu pe³nej formacji naszego Ruchu, sam zrozumiesz, ¿e
udzia³ w Stowarzyszeniu i jego ramy prawne, daj¹ znacznie wiêcej mo¿liwoœci. Inna
sprawa, czy s¹ one w pe³ni wykorzystywane?
Przypatrujmy siê tak¿e postaci Chrystusa S³ugi na Kopiej Górce w Kroœcienku. I
módlmy siê czêsto hymnem o uni¿eniu i
wywy¿szeniu Jezusa Chrystusa (Flp 2,611), który moim zdaniem powinien byæ
hymnem ka¿dej diakonii. Jezus jest nam
wzorem s³u¿by, a¿ do ofiary z ¿ycia. I pamiêtajmy, ¿e potem Bóg Go wywy¿szy³.
Czy potrafimy chocia¿ trochê Go naœladowaæ? Odpowiem, ¿e tak.
Mieczys³aw Kobierski
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Gigant ducha
Co by³o Ÿród³em œwiêtoœci
Karola Wojty³y? Jak siê wydaje,
przysz³y b³ogos³awiony ¿y³ po
prostu Bogiem, by³ œwiadomy i
pewny Jego obecnoœci; trwa³ z
Nim w g³êbokiej, za¿y³ej relacji.
O tym, jak jest to wa¿ne, dowiedzia³ siê ju¿ w domu rodzinnym
w Wadowicach, w którym otrzyma³ staranne religijne wychowanie i doœwiadczy³ autentycznej
pobo¿noœci (tak¿e tej ludowej). I
to zosta³o w nim ju¿ na zawsze.
Jan Pawe³ II kocha³ Boga, którego traktowa³ jak Ojca. Czu³ siê
zarazem Jego umi³owanym dzieckiem.
By³ to cz³owiek modlitwy,
któr¹ rozumia³ jako spontaniczn¹
rozmowê z Bogiem. Traktowa³ j¹
jako absolutny priorytet. W liœcie
apostolskim Novo millenio ineunte napisze, ¿e kontemplacja
ma pierwszeñstwo nad dzia³aniem, a milczenie i modlitwa –
nad aktywizmem. On wiedzia³, ¿e
chrzeœcijañskie dzia³anie domaga siê, aby wszystko, co z Bo¿¹
pomoc¹ postanowimy, by³o g³êboko zakorzenione w kontemplacji i w modlitwie.
Wielu pozosta³ przed oczami
obraz papie¿a modl¹cego siê Liturgi¹ Godzin w katedrze wawelskiej w 2002 r., albo trzymaj¹cego krzy¿ w swojej prywatnej kaplicy podczas ostatniej w swoim
ziemskim ¿yciu Drodze Krzy¿owej
w Wielki Pi¹tek 2005 roku. Modlitwa by³a sta³ym punktem ka¿dego jego dnia. Zatapia³ siê w
modlitewnej ciszy, rozmawia³ z
Bogiem d³ugo i wytrwale. Tajemnicê Eucharystii prze¿ywa³ tak
[jakby ten moment – przyp. red.]
by³ dla niego rzeczywiœcie najwa¿niejszym wydarzeniem dnia
– stwierdzi³ niedawno ks. prof.
Andrzej Szostek. Jedno okreœlenie ciœnie siê na usta – Gigant
ducha
Mówi siê tak¿e o nim, ¿e odznacza³ siê szczer¹ i g³êbok¹ pobo¿noœci¹ maryjn¹. Jej fundamentów równie¿ trzeba szukaæ
gdzieœ na dró¿kach w Kalwarii
Zebrzydowskiej, ale te¿ na Jasnej
Górze. W lepszym zrozumieniu i
umi³owaniu Maryi pomóg³ mu œw.
Ludwik Maria Grignion de Montfort; i tak w koñcu zawierzy³ Jej
siebie, swoj¹ pos³ugê i ca³y œwiat,
umieszczaj¹c symbolizuj¹c¹ J¹
literê M w swoim papieskim herbie.
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Jan Pawe³ II umia³ zaufaæ i
zawierzyæ Bogu do tego stopnia,
¿e by³ gotowy na mêczeñstwo.
Œwiat zobaczy³ to na w³asne oczy
po zamachu w maju 1981 r., kiedy to zamiast ograniczyæ kontakty z ludŸmi, tylko je zintensyfikowa³. Zaakceptowa³ wolê Bo¿¹
w swoim ¿yciu. By³ œwiadomy,
¿e byæ mo¿e nastêpny zamach
bêdzie udany – nie ba³ siê jednak
tego. Wiedzia³, ¿e jego ¿ycie nie
nale¿y do niego, ale do Boga. To
pozwoli³o mu nie baæ siê. Tak
potrafi¹ tylko œwiêci!
Niezwyk³a osobowoœæ
Czêsto wspominamy Jana
Paw³a II, i próbujemy znaleŸæ
odpowiedŸ na pytanie, jakim by³
cz³owiekiem. Relacje osób, które zna³y go osobiœcie, wspó³pracuj¹c z nim (choæby tylko kard.

Dziwisza, abp Mokrzyckiego czy
ks. prof. Szostka) œwiadcz¹ o jednym – to, jak¹ Karol Wojty³a by³
osobowoœci¹, wynika³o z jego
wiêzi z Bogiem. Kocha³ Go ca³ym sercem, i to przek³ada³o siê
bezpoœrednio na mi³oœæ do cz³owieka. Jego relacje z ludŸmi
œwiadczy³y o tym, ¿e w ka¿dej
napotkanej osobie chcia³ i potrafi³ dostrzec twarz Jezusa.
Niedawno abp Mieczys³aw
Mokrzycki, obecnie metropolita
lwowski, a w przesz³oœci (w latach 1996-2005) bliski wspó³pracownik polskiego papie¿a, nakreœli³ jego sylwetkê. Wskaza³ na
takie jego cechy jak zdyscyplinowanie, stawianie sobie wymagañ,
opanowanie, ciep³o i ¿yczliwoœæ.
Lwowski pasterz podkreœli³ te¿
poczucie humoru Ojca Œwiêtego.
Inn¹ Jego cech¹ by³ te¿ spokój i
brak poœpiechu; abp Mokrzycki
nigdy nie widzia³ Papie¿a nerwowo spogl¹daj¹cego na zegarek,
biegn¹cego gdzieœ w poœpiechu.

Pokaza³ nam,
czym jest œwiêtoœæ
Byæ mo¿e wyt³umaczeniem takiego podejœcia do ¿ycia s¹ papieskie s³owa z Novo millenio ineunte: ¯yjemy w epoce nieustannej aktywnoœci, która czêsto staje siê gor¹czkowa i ³atwo mo¿e
siê przerodziæ w ‘dzia³anie dla
dzia³ania’. Musimy opieraæ siê
tej pokusie (15).
Inni wspó³pracownicy papie¿a, a tak¿e jego biografowie i
dziennikarze dodaj¹ z kolei, ¿e by³
to cz³owiek ogromnej wewnêtrznej wolnoœci. To w³aœnie ona
pozwoli³a mu przyj¹æ wybór konklawe, a potem podejmowaæ
trudne, niepopularne nawet w
kurii rzymskiej decyzje.

Cechowa³a go gotowoœæ do
podjêcia ryzyka, nie lêka³ siê wychodzenia poza utarte schematy, ¿eby znaleŸæ cz³owieka.
Œwiadczy o tym chocia¿by inicjatywa zwo³ania w 1986 r. w Asy¿u Miêdzynarodowego Dnia Modlitw o Pokój.
Jan Pawe³ II ¿y³ tym, w co
sam wierzy³ i czego naucza³.
Mo¿na powiedzieæ, ¿e pierwszym
adresatem swoich s³ów czyni³ siebie samego. Co wiêcej, jak dodaje ks. prof. Szostek, nie ulega³ ¿adnym naciskom, które
mog³yby go odwieœæ od g³oszenia tego, co rozpozna³ jako
wa¿n¹ i polecon¹ sobie do g³oszenia prawdê. Œwiadczy to niezbicie o jego autentycznoœci i
chêci skupienia siê tylko na osobie Jezusa. Umia³ s³uchaæ innych, tak¿e œwieckich. Mo¿e to
w³aœnie przekonanie leg³o u podstaw sformu³owania, które nasz
rodak umieœci³ w encyklice Re-

demptor hominis: Cz³owiek jest
drog¹ Koœcio³a.
Ciekawe spostrze¿enia na
temat ks. Karola Wojty³y maj¹
tak¿e jego przyjaciele i wspó³pracownicy z krêgów akademickich
i naukowych. Sumienny, odpowiedzialny, rzetelny i wymagaj¹cy – to tylko niektóre z okreœleñ,
jakimi go obdarzaj¹. Dawa³ temu
dowód podczas pracy naukowej
na KUL, prowadz¹c wyk³ady i
opiekuj¹c siê studentami. Tej rzetelnoœci pozosta³ wierny tak¿e za
murami Watykanu – najbli¿si
wspó³pracownicy opowiadaj¹, ¿e
bo¿onarodzeniowe homilie przygotowywa³ z du¿ym, nawet kilkumiesiêcznym wyprzedzeniem.
Interesuj¹ce, ¿e nawet ci, którzy
siê z nim w wielu kwestiach nie
zgadzali, mówili o nim: w pogl¹dach mu obcych szuka³ tego, co
wartoœciowe – d¹¿y³ do znajdowania p³aszczyzny porozumienia
z ludŸmi inaczej myœl¹cymi.
Zawsze otwarty na innych,
nie ba³ siê ludzi i wychodzi³ do
nich. Skupia³ uwagê na rozmówcy – wiele osób, które spotka³y
go osobiœcie, mia³o wra¿enie, jakby jego sprawy by³y dla niego najwa¿niejsze. Papie¿ z Wadowic
mia³ oprócz tego œwietn¹ pamiêæ, która pozwala³a mu pamiêtaæ imiona i szczegó³y z ¿ycia
osób, z którymi rozmawia³. Gdy
przemawia³ publicznie przed
rzesz¹ wiernych, wielu odnosi³o
wra¿enie, ¿e zwraca siê osobiœcie
do nich.
Powy¿sze refleksje nie wyczerpuj¹ oczywiœcie opisu osobowoœci b³ogos³awionego. Ka¿dy z
nas móg³by tutaj dodaæ coœ od
siebie – bo i nieco karko³omnym
zadaniem jest pisanie i mówienie o Janie Pawle II, zw³aszcza
jeœli napisano i powiedziano o
Nim ju¿ niemal wszystko.
Podczas sesji dla mediów w
Warszawie kard. Nycz powiedzia³, ¿e jest pozytywnie przera¿ony tym, co jeszcze trzeba przeczytaæ i co trzeba wiedzieæ o przysz³ym b³ogos³awionym Janie
Pawle II. Jak siê wydaje, uczucie
tego przera¿enia, czy te¿ respektu, powinno staæ siê tak¿e i naszym udzia³em.
Piotr Niedzielski
www.oaza.pl
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Chrzeœcijañstwo musi byæ twórcze!
Jan Pawe³ II do Oazy
Na Kopiej Górce pachnie
œwie¿oœci¹ i lekkoœci¹, a promienie s³oneczne delikatnie muskaj¹
uœmiechniête twarze tych, którzy zgromadzili siê w Œwiêto Matki
Koœcio³a. Wtedy to, 11 czerwca
1973 r., kardyna³ Karol Wojty³a
poœwiêci³ statuê i dokona³ aktu
oddania dzie³a Oazy, Ruchu
¯ywego Koœcio³a, ca³ej diakonii
oraz miejsca Niepokalanej Matce Koœcio³a.
Ówczesny ksi¹dz kardyna³
wyg³osi³ przemówienie, w którym
wyrazi³ osobiste, wewnêtrzne
pragnienie przybycia tutaj, w³aœnie w tê uroczystoœæ. Choæ jeszcze tego dnia, wczesnym rankiem
wydawa³o siê to rzecz¹ niemo¿liw¹, znalaz³a siê chwila, otworzy³o siê ma³e „okienko” – jak
powiedzia³ – by spotkaæ siê i
po³o¿yæ akcent na tê apostolsk¹
inicjatywê, która na Kopiej Górce znalaz³a swoje Ÿród³o i st¹d
stara siê promieniowaæ. Niejednokrotnie w czasie swojego pontyfikatu Jan Pawe³ II wspomina³
to szczególne miejsce i wydarzenie. Ten moment uzna³ za punkt
kulminacyjny dzia³alnoœci, która
wyp³ynê³a z natchnionej intuicji,
duszpasterskiej pos³ugi, S³ugi
Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego.
Trzydzieœci lat póŸniej, w
2003 roku, wraca³ pamiêci¹ do
prze¿yæ z tamtych lat i wyra¿a³
przekonanie, ¿e nowe czasy nie
mniej ni¿ dawne potrzebuj¹ œwiadectwa. Mo¿e nawet bardziej ni¿
kiedykolwiek dot¹d, Koœció³ w
Polsce potrzebuje wiary, nadziei
i mi³oœci m³odych ludzi, którzy
staraj¹ siê budowaæ swoje ¿ycie
w oparciu o S³owo Bo¿e, o liturgiê i udzia³ w ¿yciu rodzimej parafii. Przecie¿ mia³ okazjê wielokrotnie prze¿ywaæ spotkania z
m³odzie¿¹ zaanga¿owan¹ w Ruchu i z bliska obserwowaæ, jak
owocna by³a ta formacja. Nie
by³y to czasy ³atwe. Mo¿e w³aœnie w tamtych okolicznoœciach
tym bardziej wyraziste by³o œwiadectwo wiary i zaanga¿owania w
¿ycie Koœcio³a, jakie dawali moderatorzy, animatorzy i poszczególni cz³onkowie Ruchu.
Ojciec Œwiêty powiedzia³ wtedy do nas: Tchnienie Ducha
Œwiêtego, jakie odczuwa³o siê w
coraz to nowych inicjatywach

Ruchu, jest darem dla Koœcio³a
w Polsce i na œwiecie. Te trzy
elementy, na których jest zbudowana duchowoœæ Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, stanowi¹ jego niezwyk³¹ wartoœæ: prze¿ywanie
treœci Pisma Œwiêtego Starego i Nowego Testamentu
– to pierwszy i nieodzowny krok
do poznania Chrystusa, do kontemplacji Jego oblicza i do podejmowania na co dzieñ wyzwañ, jakie przed ka¿dym wiernym i przed ca³ym Koœcio³em
stawia konfrontacja dokonuj¹ca
siê nieustannie miêdzy rzeczywistoœci¹ tego œwiata i Ewangeli¹. Liturgia, szczególnie liturgia Eucharystii i sakramentów
inicjacji chrzeœcijañskiej, prze¿ywana
w duc h u
g³êbokiego
zrozumienia
i zaanga¿owania,
wprowadza
w mis t e rium zbawienia, które dokona³o siê przed wiekami w Chrystusie, i w którym mamy udzia³
dziêki widzialnym znakom niewidzialnej ³aski. W koñcu
udzia³ w ¿yciu parafialnym
jest wyrazem zrozumienia tajemnicy Koœcio³a jako wspólnoty odkupionych, którzy stanowi¹ mistyczne cia³o Chrystusa,
jedno i niepodzielone, zjednoczone wzajemn¹ mi³oœci¹.
Wolni i wyzwalaj¹cy
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 – te s³owa Jana Paw³a II zawarte w jego liœcie po¿egnalnym do Polaków z dnia 23
paŸdziernika 1978 r. sta³y siê bez-

poœrednim bodŸcem i wezwaniem do podjêcia diakonii na
rzecz ratowania narodu od alkoholizmu oraz od wszelkiego rodzaju uzale¿nieñ i niewoli poni¿aj¹cych godnoœæ cz³owieka,
dziecka Bo¿ego.
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 r. 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.
Owocn¹ odpowiedzi¹ na apel
Ojca Œwiêtego by³o powo³anie
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka,
w której cz³onkowie Ruchu Œwiat³o-¯ycie mog¹ s³u¿yæ sprawie
wyzwolenia cz³owieka, a przez to
dobru ca³ego narodu. Krucjata
Wyzwolenia Cz³owieka sta³a siê
darem Ruchu dla Ojca Œwiêtego,
ofiarowanym Mu w Nowym Targu 8 czerwca 1979 roku. Obejmowa³a tak¿e walkê w obronie
poczêtego ¿ycia, w obronie czystoœci. W 1981 r. zosta³a powo³ana diakonia ¿ycia, której celem
jest m.in. tworzenie pozytywnej
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atmosfery wokó³ pocz¹tków
¿ycia, ukazywanie sensu czystej,
odpowiedzialnej mi³oœci i wychowania do mi³oœci.
Musicie od siebie wymagaæ
Znamienna by³a myœl wypowiedziana przez Papie¿a Polaka:
Cz³owiek nie mo¿e siebie sam
do koñca zrozumieæ bez Chrystusa. Nie mo¿e zrozumieæ ani
kim jest, ani jaka jest w³aœciwa
jego godnoœæ, jakie powo³anie i
ostateczne przeznaczenie.
Ruch Œwiat³o-¯ycie sk³ada
wobec wspó³czesnego œwiata
œwiadectwo odnowienia i pog³êbienia w Chrystusie wiêzi z Bogiem i z cz³owiekiem, bo Koœció³
zawsze potrzebuje nowych ludzi,
potrzebuje Œwiat³a i ¯ycia. Wezwanie „Nie lêkajcie siê!” musimy odczytywaæ w bardzo szerokim wymiarze. Potrzeba nam wyzwolenia cz³owieka wspó³czesnego od lêku przed sob¹ samym,
przed œwiatem, przed innymi
ludŸmi, przed potêgami tego
œwiata, przed systemami, przed
tym wszystkim, co jest symptomem niewolniczego lêku wobec
tak zwanej si³y wy¿szej, któr¹
cz³owiek wierz¹cy nazywa Bogiem. Trzeba temu cz³owiekowi
z ca³ego serca ¿yczyæ, aby nosi³ i
pielêgnowa³ w swym sercu tê bojaŸñ Bo¿¹, która jest pocz¹tkiem
m¹droœci.
Charyzmaty codziennoœci
W czasie katechezy o charyzmatach wyg³oszonej podczas
audiencji generalnej 9 marca
1994 r. Jan Pawe³ II : Sobór
Watykañski II przypomnia³ naukê o charyzmatach i zaktualizowa³ j¹, nawi¹zuj¹c do s³ów œw.
Paw³a. Obok tych charyzmatów, byæ mo¿e nadzwyczajnych,
jak na przyk³ad dar czynienia
cudów, dar mówienia jêzykami
– co by³o znamienne dla pierwszych wspólnot – s¹ charyzmaty zwyczajne, ¿ycia codziennego, które jednak w ogromnej
mierze przyczyniaj¹ siê do dobra wspólnego. Chocia¿by taki
charyzmat matki, która wychowuje dzieci, albo charyzmat
Oazy. O Oazie mówiê, bo dotyczy ona m³odych ludzi, którzy
odnaleŸli Chrystusa i wci¹¿
chc¹ do Niego poci¹gn¹æ innych
m³odych. Tych charyzmatów
jest wiele. Trzeba o nie bardzo
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dbaæ, prosiæ Boga, dziêkowaæ za
nie i strzec ich dla dobra wspólnoty.
Jan Pawe³ II wyrazi³ szczególne uznanie dla Domowego Koœcio³a, ga³êzi rodzinnej Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, maj¹cej swe Ÿród³o w charyzmacie ksiêdza Franciszka Blachnickiego, za wdra¿anie nurtu duchowego odrodzenia
wœród polskich ma³¿eñstw i rodzin. ¯yczy³ te¿, aby dziêki pos³udze tej szczególnej formacji
Ruchu, rodziny nauczy³y siê rozpoznawaæ swoje specyficzne
powo³anie, rozwa¿aj¹c swe
upodobania, talenty i mo¿liwoœci w kontekœcie potrzeb i wezwañ Koœcio³a i œwiata.
Jest mi bliski ten styl ¿ycia
Ojciec Œwiêty widzia³ w cz³onkach Ruchu, których nazywa³
dobrymi przyjació³mi, przysz³oœæ
Koœcio³a i Ojczyzny. 4 czerwca
2003 r. powiedzia³: Chcê dzisiaj
pozdrowiæ zas³u¿ony Ruch
Œwiat³o-¯ycie, oazy, które œwiêtuj¹ na Jasnej Górze swój jubileusz. Niech im Bóg b³ogos³awi, a ja serdecznie dziêkujê za
wielk¹ pracê ewangelizacyjn¹ na
ziemi polskiej. Odnowa Koœcio³a nie dokona siê bez odnowy
cz³owieka. Cz³owiek musi na
nowo g³êbiej zrozumieæ, kim
jest. Kim jest w oczach Boga,
jakie jest jego powo³anie. I to
zrozumienie, to jest w³aœnie fundament odnowy Koœcio³a.
Je¿eli jest oaza, to znaczy,
¿e niestety jest pustynia, bo oaza
ma racjê bytu tylko na pustyni.
Pamiêtam – mówi³ dalej – na
B³yszczu ko³o Tylmanowej
uczestniczy³em w tzw. Dniach
Wspólnoty. Powiedzia³em wtedy, ¿e osobiœcie bliski jest mi ten
styl ¿ycia, który zainaugurowa³
i zaproponowa³ m³odym, S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki. I tego zdania nie zmieni³em. Bogu dziêkujê za ten Ruch,
który przyniós³ tyle b³ogos³awionych owoców w sercach
m³odzie¿y w minionych trudnych latach, a i dziœ stanowi
prê¿ne œrodowisko duchowego
rozwoju m³odzie¿y i rodzin.
7 czerwca 1991 r. mogliœmy
us³yszeæ nastêpuj¹ce s³owa skierowane do Ruchu: Jest to Ruch
zwi¹zany z moj¹ biskupi¹ m³odoœci¹. Pamiêtam spotkanie w
Nowym Targu przy pierwszej
pielgrzymce, pamiêtam ducho-

we dary, jakie ofiarowali wtedy
wasi starsi bracia i siostry Koœcio³owi. Wasze pokolenie
przed³u¿a tê tradycjê pragnie
wejœæ w trzecie milenium chrzeœcijañstwa, unikaj¹c wad i grzechów poprzez pracê nad sob¹,
pielêgnowanie cnót, zw³aszcza
abstynencji, prawdomównoœci,
odwagi i mêstwa. Polska i œwiat
u progu trzeciego tysi¹clecia
potrzebuje ewangelicznego zaczynu.
A na krakowskich B³oniach,
18 sierpnia 2002 r., Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, mówi³ do oazowiczów o dwóch filarach, na których opiera siê Ruch Œwiat³o¯ycie: Umi³owanie Eucharystii
i Biblii niech zawsze rzuca Bo¿e
œwiat³o na drogi waszego ¿ycia
– i dalej – W ka¿dym czasie potrzeba œwiadectwa ludzi ¿yj¹cych wed³ug b³ogos³awieñstw.
Oazowicze w czasie Mszy œw.
na B³oniach zanieœli w darze Ojcu
Œwiêtemu „Ksiêgê darów duchowych”. Zawiera³a ona zapewnienia o modlitwie i poœcie w intencji pokoju na œwiecie – w sumie 22 tys. cz³onków ruchu.
Trzymajcie siê
nauki za³o¿yciela
W telegramie kondolencyjnym Papie¿a Jana Paw³a II po
œmierci ks. F. Blachnickiego, czytamy: Odszed³ gorliwy aposto³
nawrócenia i wewnêtrznej odno-

wy cz³owieka i wielki duszpasterz m³odzie¿y. Z Jego inspiracji zrodzi³ siê specyficzny
kszta³t ¿ycia oazowego na polskiej ziemi. Swoje liczne talenty umys³u i serca, jakiœ szczególny charyzmat, jakim obdarzy³ Go Bóg, odda³ sprawie budowy Królestwa Bo¿ego. Budowa³ je modlitw¹, apostolstwem,
cierpieniem i budowa³ z tak¹
determinacj¹, ¿e s³usznie myœlimy o Nim jako o „gwa³towniku” tego Królestwa (por. Mt 11,
12). Dziêkujemy Bogu za wszelkie dobro, jakie sta³o siê udzia³em ludzi przez Niego. Modlimy siê gor¹co o pe³niê œwiat³a i
¿ycia dla Jego duszy. Wieloraka dzia³alnoœæ i s³u¿ba Koœcio³owi i w Koœciele, budzenie i
o¿ywianie zaanga¿owania œwieckich, zmaganie siê o trzeŸwoœæ
Narodu, troska o m³odych i
rodziny, uczyni³y ks. Franciszka Blachnickiego niezwyk³ym
œwiadkiem wiary. Sta³ siê on
bowiem g³osem, który wzywa³
wszystkich œwieckich, by na co
dzieñ ¿yli tajemnic¹ Koœcio³a.
Wielkoœæ pontyfikatu Jana
Paw³a II polega nie tylko na jego
wielkich historycznych osi¹gniêciach. Nauczanie S³ugi Bo¿ego
otworzy³o przed Koœcio³em nowe
horyzonty. Pojawi³y siê nowe
mo¿liwoœci dialogu z ludŸmi niewierz¹cymi oraz przedstawicielami innych tradycji i kultur.
Tyle do nas mówi³, pisa³.
Wskazywa³ drogê, troszczy³ siê,

opiekowa³. Kiedy by³o trzeba –
gani³. Uczy³ radoœci, pokazywa³
piêkno. Skoñczy³ siê jakiœ etap –
to prawda. Ale zaczyna siê
nowy! ¯niwo pozosta³o. I bardzo
du¿o narzêdzi, które zosta³y nagromadzone w wielkiej roztropnoœci na zapas. Jako uczniowie
godni swojego nauczyciela powinniœmy je teraz podnieœæ i
pójœæ z nimi pomiêdzy tych
wszystkich, którzy tego potrzebuj¹. Nie jesteœmy ju¿ uczniami
s³uchaj¹cymi, ale pos³anymi do
g³oszenia z moc¹.
Opracowa³a
Ma³gorzata Baltyn
na podstawie:
· Jan Pawe³ II, Redemptor hominis, 1979.
· F. Blachnicki, Godziny Taboru, 1989.
· F. Blachnicki, Charyzmat i
wiernoœæ, 2003.
· M. Ziêba, Epoka Jana Paw³a
II – zrozumieæ niezwyk³y pontyfikat, 2006.
· Domowy Koœció³ 1979 nr 21.
· G³os Papie¿a, Zeszyt 6.
· L‘Osservatore Romano. Wydanie polskie, 1991 numer
specjalny 1-9 czerwca.
· L‘Osservatore Romano. Wydanie polskie, 1994 nr 8.
· L‘Osservatore Romano. Wydanie polskie, 1996 nr 2.
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Doœwiadczenie Koœcio³a
Jasna Góra, 25-27 lutego 2011 r.
Podró¿uj¹c noc¹, dojechaliœmy na Jasn¹ Górê. Zeszliœmy
do podziemi, gdzie najpierw zapytano nas o has³o – inaczej nie
zostalibyœmy wpuszczeni. Jeszcze tylko sprawdz¹ nas wykrywaczami metalu, poka¿emy specjalny certyfikat (opieczêtowana
zgoda na udzia³ w kongregacji od
moderatora diecezjalnego, arcybiskupa i Papie¿a) i mo¿emy
wejœæ…
Nie dajcie siê nabraæ! Na
kongregacjê mo¿e przyjechaæ
ka¿dy. Nie trzeba ju¿ pos³ugiwaæ
w diakonii, nie trzeba siê odznaczaæ jakimiœ zas³ugami wobec
Ruchu – powinno siê jedynie byæ
istotnie w Ruchu. Czemu? A
choæby dlatego, by zrozumieæ,
po co to wszystko.
O kongregacji wczeœniej s³ysza³am, ale jaka tam ze mnie odpowiedzialna by³a – zwyk³y
uczestnik/animator czy cz³onek
Ruchu i tyle. Do g³owy mi nie
przysz³o, by tam pojechaæ. Ale
od jakiegoœ czasu moje perspektywy siê nieco zmieniaj¹. Dojrzewam duchowo, zatem i mój
sposób patrzenia na œwiat oraz
na sam Ruch Œwiat³o-¯ycie ulega zmianie. Da³am siê wiêc w
koñcu namówiæ na wyjazd i nie
¿a³ujê tego.
Jak ju¿ napisa³am – przyjechaæ mo¿e ka¿dy. Wydawa³o mi

siê, ¿e jestem takim szaraczkiem,
a zdziwi³o mnie, jak wielu znajomych spotka³am. I to takich, których spotyka siê raz na rok lub
rzadziej, wiêc radoœæ ze spotkania by³a ogromna. I to nie tylko
w moim przypadku! Co chwilê w
czasie przerw mo¿na by³o us³yszeæ wybuchy œmiechu i okrzyki
powitañ, a w œlad za tym mo¿na
by³o zaobserwowaæ ludzi, którzy
rzucaj¹ siê sobie w objêcia. Piêkny widok, ale i od razu poczu³am
siê cz³onkiem wielkiej rodziny.
Czas by³ wype³niony co do
minuty. Sporo prelegentów, wielu znakomitych goœci. U¿yjê tu
s³ów ks. G³oda (który kiedyœ tak
skomentowa³ swój udzia³ w pewnej konferencji): „Jeszcze nigdy
tak aktywnie nie s³ucha³am”.
Kongregacja skupi³a siê nad
rozwa¿aniami wokó³ has³a pracy
formacyjnej w nastêpnym roku:
„S³uchaæ Pana w Koœciele”. Has³o proste, ale jak¿e skomplikowane. Wielu w swoich przemówieniach natrudzi³o siê, by nam
ów temat przybli¿yæ, pomóc zrozumieæ, ogarn¹æ.
Wielkich i donios³ych prze¿yæ
nie brakowa³o. Z racji pobytu na
Jasnej Górze nie mog³o zabrakn¹æ Eucharystii w kaplicy Matki
Bo¿ej. O godz. 1400, tu¿ po ods³oniêciu cudownego obrazu, rozpoczynaliœmy Mszê. I o dziwo to

w³aœnie tamten moment ods³oniêcia obrazu tak mnie poruszy³.
By³o nas ponad 1000 osób, obrazu wiêc niestety nie widzia³am.
Ale gdy taki t³um w jednej chwili
klêka³, gdy s³ychaæ by³o bêben i
tr¹by (muzycy zawsze towarzysz¹
ods³oniêciu i zas³oniêciu obrazu),
wra¿enie by³o niezwyk³e. Nie tylko czu³am, ale wiedzia³am, ¿e
Matka, Pani Nieba i Ziemi, przychodzi do swoich dzieci, by towarzyszyæ im w sprawowanej
Najœwiêtszej Ofierze. Eucharystia
z Ni¹ u boku by³a dla mnie odkrywcza, piêkna, nowa.
Na sobotni wieczór szykowano inne wielkie wydarzenie. W
ci¹gu roku jest kilka mo¿liwoœci
b³ogos³awieñstwa nowych cz³onków DIAKONII. Podczas Nieszporów na kongregacji jest jedna z nich. Wzruszaj¹cy i motywuj¹cy by³ widok osób, które ze

s³owami „Pragnê s³u¿yæ!” na
ustach stawa³y w szeregu gotowe istotnie wype³niæ zadanie s³u¿by. Moja radoœæ by³a tym wiêksza, ¿e nowych cz³onków Stowarzyszenia by³o a¿ 38, a wœród nich
by³o dwoje moich znajomych. Po
Nieszporach nie brakowa³o wiêc
gratulacji i ¿yczeñ.
A¿ sama siê zdziwi³am, jaka
zmêczona wróci³am do domu –
ale tylko fizycznie. Plan kongregacji by³ napiêty, lecz wszystkie
doznania d³ugo bêd¹ we mnie ¿yæ
i obfitowaæ. Nie oznacza to, ¿e
teraz bêdzie mi ze wszystkim
³atwiej, ¿e posiad³am jak¹œ niedostêpn¹ wiedzê. Wróci³am jednak bogatsza o doœwiadczenie
Koœcio³a w Ruchu i Ruchu w
Koœciele, bogatsza o radoœæ i
wdziêcznoœæ za s³ugê Bo¿ego
ks. Blachnickiego i s³ugê Bo¿ego
ks. Danielskiego.
Wszystkim, którzy wci¹¿
tkwi¹ w swojej ma³ej wspólnotce oazowej i nie pamiêtaj¹, ¿e s¹
czêœci¹ wiêkszego dzie³a; tym,
którzy to wiedz¹, a chc¹ tego
doœwiadczyæ; tym, którzy s¹ odpowiedzialni i tym, którzy chc¹
nimi siê staæ – polecam wyjazd
na Kongregacjê Odpowiedzialnych Ruchu Œwiat³o-¯ycie. I nie
tylko dlatego, by archidiecezja
wroc³awska przebi³a inne diecezje pod wzglêdem frekwencji (w
tym roku zajêliœmy 2. miejsce –
przyjecha³o 69 osób). Na KO
zdobywa siê doœwiadczenie i
umocnienie, radoœæ i wiedzê –
nikt stamt¹d nie wyje¿d¿a taki
sam. Po powrocie mo¿e nie bêdzie ³atwiej, ale jaœniejszy i wyraŸniejszy stanie siê ten CEL na
horyzoncie. A jaki ma byæ pierwszy krok? S³uchaæ Pana w Koœciele…
Agnieszka Wa³kiewicz
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Wezwania z Kongregacji
Wezwanie na sobotê
Kochajcie ten Ruch
mi³oœci¹ ofiarn¹
To s³owa, jakie skierowa³ do
nas na Jasnej Górze abp Józef
Michalik, przewodnicz¹cy Konferencji Episkopatu Polski. Nie
ma w¹tpliwoœci, ¿e chodzi tu nie
o egocentryczn¹ mi³oœæ do samego Ruchu, ale o mi³oœæ do ca³ego Koœcio³a, która ma siê wyra¿aæ w naszej diakonii poprzez
Ruch Œwiat³o-¯ycie. Posiadamy
ku temu w³aœciwe narzêdzia.
Swoje wyst¹pienie o tym, jakie
zadania Ruch Œwiat³o-¯ycie powinien podj¹æ w s³u¿bie Koœcio³owi w Polsce, abp Michalik rozpocz¹³ od znacz¹cych s³ów:
„B¹dŸcie jako Ruch wierni sobie,
swemu charyzmatowi. To wystarczy”. Nie musimy odkrywaæ
Ameryki. Jesteœmy wezwani do
apostolstwa i ewangelizacji. Pos³uga ma odbywaæ siê szczególnie w ramach parafii, bo w³aœnie
„parafialnoœæ” jest si³¹ naszego
Ruchu. Jesteœmy zakorzenieni w
Koœció³, jesteœmy eklezjalni – to
nasza duma, ale i wielkie zobowi¹zanie. To w Koœciele-wspólnocie skutecznie mo¿emy us³yszeæ przemawiaj¹cego do nas
Pana. Nasz¹ odpowiedzi¹ na
Jego g³os ma byæ s³u¿ba, diakonia. „Nie si³¹, nie moc¹ nasz¹,
lecz moc¹ Ducha Œwiêtego” – a¿
chce siê dopowiedzieæ. Punktem
wyjœcia powinna byæ w tym i
ka¿dym innym zadaniu modlitwa.
„Kto siê modli, ten ¿yje i dobrze
wype³nia swoje zadania” – mówi³
abp Michalik w homilii podczas
sobotniej Mszy w Kaplicy Cudownego Obrazu. Nasza wiara
ma opieraæ siê na oddaniu Panu
wszystkich sfer naszego ¿ycia.
Wtedy bêdziemy autentycznymi
œwiadkami Chrystusa.
Wezwanie na niedzielê
Czytajcie Benedykta
Nie bêdziemy jako Ruch w
pe³ni eklezjalni bez ³¹cznoœci z
Papie¿em i pasterzami Koœcio³a.
O przes³aniu Benedykta XVI dla
wspó³czesnego œwiata mówi³ w
niedzielê ks. dr Tomasz Jaklewicz,
zastêpca redaktora naczelnego

„Goœcia Niedzielnego”. Dziêki
g³osowi Papie¿a znamy kierunek,
w jakim mamy pod¹¿aæ. Papie¿,
wed³ug s³ów jeszcze kardyna³a
Josepha Ratzingera, stanowi
„wa³ obronny przed samowol¹”.
Tak¿e nasz¹, bo nikt nie jest wolny od pokusy budowania Koœcio³a „po swojemu”. Ks. Jaklewicz
ukaza³ postaæ Papie¿a jako osoby, która „widzi dramat œwiata z
perspektywy Boga”. Podkreœli³
przy tym fenomen Benedykta XVI
– znakomitego diagnostyka rzeczywistoœci, a zarazem bliskiego
ka¿demu cz³owiekowi Pasterza,
który prze¿ywa razem z nami nasze problemy, znakomicie je wyczuwa i œwiat³em m¹droœci p³yn¹cej od Boga pragnie oœwietlaæ
nasze ciemnoœci. Czyni to, wskazuj¹c œwiatu podstawowe przes³anie, które mamy zrealizowaæ
tak¿e my: Bóg musi byæ pierwszy! Podstawowy priorytet Koœcio³a to wed³ug Papie¿a „prowadziæ do Boga, który mówi w
Biblii”. Nie mamy budowaæ w
Ruchu prywatnych kapliczek,
lecz ukazywaæ prymat Boga, który przemawia do cz³owieka. Prymat Boga, którego pragniemy
s³uchaæ w Koœciele. Dlatego warto „czytaæ Benedykta” – by odnaleŸæ siê w œwiecie tak dog³êbnie przez niego rozpoznanym i
zdiagnozowanym co do skali wystêpuj¹cych w nim zafa³szowañ.
Warto czytaæ Papie¿a tak¿e po
to, by nie ulec pokusie jedynie
ludzkiego aktywizmu. Papie¿ wyra¿a to jasno, a zarazem do g³êbi
przenikliwie: „Nie potrzebujemy
Koœcio³a bardziej ludzkiego, ale
bardziej Bo¿ego, bo wtedy jest
bardziej ludzki”.
Wezwanie Kongregacji
wielowymiarowa diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie
dla Koœcio³a w Polsce
i poza jej granicami
Motywem przewodnim,
który powraca³ w czasie Kongregacji, by³a postawa diakonijna. Prezentacja dokumentu
o diakonii oraz poszczególnych
diakonii specjalistycznych ukaza³a, jak rozleg³y jest wymiar
zadañ do podjêcia przez nasz
Ruch. Ujmuj¹c powy¿sze we-

zwania, bêdzie to zarówno
s³u¿ba Koœcio³owi w jego
strukturach parafialnych,
jak i apostolstwo w œwiecie, czyli tam, gdzie pracujemy i uczymy siê, mieszkamy i przebywamy. Bêdzie to ukazywanie w³aœciwego oblicza atakowanego medialnie Papie¿a Benedykta XVI, jak i przybli¿anie jego nauczania, które stanowi dog³êbn¹ diagnozê rzeczywistoœci i
wskazuje na prymat Boga
jako niezbêdny warunek
zaistnienia œwiata, zdolnego obdarzyæ cz³owieka
prawdziwym szczêœciem.
W ¿yciowej postawie ma
to byæ w koñcu œwiadectwo rozumnej wolnoœci
dziecka Bo¿ego, które jest
œwiadome swej to¿samoœci
kobiety lub mê¿czyzny,
broni wartoœci ¿ycia od poczêcia
do naturalnej œmierci oraz sprzeciwia siê temu wszystkiemu, co
uw³acza godnoœci cz³owieka. Nie
mo¿e zabrakn¹æ w nas po Kongregacji wielkiej wdziêcznoœci i
modlitwy uwielbienia Boga za dar
wielkich kap³anów i przewodników w drodze do œwiêtoœci: S³ugi Bo¿ego Jana Paw³a II, S³ugi
Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego oraz ks. Wojciecha Danielskiego. Wdziêcznoœci za tyle rzeczy, których nie jesteœmy nawet
w stanie wymieniæ.
Po raz kolejny zostaliœmy pos³ani w bój przez naszego Genera³a. Pójdziemy do walki ze œpie-

wem na ustach, który wyra¿a
nasz¹ ufnoœæ: „Wielki jest nasz
Pan”. Razem z Maryj¹, nasz¹
Mam¹, która nigdy nie odmawia
nam goœciny w swym Jasnogórskim Domu, chcemy wo³aæ z radoœci: „Wielkie rzeczy uczyni³
nam Wszechmocny!”. Wierzymy,
¿e jeszcze uczyni! A z Janem
Paw³em II, od 1 maja tak¿e naszym b³ogos³awionym, chcemy
modliæ siê na pocz¹tek wszelkich
podejmowanych przez nas dzia³añ:
Niech zst¹pi Duch Twój i
odnowi oblicze ziemi, tej ziemi!
Jacek Kijas
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Miejscem szczególnym dla
oazowiczów jest Kopia Górka –
Centrum Ruchu Œwiat³o-¯ycie
wpisana w panoramê Kroœcienka nad Dunajcem. Jego sercem
jest Kaplica Chrystusa S³ugi, w
której znajduje siê majestatyczny witra¿ ze statu¹ Jezusa S³ugi,
jako wzórem zaufania Bogu i
wype³nienia Jego woli poprzez
ca³kowity dar z siebie.
Ta Prawda, ¿e Bóg jest Mi³oœci¹ przez Jezusa Chrystusa, urzeczywistnia siê nie tylko w wystroju kaplicy, który wed³ug pomys³u Ojca Franciszka mia³ s³u¿yæ,
jak mówi³ S³uga Bo¿y, tym, którzy „przygotowuj¹ siê do diakonii, do przyjêcia ró¿nych zadañ
w naszym Ruchu...”, ale doœwiadczaliœmy jej tak¿e osobiœcie podczas modlitwy, ws³uchuj¹c siê w
S³owo Bo¿e, w Liturgii, w sakramentach, we wspólnocie ¯ywego Koœcio³a, w doœwiadczaniu
obecnoœci œwiêtych obcowania.
W g³êbokim Bo¿ym przekazie, dotknê³y nas s³owa z Listu
do Filipian:
Chrystus Jezus istniej¹c w
postaci Bo¿ej, nie skorzysta³ ze
sposobnoœci, aby na równi byæ
z Bogiem, lecz ogo³oci³ samego siebie, przyj¹wszy postaæ s³ugi, stawszy siê podobnym do
ludzi. A w tym co zewnêtrzne
uznany za cz³owieka, uni¿y³
samego siebie, stawszy siê pos³usznym a¿ do œmierci, i to
œmierci krzy¿owej. Dlatego te¿
Bóg wywy¿szy³ Go nad wszystko i darowa³ Mu imiê ponad
wszelkie imiê, aby na imiê Jezusa zgiê³o siê ka¿de kolano
istot niebieskich i ziemskich, i
podziemnych, i aby wszelki jêzyk wyzna³, ¿e Jezus Chrystus
jest Panem ku chwale Boga Ojca
(Flp 2,6-11).

Widzieliœmy Pana

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Spojrzenie na Kopi¹ Górkê
przez pryzmat Góry Tabor
Jest w tym Bo¿ym s³owie
zawarte dla nas zadanie, mamy
¿yæ d¹¿eniem Chrystusa – “pe³niæ wolê Ojca”. Przez pos³ugê podejmowania diakonii jesteœmy
wezwani, aby d¹¿enia Jezusa
uczyniæ swoimi. Najpierw te d¹¿enia odkrywaæ, rozeznawaæ drogê swojej pos³ugi, aby
potem wchodziæ w Ducha
Jezusa, uczyæ
siê ¿yæ Jego
Duchem, Jego
d¹¿eniami.
O j c i e c
Franciszek rozumia³ to tak:
To jest program naszego
¿ycia
chrzeœcijañskiego. Przyjêliœmy przez
wiarê Chrystusa jako swojego Zbawiciela, ale musimy
Go przyj¹æ tak¿e jako Pana.
Musimy œwiadomie realizowaæ ¿ycie (styl, program
¿ycia) kierowane przez
Chrystusa, przez Jego Ducha. ¯ycie uczniów, to jest
¿ycie poddane Chrystusowi.
Inaczej mówi¹c – jêzykiem
Pisma œw. - musimy przemieniæ siê z ludzi cielesnych
w ludzi duchowych. Musimy
przemieniæ swoje ¿ycie, które jest jeszcze w du¿ej mierze ¿yciem wed³ug cia³a, w
¿ycie wed³ug Ducha.

Najwiêkszym dla nas prze¿yciem podczas tegorocznych rekolekcji ORD w Kroœcienku by³
bezpoœredni kontakt z paniami z
Instytutu Niepokalanej Matki Koœcio³a. Ich œwiadectwo o ¿yciu
S³ugi Bo¿ego ks. Franciszka

Blachnickiego oraz pami¹tki po
Ojcu, pomog³y nam doœwiadczyæ
jego wiary i bezgranicznego zaufania Panu w powstawaniu
wszelkich inicjatyw dla Ruchu. A
w nas uczestnikach rekolekcji
ORD budzi³o szacunek i pragnienie œwiêtoœci na wzór Niepokalanej Maryi.
Kopia Górka jest dla nas miejscem œwiêtym. Jezus zabra³ nas
z sob¹ na tê “górê Tabor”, jak
Piotra, Jana i Jakuba. Tam ujrzeliœmy przez wiarê, jak zajaœnia³a twarz Chrystusa, a szaty Jego
sta³y siê lœni¹co bia³e. ¯ywy Bóg
w ca³ej swej chwale uni¿aj¹c siê,
przyjmuj¹c postaæ S³ugi, dotkn¹³
naszych serc, byœmy mogli przyj¹æ niewymierny ogrom ³ask
p³yn¹cych z tego miejsca dla
ka¿dego, kto tego pragnie.
Tam zbiegaj¹ siê dwa œwiaty:
ludzki i duchowy, w miejscu
poœwieconym i oddanym Bogu
w szczególnym Akcie Maryjnym. W œwiadectwach wypowiedzianych na zakoñczenie
ORD us³yszeliœmy, ¿e ¿ywy
Bóg dotkn¹³ tak¿e wielu innych
serc... To jest Syn mój Wybrany, Jego s³uchajcie!
Œwiat g³osi inne d¹¿enia.
Wydaje siê, ¿e d¹¿enia œwiata
s¹ jedne: demonstracja si³y,
dominacja nad innymi, pêd do
sukcesu. Licz¹ siê wygrani, zwy-

ciêzcy, silniejsi. Nieustannie w
naszym ¿yciu dochodzi do konfrontacji d¹¿eñ Jezusa, d¹¿eñ
Ewangelii z d¹¿eniami œwiata. Nie
jest ³atwo iœæ drog¹ d¹¿eñ Jezusa, bo trzeba zgodziæ siê na przegran¹ w oczach ludzi i œwiata.
Mo¿e nawet na kpinê, cynizm,
na wytykanie palcami, na
œmiesznoœæ. To jest cena uni¿enia, ogo³ocenia – droga Chrystusa S³ugi.
Jak mamy sobie radziæ? Jesteœmy przekonani, ¿e tylko w
pe³nym wyzwoleniu, w wolnoœci dzieci Bo¿ych, bêdziemy
darem z siebie
dla Chrystusa w
s³u¿bie braciom.
Ta ³aska p³ynie z
dzie³a Krucjaty
Wyzwolenia
Cz³owieka przez
pe³ne, ca³kowite
zjednoczenie siê
z Niepokalan¹.
Osobiœcie doœwiadczamy
owoców w naszym ¿yciu, p³ynacych z daru
KWC, które przek³adaj¹ siê na relacje z bliskimi i braæmi w wierze. Jest to dla nas droga ci¹g³ego zawierzania i oddawania siê
Chrystusowi przez Maryjê. Na
Kopiej Górce zobaczyliœmy wyraŸnie, ¿e nasze powo³anie stanowe i powo³anie do wspónoty
Ruchu rozwija siê w pe³nej harmonii buduj¹cej nasz¹ jednoœæ
ma³¿eñsk¹, a w konsekwencji,
staje siê urzeczywistnieniem s³u¿by we wspólnocie ¯ywego Koœcio³a, z ca³¹ nasz¹ s³aboœci¹ i
niedoskona³oœci¹.
Choæ po prze¿yciu tego
ORD jesteœmy tacy sami, to jednak inni, przemienieni i serce
pa³a mi³oœci¹ do Ruchu. Choæ
jeszcze wiele spraw nie rozumiemy, to pragniemy przyj¹æ odpowiedzialnoœæ za Ruch z ca³ym
jego duchowym bogactwem i
charyzmatem.
S³ugo Bo¿y, Ojcze Franciszku Blachnicki wstawiaj siê za
nami!
Ma³gorzata i Adam
Baltyn
(fragmenty œwiadectw z prze¿ycia rekolekcji ORD na Kopiej
Górce, uka¿¹ siê w Wieczerniku
Nr 179)

wydarzenia, w których braliœmy udzia³
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Rozpal w nas mi³oœci ¿ar…
ORAE 28-30 stycznia 2011 r.

Czy by³eœ ju¿ na Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji?
Pod koniec stycznia uczestniczyliœmy z ¿on¹ w Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji (ORAE) we Wroc³awiu.
To by³o mocne prze¿ycie. Z co
najmniej dwóch wzglêdów. Po
pierwsze, chocia¿ uczestniczyliœmy ju¿ w wielu rekolekcjach
ewangelizacyjnych, zw³aszcza na
pocz¹tku naszego ma³¿eñstwa, na
prze³omie lat siedemdziesi¹tych
i osiemdziesi¹tych, nigdy dot¹d
nie byliœmy na Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji.
Po drugie, te rekolekcje z ró¿nych
wzglêdów zosta³y skrócone i
trwa³y non stop od pi¹tkowego
popo³udnia do niedzieli wieczór,
z wyj¹tkiem nocnego wypoczynku oczywiœcie. I z tego powodu
by³y bardzo wyczerpuj¹ce. Z trudem, ale daliœmy radê. Dlaczego
siê na nie zdecydowaliœmy?
G³ównie to ja chcia³em w nich
uczestniczyæ a ¿ona do³¹czy³a w
ostatniej chwili. I by³o mi dlatego zdecydowanie raŸniej.
Jakie natchnienie mnie tam
poci¹gnê³o? Najpierw wspieranie
duchowe i materialne ró¿nych
form rekolekcji ewangelizacyjnych, o czym rozmawia³em z ks.
S³awomirem Skonieczk¹ w grudniu 2009 roku (podczas Rekolekcji Ewangelizacyjnych w parafii
Chrystusa Króla we Wroc³awiu).
By³o te¿ pragnienie prze¿ycia jakichœ rekolekcji w ramach tych
oferowanych przez Ruch. I
wreszcie, co najwa¿niejsze uderzy³a mnie przynaglaj¹co wypowiedŸ Moderatora Generalnego,
zachêcaj¹ca wszystkich cz³onków Ruchu do uczestnictwa w
ORAE. Nie tylko tych zaanga-

¿owanych bezpoœrednio w ewangelizacjê, czy dopiero chc¹cych
ewangelizowaæ. Na wypowiedŸ
tê trafi³em surfuj¹c po stronach
internetowych Ruchu. Czytaj¹c
Komunikat Moderatora Generalnego Ruchu Œwiat³o-¯ycie nr 22010/2011, zwany po prostu
Listem Jednoœci, w punkcie 7 natrafi³em na poni¿szy fragment.
„Jeœli w Ruchu mówimy du¿o
o potrzebie ewangelizacji, niech
wszyscy ksiê¿a moderatorzy oraz
odpowiedzialni œwieccy, animatorzy, pary animatorskie zadadz¹
sobie proste pytanie: czy by³em
ju¿ na Oazie Rekolekcyjnej
Animatorów Ewangelizacji?
Myœlê, ¿e szczera odpowiedŸ na
to pytanie pozwoli nam znaleŸæ
odpowiedŸ na inne pytanie: dlaczego poziom aktywnoœci ewangelizacyjnej naszego Ruchu ci¹gle pozostawia wiele do ¿yczenia…? Refleksja ta nie powinna byæ dla nas powodem do
marudzenia, lecz zachêt¹
i przyczyn¹ do powszechnej
mobilizacji, która przysporzy
pracy odpowiedzialnym za
Centraln¹ Diakoniê Ewangelizacji! Skoro moderatorzy Ruchu dali nam przyk³ad, to niech
teraz rzesza kap³anów i œwieckich
z naszego Ruchu zdobêdzie siê na
udzia³ w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Ewangelizacji! A wszystko
to po to, aby wype³niæ zadanie,
do którego wzywa nas Ojciec
Œwiêty Benedykt XVI we wspomnianym wy¿ej motu proprio.
Nie mo¿emy milczeæ – musimy
„zawsze i wszêdzie” g³osiæ Jezusa Chrystusa, jako jedynego Pana
i Zbawiciela! Skoro mamy „s³uchaæ Pana w Koœciele”, to czy
trzeba nam jeszcze jakiejœ dodatkowej zachêty?

(zachowany tekst wyt³uszczony wg orygina³u).
Tak wiêc wyp³ynêliœmy na
g³êbiê. 28 stycznia po po³udniu
znaleŸliœmy siê w goœcinnych progach koœcio³a Œw. Franciszka z
Asy¿u, przy ul. Borowskiej. Modlitwa pomaga³a nam ch³on¹æ
wiedzê, przekazywan¹ przez prowadz¹cy zespó³ na czele z ks. S³awomirem Skonieczk¹. Poznaliœmy w pe³ni co to jest kerygmat
i ¿e jest to coœ wiêcej, ni¿ utrwalone w nas od dawna tzw. cztery
prawa duchowego ¿ycia. Szczegó³ów zdradza³ nie bêdê, bo uwa¿am (zreszt¹ powiedzia³em to w
œwiadectwie na zakoñczenie rekolekcji), ¿e jesieni¹ tego roku
warto zorganizowaæ kolejne
ORAE, a chêtni powinni siê znaleŸæ. Powiem tylko, ¿e „godzina
œwiadectw” trwa³a ponad dwie
godziny. Ile by³o radoœci, w œpiewie i w œwiadectwach ludzi! Œpiewaliœmy z moc¹: „Wykrzykujcie
na czeœæ Pana wszystkie ziemie,
wœród okrzyków i radoœci wys³awiajcie Go!” Ka¿dy mia³ siê czym
podzieliæ z ca³ych rekolekcji, a
g³ównie z popo³udniowej wyprawy ewangelizacyjnej, na któr¹
wiêkszoœæ z nas odwa¿y³o siê
pójœæ po raz pierwszy. Jak powiedzia³ dziêkuj¹c w modlitwie ks.
S³awek: „Dziêkujemy Ci Jezu za
ten czas, to by³ Twój czas, Twoje królowanie, og³aszanie Twojej potêgi. Dziêkujemy za tych
ludzi, do których mogliœmy mówiæ, którzy Ciê przyjêli, czy te¿
nie przyjêli, za to co w nich za-

sialiœmy”. I bardzo siê cieszyliœmy
tak¿e z tego, ¿e by³ z nami, jako
uczestnik nasz moderator diecezjalny ksi¹dz Grzegorz. Dziêkujemy zreszt¹ Bogu za wszystkich
uczestników i organizatorów i za
wspania³¹ duchow¹ atmosferê
tych rekolekcji.
Zachêcam, za Moderatorem
Generalnym zw³aszcza tych, nie
zwi¹zanych bezpoœrednio z diakoni¹ ewangelizacji. ORAE trzeba co najmniej raz w ¿yciu, w
swojej oazowej formacji prze¿yæ.
Wszak wszyscy zgodnie z wielkim nakazem misyjnym Chrystusa powinniœmy byæ gotowi do tej
pos³ugi. Jeœli przyjdzie taka potrzeba, dawaæ œwiadectwo,
wspó³uczestniczyæ w rekolekcjach, wspomagaæ je modlitw¹.
ORAE pomaga to zrozumieæ.
ORAE pomaga zrozumieæ wysi³ki bezpoœrednich ewangelizatorów, którzy oprócz Bo¿ego
wsparcia powinni czuæ wsparcie
cz³onków wspólnoty Ruchu. Aby
na tym bardzo wa¿nym polu nie
zostali sami. Czy by³eœ ju¿ na
Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji?
IdŸcie wiêc i pozyskujcie
uczniów we wszystkich narodach” (Mt 28,19). IdŸcie na
ca³y œwiat i g³oœcie Ewangeliê wszelkiemu stworzeniu
(Mk 16,15).
Dorota i Mieczys³aw
Kobierscy
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Modlitwa to
nie tylko zdrowaœki...
20-24 luty Sidzina 2011
Przed tymi rekolekcjami czêsto mia³am wra¿enie, ¿e moje
¿ycie nie ma jakiegoœ g³êbszego
sensu. ‘Jest jak jest, ale tak w³aœciwie nie mam po co ani dla
kogo ¿yæ’. Czêsto doœwiadcza³am
bólu, który skrywa³am w sobie.
Nie mia³am z kim siê nim podzieliæ. By³o to dla mnie bardzo trudne i wymaga³o wiele opanowania, by nie wybuchn¹æ z byle jakiego powodu. Mia³am wra¿enie,
¿e Bóg mnie nie s³ucha i wywo³ywa³o to u mnie pretensje o to,
¿e jest niesprawiedliwy.
Gdy pojecha³am na rekolekcje, nie oczekiwa³am zmian. Mia³am nadziejê na fajnie spêdzony
czas w dobrym towarzystwie. Ale
siê myli³am.
Odkry³am na nowo namiot
spotkania i pozna³am jego sens.
To nie tak, ¿e Bóg wczeœniej mnie
nie s³ucha³ - to JA nie s³ucha³am
Jego… Ale najistotniejszym dla
mnie momentem by³a modlitwa
wieczorna ostatniego dnia. Prosiliœmy w niej, by Bóg pomóg³
nam przebaczyæ. Dopiero wtedy
tak naprawdê zda³am sobie sprawê z tego, jak wiele mam w sobie ¿alu do ludzi, którzy wci¹¿
mnie rani¹ i najprawdopodobniej
nigdy nie odczuj¹ z tego powodu
skruchy, ale tak¿e do tych, którzy nieœwiadomie wyrz¹dzaj¹ mi
krzywdê i nawet nie wiedz¹, jak
wiele to sprawia mi bólu.
Jezus naprawdê pomóg³ mi
przebaczyæ. Zabra³ ode mnie ca³y
ten ¿al i wszystko, co skrywa³am
g³êboko w sobie. Poczu³am siê
lekka.
Teraz, gdy wróci³am do codziennego ¿ycia, wiem ju¿, ¿e z
moimi problemami i s³aboœciami
nie jestem sama. Gdy potrzebujê

zrozumienia, mogê przyjœæ do
Niego, do Jezusa, a On mi pomo¿e.
Agata Kuœ
Moje ¿ycie z Jezusem przed
rekolekcjami by³o „wahane” – to
znaczy, ¿e czasami siê oddala³am
od Jezusa i zamyka³am w sobie,
czasami przybli¿a³am siê i znowu
oddala³am; opuszcza³am msze w
niedziele.
Chrystus otworzy³ moje serce na Siebie i pomóg³ mi zrozumieæ, ¿e On jest zawsze ko³o
mnie, ¿e mnie kocha i chce mi
pomóc w pracy nad z³ymi zachowaniami. Wieczorne modlitwy,
kazania i praca w grupie pomog³y mi to wszystko zrozumieæ.
Owoce spotkañ by³y dla mnie
zauwa¿alne.
Teraz czêœciej zastanawiam
siê, co z³ego zrobi³am i co bym
mog³a zmieniæ, a tak¿e co zrobi³am dobrze i zachowujê to w sercu. Zaczê³am rozmawiaæ z Jezusem, moja modlitwa sta³a siê dialogiem, a nie jak¹œ odklepan¹
formu³k¹.
Ela Bukowska
Przed tymi rekolekcjami moja
przyjaŸñ z Jezusem by³a s³abo
zauwa¿alna. Chodzi³em na Msze
Œw. w niedziele i w tygodniu (ale
z obowi¹zku - dy¿ur, a nie z duchowej potrzeby). Czêsto zapomina³em o Namiocie Spotkania,
spory czas nie modli³em siê rano,
zapomina³em o tym wieczorem.
W czasie rekolekcji mog³em
to odnowiæ przez fakt, ¿e w ka¿dej chwili mog³em przyjœæ i popatrzeæ Jezusowi w oczy (w kaplicy otwartej ca³¹ dobê), porozmawiaæ z Nim jak z przyjacielem.
Du¿o dawa³y
mi spotkania
w grupach.
Chocia¿ czêsto siê wyg³upialiœmy i
¿artowaliœmy, S³owo
Bo¿e by³o w
centrum i
pomaga³o mi
wiele rzeczy
zrozumieæ.

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

O tym, ¿e Chrystus
powinien byæ w
centrum mojego
¿ycia, przypomnia³y mi “krzese³ka”.
Odnowienie
przyjaŸni z Chrystusem musia³o poprzedziæ przeproszenie Go i pojednanie
siê z Nim oraz z drugim cz³owiekiem. Z
Jezusem pojedna³em siê w sakramencie spowiedzi (pierwszy raz poczu³em, ¿e spowiedŸ to nie
strach, ¿e ksi¹dz na mnie nakrzyczy - to po prostu rozmowa o
moich ukrytych problemach). O
tym, ¿e Jezus mi wybacza, przypomnia³ mi znak objêcia i przytulenia mnie do siebie przez ks.
Rafa³a. Przypomnia³a mi siê wtedy Ewangelia o kobiecie cudzo³o¿nej i s³owa: “IdŸ i nie grzesz
wiêcej!”.
Przy adoracji krzy¿a mog³em
podziêkowaæ Jezusowi za to, ¿e
moje grzechy zaniós³ na Golgotê i wzi¹³ na krzy¿.
Ostatnia modlitwa wieczorna
pomog³a mi siê pojednaæ z bliŸnim. Podczas pieœni “Ty œwiat³oœæ dnia” w czasie refrenu poczu³em, ¿e Duch Œwiêty nape³ni³
mnie Bo¿¹ radoœci¹. Œpiew, rêce
wzniesione w górze by³y znakiem
tego, ¿e Bóg dzia³a, ¿e jest obecny. Ja te¿ to poczu³em.
Te rekolekcje by³y dla mnie
wyj¹tkowe, poniewa¿ pierwszy
raz tak mocno i wyraŸnie otworzy³em siê na innych ludzi oraz
na dzia³anie Boga. Zrozumia³em,
¿e modlitwa to nie tylko Ojcze
Nasz i Zdrowaœki, to te¿ w³asne
s³owa, które wypowiadam ka¿dego dnia do Boga, s³owa uwielbienia i przeprosin. Po rekolekcjach zaczê³y mnie ciekawiæ kazania, na których mogê dodatkowo rozwa¿aæ S³owo Bo¿e, zacz¹³em modliæ siê regularnie Namiotem Spotkania oraz modliæ
siê rano i wieczorem, i nie tylko... Kontynuujê modlitwê Liturgi¹ Godzin, w psalmach mogê
szczególnie chwaliæ Boga za
Jego wielkie dzie³a. Nie sprawia
mi trudu wzywanie Ducha Œwiêtego i otworzenie siê na Jego
dzia³anie w domu.
Bóg zdzia³a³ we mnie wielkie
dzie³a i mogê œmia³o powiedzieæ:
CHWA£A PANU!
Mateusz Smaza

Póki do rekolekcji pozostawa³o du¿o czasu, by³am bardzo pozytywnie nastawiona. Jednak im
bardziej zbli¿a³ siê czas wyjazdu,
tym mocniej zaczê³am siê baæ,
bardzo nie chcia³am jechaæ.
Stwierdzi³am, ¿e czeka mnie tam
spotkanie z osob¹, z któr¹ by³am pok³ócona i z któr¹ najlepiej dogadywa³am siê na odleg³oœæ, ¿e to bêd¹ po prostu
zmarnowane dni, bo co nowego
niby mog³oby siê wydarzyæ?
Jednak ju¿ po przyjeŸdzie
przekona³am siê, ¿e Pan Bóg
dzia³a i ma Swój plan dla mnie
na te rekolekcje. Mia³am okazjê
porozmawiaæ z ow¹ osob¹, z
któr¹ by³am pok³ócona – wyjaœniæ dawne sprawy, a przede
wszystkim - wybaczyæ. To by³o
dla mnie wtedy pierwsze, niewyobra¿alnie piêkne i nape³niaj¹ce
olbrzymi¹ radoœci¹ uczucie. Potem by³o jeszcze lepiej.
Podczas modlitwy wieczornej
przekona³am siê, jak g³ucha by³am na wezwania, cudowne rady
Pana Boga zawarte w pieœniach
– odnalaz³am mnóstwo wskazówek dotycz¹cych mojego ¿ycia,
tego, jak mogê je udoskonalaæ i
sprawiaæ, by by³o prawdziwie
oddane na chwa³ê Pana. Mia³am
te¿ okazjê przekonaæ siê, jak Pan
Bóg dzia³a przez innych ludzi –
bli¿szych mi i dalszych. Bo kiedy
mia³am gorsz¹ chwilê, potrzebowa³am, ¿eby mnie wys³uchano,
doradzono – zawsze mia³am przy
sobie osoby, które mi pomog³y.
To by³o dla mnie tak cudowne!
Najwspanialszym momentem
jednak, który utwierdzi³ mnie w
przekonaniu, ¿e te rekolekcje pod
¿adnym wzglêdem nie by³y marnotrawstwem czasu, by³o odnowienie aktu ca³kowitego zawierzenia siê Chrystusowi, wyboru
Go na mojego Pana i Zbawiciela. Wtedy stwierdzi³am, ¿e chcê,
¿eby w³aœnie Jezus by³ na zawsze
ze mn¹, ¿eby by³ ca³y czas moim
Przyjacielem, ¿e nie chcê Go zo-
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stawiaæ i wszystkie moje troski i
radoœci, ca³¹ siebie, chcê zawierzyæ w³aœnie Jemu. I to nape³ni³o mnie lekkoœci¹, szczêœciem; i
teraz wiem, ¿e nie muszê siê baæ
niczego, bo mam cudownego
Przyjaciela – Jezusa. Za to
wszystko – chwa³a Panu!
Ania £ukaszczuk
Ju¿ od pierwszych chwil na
rekolekcjach czu³am
wspania³¹ atmosferê,
pe³n¹ radoœci i bliskoœci
Boga. Chcia³am cieszyæ
siê ka¿d¹ chwil¹, œpiewaæ
i skakaæ z radoœci, ¿e tam
jestem, ¿e znów mogê
skupiæ ca³¹ swoj¹ uwagê
na Bogu.
Bardzo wa¿nym dla
mnie momentem by³a adoracja Krzy¿a. Gdy podchodzi³am do niego, by³am wewnêtrznie rozdygotana, w takim stanie uklêknê³am przy le¿¹cym na ziemi krzy¿u i po³o¿y³am d³oñ na przebitej
rêce Jezusa. Siedzia³am w takiej
pozycji i czu³am, jak powoli sp³ywa na mnie wielka ulga, spokój.
Ogromnym prze¿yciem by³a
dla mnie równie¿ modlitwa wieczorna w ostatni dzieñ rekolekcji. Wtedy po raz drugi wybra³am Jezusa na mojego Pana i Zbawiciela. By³am absolutnie pewna tego, ¿e chcê siê powierzyæ
Jego przeogromnej mi³oœci i
mimo tego ¿e mia³am œwiadomoœæ, i¿ pewnie znów pob³¹dzê,
to bardzo chcia³am Go wybraæ,
powierzyæ Mu ca³e moje ¿ycie,
zawierzyæ Jego opiece wszystkie
moje sprawy i problemy.
Po wyrzeczeniu siê wszystkich spraw odci¹gaj¹cych od
Boga, rozpoczê³a siê modlitwa
uwielbieniowa. Sta³am z podniesionymi d³oñmi i chwali³am Pana
przepe³niona ogromn¹ radoœci¹.
Do tego widok wszystkich ludzi
- ca³ej sali ludzi, którzy razem ze
mn¹ wielbi¹ Pana, by³am przeszczêœliwa. A¿ chcia³o mi siê
œmiaæ, ¿e tylu ludzi stoi i wielbi
Pana. W takich chwilach czujê,
jakby moja dusza wibrowa³a z
radoœci. Mam œwiadomoœæ, ¿e
mam oparcie w mi³oœci i opiece
Jezusa, wiem, ¿e z Nim jestem
bezpieczna. I za to wszystko
CHWA£A PANU!
Alicja Adamska
W tym roku po raz pierwszy
pojecha³am na rekolekcje jako
animator. Oczywiœcie mia³am
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pewne obawy i lêki, ¿e mogê sobie nie poradziæ. Duch Œwiêty
jednak czuwa³ i ju¿ pierwszego
dnia pokaza³ mi, ¿e przecie¿ nie
jestem tam sama! Otoczy³ mnie
cudownymi ludŸmi, na których
mog³am liczyæ. Dziêki Niemu
otworzy³am siê równie¿ na
uczestników. Ka¿da modlitwa,
praca, zadanie, zabawa by³y dla
mnie wielk¹ radoœci¹, której bra-

kowa³o mi przed rekolekcjami.
Dziêki temu, ¿e Chrystus powo³a³ mnie na animatora w czasie
tych rekolekcji, mog³am daæ z siebie to, co gromadzi³ we mnie przez
ca³e moje ¿ycie. I za to chwa³a
Panu!
Weronika Jasiñska
Kiedy wyje¿d¿a³am na rekolekcje zimowe do Sidziny mia³am
– jak ka¿dy tam jad¹cy – du¿e
obawy. Moje zmartwienia by³y
przede wszystkim zwi¹zane z animatorstwem. To mia³ byæ mój
pierwszy raz!
Ale Pan Bóg powiedzia³ mi,
¿e jak ju¿ jestem na oazie, to ma
to coœ na celu! Zrozumia³am, ¿e nie jestem na tych
rekolekcjach bez powodu
czy przypadkiem. Dziêki
pomocy Bo¿ej nabra³am
odwagi i rozweseli³am swoje myœlenie. Zobaczy³am,
¿e tak naprawdê tylko dziêki Niemu mogê byæ weso³a ka¿dego dnia.
Przyznam, ¿e to pierwszy wyjazd, na którym tak
g³êboko doœwiadczy³am
znaczenia Pisma Œwiêtego.
S³owa, które Bóg kierowa³
do mnie podczas namiotu
spotkania, bardzo do mnie
trafia³y. Kiedy wróci³am do domu,
nadal czu³am siê niepewnie jako
animator i zastanawia³am siê czy
kiedykolwiek jeszcze powinnam
nim byæ. Chwyci³am wiêc Pismo
Œwiête i trafi³am na fragment o
„zachêcie do wytrwa³ej s³u¿by”.
To dopiero coœ! Zdawa³o mi siê,

¿e Bóg mówi bezpoœrednio do
mnie! Bo tak w³aœnie by³o i dopiero wtedy to zrozumia³am.
Wiem, ¿e ¿ycie nie jest ³atwe.
Napotykam du¿o problemów, ale
potrafiê je pokonywaæ dziêki
obecnoœci Boga w moim sercu.
Wierzê, ¿e co bym prze¿y³a,
Pan Bóg mi pomo¿e. Zawsze i
wszêdzie. Dlatego ju¿ zawsze
chcê byæ blisko Niego. Chocia¿
nie jest to ³atwe, bêdê
d¹¿y³a do Niego ze
wszystkich si³! Tak jak
On d¹¿y do mnie.
Zuzanna
Wa³kiewicz
Nie powiedzia³am
nic na godzinie œwiadectw. Stchórzy³am po
prostu, sama nie wiem,
czemu.
Przecie¿ to ju¿ moje
trzecie rekolekcje by³y i przedtem
nigdy nie ba³am siê odezwaæ. Nie
wiedzia³am, co powiedzieæ. Czu³am, ¿e nic siê we mnie w œrodku nie dzia³o.
Ale grubo siê myli³am, gdy¿
od razu po powrocie, poczu³am
siê na³adowana energi¹. Pojawi³a siê te¿ nag³a potrzeba rozmowy z Bogiem, przemyœleñ, czytania Pisma Œw. To by³o coœ,
czego sama nie potrafiê zrozumieæ ani wyt³umaczyæ.
Mimo wielu pytañ, z którymi
pojecha³am na te rekolekcje i które mia³am ochotê zadaæ, po powrocie (mniej wiêcej po trzech
dniach) nie by³o ju¿ takiej potrze-

by, sama sobie na nie odpowiedzia³am.
I wiem, ¿e mo¿e to za chwilê
minie, pryœnie, ale najwa¿niejsze
jest ‘teraz’. Z Bogiem dam radê i
wierzê w to, szczerze. Skoro do
tej pory mnie wspiera³ i by³ ze
mn¹, nawet gdy Go odtr¹ca³am
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i bardzo rani³am, to bêdzie i dalej, przecie¿ On tak bardzo mnie
kocha! A ja Jego.
Zrozumia³am, ¿e najwa¿niejsza jest szczera modlitwa, rozmowa z Bogiem bardzo pomaga.
Mimo ¿e czasami wydaje nam
siê, ¿e nic nie s³yszymy...
Kamila Bicz
Na rekolekcje zimowe przyjecha³em z wieloma pytaniami.
Nie mogê powiedzieæ, ¿e uzyska³em na nie odpowiedzi. Odkry³em jednak, jak lepiej tych odpowiedzi szukaæ. Je¿eli mamy do
Boga jakieœ pytanie, to dlaczego
by Go po prostu nie zapytaæ? A
zadawaæ Bogu pytania mo¿na
tylko poprzez rozmowê z Nim.
Rozmow¹ z Bogiem jest modlitwa. To w³aœnie w niej nale¿y
szukaæ odpowiedzi na drêcz¹ce
nas pytania. Jedn¹ ze szczególnych form modlitwy jest modlitwa kontemplacyjna-namiot spotkania. Polega ona na rozmowie
z Bogiem poprzez czytanie i rozwa¿anie fragmentów Pisma Œwiêtego. Na rekolekcjach na nowo
odkry³em, jak wa¿n¹ rolê spe³nia ta modlitwa w ¿yciu prawdziwego chrzeœcijanina.
Drug¹ rzecz¹, na któr¹ zwróci³em szczególnie uwagê podczas
rekolekcji ewangelizacyjnych,
by³y modlitwy wieczorne. Bardzo
mnie na nich poruszy³y dwie rzeczy. Pierwsz¹ z nich by³o szczególne spotkanie z Panem Jezusem drugiego dnia, kiedy ksi¹dz
podchodzi³ do nas z Najœwiêtszym Sakramentem. Tematem
tego dnia by³a przyjaŸñ z
Chrystusem. Mia³em wtedy wra¿enie, jakby sam
Bóg przychodzi³ do mnie,
nawet wtedy, kiedy ja nie
chcê przyjœæ do Niego.
Drug¹ rzecz¹ by³o przebaczenie, o którym du¿o
mówiliœmy czwartego
dnia. Kiedy podczas modlitwy wieczornej mieliœmy
w imiê Jezusa przebaczyæ
wszystkim, którzy nas kiedykolwiek zranili, uœwiadomi³em sobie, ¿e tak naprawdê to najwiêcej z³ego
przytrafi³o mi siê na skutek w³asnych b³êdów i ¿e to sobie muszê przebaczyæ przede
wszystkim. Myœlê, ¿e uda³o mi siê
to zrobiæ i z zapa³em podchodzê
teraz do walki ze swoimi s³aboœciami – œwiadom, ¿e Bóg zawsze
mi pomo¿e.
Miko³aj Herman
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Wiara rodzi siê ze s³uchania
Sidzina, luty 2011

Chcia³abym siê podzieliæ S³owem Bo¿ym, które szczególnie
mocno skierowa³ do mnie Pan
podczas rekolekcji „S³uchaæ
Pana”. A by³ to doœæ czêsto powtarzaj¹cy siê fragment: Wiara
rodzi siê ze s³uchania, tym zaœ
co siê s³yszy jest S³owo Chrystusa. Pan powiedzia³ do mnie,
¿e jeœli chcê naprawdê wierzyæ i
trwaæ przy Nim, to najpierw
muszê Go s³uchaæ. Muszê s³uchaæ
Jego S³owa, które jest do mnie
ca³y czas kierowane. I na tym
S³owie muszê budowaæ swoj¹
wiarê, swoj¹ relacjê z Nim. Bo
ono jest podstaw¹ i korzeniem,
z którego wszystko wyrasta. Bez
Niego nie mo¿na wierzyæ. Te s³owa powiedzia³ do mnie Pan akurat wtedy, gdy tak bardzo prosi³am o wiarê i gdy tak bardzo jej
szuka³am, potrzebowa³am.
Doœwiadczy³am tak¿e szczególnej mocy dzia³ania S³owa w³aœnie wtedy, gdy akurat najbardziej
go potrzebowa³am, ¿e ono zawsze wraca i nie jest bezowocne. Mia³am pewne oczekiwania
co do rekolekcji, choæ nie mówi³am o nich otwarcie. I Pan da³
mi takie s³owo: Moje drogi nie
s¹ waszymi drogami. To utwierdzi³o mnie w przekonaniu, ¿e to
On chce mnie zaskoczyæ, ¿e nie
chce, bym planowa³a bez Niego.
Bym odda³a Mu to wszystko, co
chcê i ¿eby On dzia³a³.
Za ten ca³y czas rekolekcji,
którego tak potrzebowa³am, a w
czasie którego zosta³am uzdrowiona, a tak¿e za wszystkie inne
owoce, których jeszcze mo¿e nie
dostrzegam, i za S³owo Pana,
które pokaza³o mi dalsz¹ drogê,
jak mam ¿yæ: CHWA£A
PANU!!!
Magdalena Brol

To by³y dla mnie trudne rekolekcje. Mniej wiêcej tydzieñ
przed wyjazdem doœwiadczy³em
wewnêtrznego rozdarcia. Rozdarcia miêdzy mi³oœci¹ do Boga a
do dziewczyny. Miêdzy pragnieniem s³u¿by Bogu a pragnieniem
bycia dla Tej jedynej. Rozeznanie powo³ania to ciê¿ka walka.
Przed samymi rekolekcjami myœla³em, ¿e jakoœ przez to przeszed³em, ¿e mam to ju¿ za sob¹.
Chcia³em pe³niæ Wolê Pana.
Doszed³em do wniosku, ¿e Jezus
pragnie, bym poszed³ tylko za
Nim. Pocz¹tek rekolekcji i jej
uœmiech, bezcenny. I znów
wszystko od nowa. Te drêcz¹ce
pytania: kim Jezus pragnie mnie
mieæ i jak daæ radê, skoro nie
potrafiê? Jak mocno cz³owiek
potrafi siê zakochaæ. Jak piêkny
i pe³ny Bo¿ej mi³oœci mo¿e byæ
drugi cz³owiek, tak bardzo, ¿e a¿
mo¿e przys³oniæ samego Boga.
Pierwsze, co na rekolekcjach
zrozumia³em z ca³¹ stanowczoœci¹, to ¿e Jezus jest najwa¿niejszy i nawet najpiêkniejsza ludzka
mi³oœæ jest tylko odbiciem Jego
MI£OŒCI. Na tym fundamencie
mog³em wreszcie przyznaæ siê do
swoich uczuæ, zaczê³y siê rozmowy, wspólne szukanie rozwi¹zania. Wreszcie decyzja: przekuæ to
w przyjaŸñ. Po ludzku dla mnie
to niemo¿liwe. Czêœæ mnie musia³aby po prostu umrzeæ. £atwo
siê czyta: Ju¿ nie ja ¿yjê, ale ¿yje
we mnie Chrystus, inaczej to
wygl¹da, gdy trzeba naprawdê
umrzeæ. Ale poszed³em t¹ drog¹.
Gdy ju¿ nie mia³em si³, myœla³em
o drodze krzy¿owej i mówi³em:
Jeszcze jeden ma³y kroczek za
Tob¹ Jezu, jeszcze jeden ma³y
kroczek. Do wieczora dam
radê, póŸniej nie wiem, naprawdê nie wiem, ale do wieczora

dam radê. Najcudowniejsze by³o
to, ¿e zawsze, gdy tak myœla³em,
ledwo nadchodzi³ wieczór, a Bóg
ju¿ aran¿owa³ zdarzenia, które
zabiera³y stres, dawa³y radoœæ,
si³y. Od samego pocz¹tku do
koñca, ca³e rekolekcje, Bóg zaplanowa³ idealnie. Dok³adnie tak,
jak potrzebowa³em, ka¿d¹ sekundê. Ile pomocy, ofiarnoœci, zrozumienia i mi³oœci doœwiadczy³em
od tej drugiej osoby i innych.
Wszystko, ¿ebym przez to przeszed³.
Niezwyk³e te¿ by³o moje samopoczucie na koniec. Czu³em,
jak znerwicowany mam organizm, bola³o mnie wszystko.
Wiedzia³em, jak Ÿle siê czujê, a
jednoczeœnie pod tym wszystkim
by³a radoœæ. Delikatna, subtelna
i niezale¿na od niczego. To by³
czas niezwyk³ej mi³oœci.
Za wszystko, co prze¿y³em
na tych rekolekcjach, dziêkujê
wszystkim z ca³ego serca, a Bogu
w szczególnoœci. Zacz¹³em iœæ
trudn¹ drog¹ i pragnê na niej
wytrwaæ, choæ wiem, ¿e bêd¹
chwile, w których bêdê tych
s³ów ¿a³owa³. Ale wiem te¿, ¿e
nie zawiodê siê, bo Godny jest
zaufania Ten, który da³ obietnicê. Wielbi Dusza moja Pana…
Pawe³ Olkiewicz
***
Tegoroczne rekolekcje zimowe uœwiadomi³y mi, jak wa¿n¹
spraw¹ jest praktykowanie Na-

miotu Spotkania, skupiaj¹c siê
g³ównie na samym s³uchaniu
Pana. Bardzo potrzebowa³am
tych rekolekcji, poniewa¿ po jakimœ miesi¹cu od czasu letnich
rekolekcji w moim ¿yciu pojawi³
siê „lekki” kryzys w zwi¹zku z modlitw¹ i czytaniem Biblii. Mimo
¿e dostrzega³am zmianê w moim
¿yciu na gorsze, to jednak trudno by³o mi walczyæ z lenistwem
i innymi pokusami. Dopiero podczas nocnego czuwania przy Najœwiêtszym Sakramencie dosta³am
porz¹dnego kopa i obudzi³o siê
we mnie ogromne pragnienie
codziennej rozmowy z Bogiem w
Namiocie Spotkania.
Oprócz tego Bóg da³ mi szansê przeanalizowania w³asnego
¿ycia. Dziêki Jego S³owu wyzby³am siê wiêkszoœci w¹tpliwoœci co
do podjêtego kierunku na studiach. Za to wszystko, czego Bóg
dokona³ we mnie podczas tych
rekolekcji – Chwa³a Panu!
Ala Szmit
***
Na rekolekcje „S³uchaæ
Pana” pojecha³am dlatego, ¿e nie
wyobra¿am sobie zimy bez takiego rodzaju wyjazdu. Duchowo
by³am na nie kompletnie nieprzygotowana, mia³am bardzo du¿o
wolnego czasu przed nimi i to podzia³a³o na mnie destruktywnie,
nie potrafi³am zmobilizowaæ siê
do Namiotu Spotkania ani do
konkretnej modlitwy.

S³owa Twe Panie s¹ duchem i ¿yciem.
To przez nie siê sta³em,
Dziêki nim istniejê.
One karmi¹ mnie co dzieñ
I zaspokajaj¹ me pragnienie.
G³os Twój nigdy nie ustaje,
Bo wieczny jesteœ Bo¿e.
S³owo Twe porz¹dkuje chaos mojego ¿ycia,
Rozœwietla najg³êbsz¹ ciemnoœæ mej duszy.
Nie przepada bez echa,
Ale rodzi owoc obfity.
Dziêki Ci sk³adam dobry Bo¿e
Za to, ¿e S³owo Twe nigdy nie ustaje.
DŸwiêk Twego g³osu prowadzi mnie po œcie¿kach ¿ycia.
Szczêœliwy cz³owiek, który s³ucha Pana.
Alleluja.
Psalm grupki Marcina
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Temat rekolekcji wydawa³ mi
siê trochê oklepany i chyba nie
myœla³am, ¿e coœ faktycznie od
Pana us³yszê. Ale pojecha³am i
ju¿ podczas pierwszej mszy œw.
Bóg zacz¹³ dzia³aæ, ka¿de czytanie podczas liturgii s³owa wydawa³o siê skierowane do mnie,
nawet psalm wydawa³ siê byæ
moim osobistym wo³aniem do
Pana. Ka¿dego dnia s³ysza³am od
Boga s³owa, które by³y celne i
trafne, które pokazywa³y mi, co
powinnam jeszcze zmieniæ w
sobie. Pan mówi³ do mnie, a ja
s³ucha³am, tak po prostu, bo On
otworzy³ moje uszy na swoje s³owa.
Po powrocie z rekolekcji
wci¹¿ czujê siê spragniona Jego
s³owa, a On daje mi moc do trwania przy Nim, zosta³am obdarzona podczas tych rekolekcji prawdziwym g³odem Jego s³owa.
Chwa³a Panu!
Janka ¯yszczyñska
***
To by³ bardzo trudny i bogaty
w wiele nowych doœwiadczeñ
rok. Od wczeœniejszych rekolekcji zimowych moje ¿ycie diametralnie siê zmieni³o. I parê dni
przed tym wyjazdem do Sidziny
uœwiadomi³am sobie, ¿e wróci³am
tak jakby do punktu wyjœcia.
W maturalnej klasie szczególnie trudno o czas na rozmyœlania, podsumowania… Wiêc liczy³am, ¿e Pan Bóg pouk³ada we
mnie to wszystko w³aœnie w czasie tego wyjazdu. Bo z jednej strony rodzi³a siê we mnie nadzieja,
¿e koniec ju¿ z tym, co trudne; a
z drugiej w¹tpliwoœæ, co Pan Bóg
czyni³ w moim ¿yciu?
Po co by³a choroba, je¿d¿enie po szpitalach, strach mój i
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moich najbli¿szych… Dlaczego
tu¿ przed chorob¹ pojawia³y siê
osoby w moim ¿yciu, które, gdy
wszystko siê pouk³ada³o, zniknê³y
z niego, bêd¹c dla mnie ju¿ bardzo wa¿nymi?
Po co tyle znaków zapytania
ka¿dego dnia?
Zbli¿a³y siê rekolekcje, a we
mnie jakoœ rós³ niepokój. Nie
mia³am pojêcia do jakich wniosków mogê dojœæ. A najbardziej
ba³am siê, ¿e nie zrozumiem nic,
¿e Pan Bóg postanowi to pozostawiæ jako tajemnicê, a ja nie
bêdê potrafi³a tego przyj¹æ i dalej bêdê ¿y³a z wewnêtrznymi sporami, w¹tpliwoœciami.
Ale Pan Bóg by³ blisko. Pierwsze dzia³anie odkry³am ju¿ przed
rekolekcjami. Dzieñ wczeœniej zadzwoni³ do mnie ksi¹dz Grzegorz
mówi¹c, ¿e chcia³by, bym by³a
na tych rekolekcjach animatork¹.
Rok temu przygotowywa³am
siê wiele dni, stres mnie z¿era³.
A teraz? O dziwo, poczu³am niewyobra¿alny spokój! Zaczê³am
mieæ lekk¹ g³upawkê, myœl¹c o
tym, jaki to bêdzie „spontan” i
¿ywio³. Nie ba³am siê ju¿ tego,
¿e nie wiem, co mnie czeka…
bo wiedzia³am, ¿e nawet nie ma
co o tym myœleæ, bo zielonego
pojêcia nie mam, co siê mo¿e
staæ i ¿e Pan Bóg ma naprawdê
jakiœ dziwny plan i po prostu
muszê ufaæ. A Pan da³ dar, jakim
jest to zaufanie.
S£UCHAÆ PANA
Malutkimi kroczkami, Pan
Bóg pokazywa³ mi sens wielu
spraw. Namioty spotkania, a
szczególnie nocny podczas czuwania przed Najœwiêtszym Sakramentem, by³y niczym puzzle, z
których Pan Bóg budowa³ na
nowo zaufanie, spokój, radoœæ.

Mówi³ równie¿ poprzez drugiego cz³owieka czytaj¹cego
Jego S³owo podczas dzielenia siê
nim na grupkach, podczas powtórnego czytania wersów nieszporów…
A gdy by³o czasem jakoœ trudno i zaczyna³am nadawaæ jak katarynka o swoich odczuciach,
nagle piosenka lub cytat powodowa³y, ¿e nie by³am w stanie
ju¿ powiedzieæ nic… I czu³am, ¿e
po prostu czas pomilczeæ, pobyæ
z Panem Bogiem, wtuliæ siê,
uspokoiæ i wreszcie zacz¹æ Go s³uchaæ.
Bo jak zosta³o mi uœwiadomione w czasie tych rekolekcji –
gdybym chcia³a s³uchaæ wczeœniej, na pewno bym wtedy s³ysza³a wiêcej. Przecie¿ nie tylko
w czasie rekolekcji mog³am prosiæ, by Pan Bóg mnie wyciszy³,
da³ spokój ducha i mo¿e pomóg³
pewne sprawy zrozumieæ.
Na ka¿dy dzieñ Pan Bóg kierowa³ i kieruje do mnie S³owo, a
ja jakbym zatyka³a uszy stoperami – nie tylko, aby nie s³yszeæ
szumu œwiata, ale i Jego samego. Bo stopery zak³ada siê wtedy, gdy cz³owiek chce siê skupiæ
na czymœ. A ja skupi³am siê nie
na tym, co trzeba: na nauce, na
tym, co smutne.
Pan Bóg pokaza³ mi, ¿e nawet w tym, co po ludzku trudne,
mo¿na znaleŸæ wiele dobra. Bo
skoro odda³am Mu swoje ¿ycie,
On nim kieruje, to dopuszcza to,
co siê dzieje. A wiêc s¹ tego owoce i bêd¹ siê pojawiaæ dalej.
Wiem, ¿e na pewno wiele nie rozumiem. Ale ufam, ¿e to wszyst-
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Bo¿e Ojcze,
Ty co stwarzasz wszechœwiat
i ubarwiasz go!
Jak wspania³e s¹ Twe
dzie³a!
Wszystko siê sta³o
przez Twoje S³owo
Wszystko siê sta³o
dla Niego.
S³oñce i ksiê¿yc,
roœliny zielone,
ryby i ptaki
inne stworzenia –
tak Tajemnicze
wci¹¿ nieogarnione.
Chwa³a Ci Panie
w Trójcy Jedyny
za dar mi³oœci,
¿ycia, nadziei.
Za ka¿d¹ osobê,
któr¹ nam dajesz,
za Tw¹ obecnoœæ
w jej sercu, uœmiechu,
w natury harmonii
i blasku gwiazd.
Psalm grupki Marysi

ko jest dla mnie dobre. A na
nowo rozpalone pragnienie s³uchania s³owa Bo¿ego wiem, ¿e
pomo¿e trwaæ bli¿ej w relacjach
z Panem Bogiem. I za to chwa³a
PANU!
Maria Ziêba
Teksty w ramkach: podczas
ostatniego spotkania jako dialog
z Bogiem grupki mia³y napisaæ
„psalm”.
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wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Urodziny ojca Franciszka

90 lat temu urodzi³ siê pewien
cz³owiek. Mówiono o nim niepokorny, cz³owiek wiary konsekwentnej, szaleniec Bo¿y. Ale to
jakieœ 50 lat póŸniej. Najpierw
by³ rezolutnym ch³opcem, którego rodzice kilkakrotnie dziêkowali
Opatrznoœci Bo¿ej za cudem ocalone ¿ycie. Potem m³odzieñcem
– spo³ecznikiem, harcerzem, ¿o³nierzem, a potem sta³o siê to,
co dla nas najwa¿niejsze: otrzyma³ ³askê ¿ywej wiary, doœwiadczenie bliskiej obecnoœci Boga.
Z niej wyp³ynê³o wszystko, co
sk³ada siê na dzie³o Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Przeogromne. A w tym
i przemiana naszego ¿ycia: i Doroty, i Wiesia.
Myœlê, ¿e dla ka¿dego z
uczestników spotkania cz³onków
Stowarzyszenia “Diakonia Ruchu
Œwiat³o-¯ycie” Archidiecezji Wroc³awskiej, które odby³o siê 27
marca 2011 r., by³o ono swoistym rachunkiem sumienia. Spotkaliœmy siê m.in. po to, by
wspólnie rozwa¿aæ dokument
powsta³y na V Kongregacji Diakonii w Porszewicach: “DIAKONIA miejscem formacji i pos³ugi
w Ruchu Œwiat³o-¯ycie i poprzez
Ruch Œwiat³o-¯ycie” i zastanowiæ siê nad swoim miejscem w
Ruchu oraz nad stanem diakonii
w naszej diecezji.
Czym jest DIAKONIA w naszym Ruchu? Jak mówi dokument, to:
· postawa s³u¿by,
· wszelka pos³uga podejmowana przez jego cz³onków,
· osoby, które tak¹ s³u¿bê podejmuj¹.
Rozwa¿ania zaczêliœmy od
siebie. W jak¹ diakoniê jesteœmy
zaanga¿owani? Na czym polega
nasza praca? A jeœli nie jesteœmy
zaanga¿owani, to dlaczego? Na

I w³aœnie œwiadomoœæ tej
przemiany, która dokona³a siê i
nieustannie dokonuje dziêki wejœciu i trwaniu w tym Ruchu, sprawia, ¿e jesteœmy Panu Bogu
wdziêczni za dar, jakim dla nas
jest ks. Franciszek Blachnicki.
Dlatego 24 marca 2011 r. wybraliœmy siê na Eucharystiê –
ofiarê dziêkczynn¹ w rocznicê
urodzin S³ugi Bo¿ego Franciszka.
Wczeœniej takich mszy nie by³o,
ale mamy nadziejê, ¿e teraz bêd¹
ju¿ czêœciej – do czego bardzo
zachêca³ nas moderator diecezjalny Ruchu, ks. Grzegorz.
W wigiliê Uroczystoœci Zwiastowania w koœciele œw. Piotra i
Paw³a przy o³tarzu stanêli: mo-

derator diecezjalny ks. Grzegorz
Michalski, ks. Janusz Betkowski,
o. Emmanel Kaca oraz ks. Sebastian Kruk, diakon i oko³o setki
ró¿nych cz³onków Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Nie zabrak³o kwiatów
niesionych w procesji z chlebem
i winem. Tulipany by³y symbolem naszej wdziêcznoœci Bogu za
Ojca Franciszka. By³a oczywiœcie
homilia – ze s³ów ks. Janusza
Betkowskiego zapad³y mi w pamiêæ dwa tatrzañskie obrazy:
dolina œmierci i polana krokusów.
Obrazy, które mo¿na wiosn¹ spotkaæ na ka¿dym kroku, tak, jak
mo¿emy ich doœwiadczaæ na ka¿dym kroku naszego ¿ycia . Tak,

Naturalna konsekwencja?
Stowarzyszenie czyli Diakonia
szczêœcie wiêkszoœæ z 46 przyby³ych na spotkanie osób podejmuje pos³ugê na ró¿nych szczeblach - parafialnym, diecezjalnym, filialnym czy centralnym. I
jak by³o widaæ - ta s³u¿ba niesie
ze sob¹ radoœæ i satysfakcjê, daje
nadziejê, pomaga w codziennoœci. Bylebyœmy tylko nie popadli
w aktywizm. Nasza s³u¿ba ma
wynikaæ z mi³oœci do Boga. Dlatego codziennie musimy sobie zadawaæ pytanie: jakie s¹ motywy
mojego dzia³ania? Czy nie chcê
przypadkiem pokazaæ siebie? Czy
jestem gotowy podj¹æ s³u¿bê w
innej diakonii, jeœli zajdzie taka
potrzeba? Bo diakonia to bycie
dawc¹, a nie biorc¹.
Celem formacji Ruchu jest
postawa diakonijna. Ka¿dy cz³onek Ruchu, który prze¿y³ formacjê podstawow¹ (lub jest w Ruchu ju¿ kilka lat), powinien umieæ
odpowiedzieæ na pytanie, jak¹

diakoniê podejmuje.(...) Zaanga¿owanie w diakonie Ruchu powinno byæ naturaln¹ konsekwencj¹ formacji. Osoby 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.
Czemu wiêc wci¹¿ brakuje
chêtnych do pos³ugi w diakoniach? Czemu tak ma³o jest
cz³onków Stowarzyszenia? Wydaje siê, ¿e przyczyn¹ tego problemu jest jakoœæ formacji podstawowej. Wp³yw na nasz¹ postawê diakonijn¹ mia³ pierwszy
animator, pierwsze rekolekcje,
okres pilota¿u w krêgu. Musimy
sobie uœwiadomiæ, jak ogromna
jest odpowiedzialnoœæ animatorów. Maj¹c to na uwadze korzystajmy z tego, co oferuje nam

jak wype³nia³y te¿ ¿ycie Maryi i
ks. Franciszka.
A najbardziej chyba ucieszy³
mnie pomys³ diakonii modlitwy,
która rozda³a kartki, abyœmy zapisali nasze intencje zanoszone
do Boga przez wstawiennictwo
naszego S³ugi Bo¿ego, potem
Magda z³o¿y³a je na o³tarzu i obieca³a dalsz¹ modlitwê ca³ej diakonii. Cieszymy siê, ¿e w naszych
modlitwach nie bêdziemy ju¿
sami.
A gdzie spotkamy siê nastêpnym razem? I czy bêdzie nas wiêcej?
Dorota i Wiesiek
Fuchsigowie

Ruch. Prze¿yjmy Szko³ê Animatora, pojedŸmy na Oazê Rekolekcyjn¹ Diakonii, Oazê Rekolekcyjn¹ Animatorów Rodzin, Dzieñ
Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Kongregacjê czy Centraln¹ Oazê Matkê. Nie bójmy siê
stawianych nam wymagañ. IdŸmy w górê. Otwórzmy nasze serca i umys³y na Bo¿e wo³anie, rozeznawajmy: jakie s¹ nasze zdolnoœci, jak¹ pos³ugê mo¿emy podj¹æ. Ja odkry³am, ¿e Pan Bóg ma
naprawdê ogromne poczucie humoru, bo postawi³ mnie w diakoniach, w których nigdy siebie
nie widzia³am (uwa¿a³am, ¿e siê
do tego nie nadajê).
Nie bójmy siê podj¹æ s³u¿by
na rzecz Koœcio³a, na rzecz Ruchu. Jest jeszcze wiele przestrzeni
niezagospodarowanych. W naszej diecezji nie ma jeszcze diecezjalnych diakonii deuterokatechumenatu, formacji diakonii,
mi³osierdzia, misyjnej. Mo¿e
w³aœnie tam znajdziesz swoje miejsce?
Agnieszka Misiak

wydarzenia, w których braliœmy udzia³
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S³u¿ba rodzinie
Specjalistyczna poradnia rodzinna

Wielu z nas pos³uguje w
dziele poradnictwa rodzinnego
w swoich parafiach. W diecezji
wroc³awskiej oprócz zwyk³ych
Parafialnych Poradni Rodzinnych funkcjonuj¹ jeszcze Poradnie Specjalistyczne. W ich ramach pos³uguj¹ psycholodzy,
pedagodzy, prawnicy, mediatorzy, lekarze, doradcy ¿ycia rodzinnego. Zestaw pracowników
jest ró¿ny w ró¿nych poradniach, generalnie jednak musi
byæ kilkoro specjalistów, by mog³a ona zaistnieæ. Co wa¿ne –
mo¿na staraæ siê o pieni¹dze na
tak¹ dzia³alnoœæ z funduszy miejskich (np. z Programu Profilaktyki i Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia³ania Narkomanii) oraz
powiatowych (np. w porozumieniu z Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie).
Wynika to z tego, ¿e ka¿da
gmina ma ustawowy obowi¹zek
prowadzenia poradnictwa na
rzecz rodzin. Z regu³y zajmuje
siê tym jakaœ instytucja przy
PCPR – np. u nas jest to Powiatowe Centrum Interwencji
Kryzysowej. Jeœli wiêc jakaœ
parafia stanie na wysokoœci zadania i zaoferuje odpowiednie
warunki, to jest bardzo du¿a
szansa na to, by wejœæ we
wspó³pracê z w/w instytucjami.
We Wroc³awiu dzia³a 7 takich
Poradni (obecnie krystalizuje siê
sprawa 8), nastêpne s¹ w Trzebnicy i od miesi¹ca w Oleœnicy.
Poza nasz¹ diecezj¹ – w Wa³brzychu, K³odzku i Œwidnicy –
o ile nam wiadomo.
Ka¿da z nich dzia³a w parafii, a pracuj¹cy w niej specjaliœci s¹ dobierani nie tylko pod
wzglêdem kompetencji, ale i
sposobu ich ¿ycia oraz wiernoœci nauce Koœcio³a. S¹dzimy, ¿e
we wszystkich innych dzia³o siê
to podobnie, w oparciu wiêc o
nasz¹ Poradniê pokrótce opiszemy, co trzeba zrobiæ, by powsta³a.
· Zdobyæ do tej sprawy proboszcza! Bêdziemy dzia³aæ w

·

·
·

·

·
·

·

parafii, korzystaæ z jej pomieszczeñ, ogrzewania,
oœwietlenia i innych mediów.
Nie sposób wiêc tego dokonaæ bez wspó³pracy proboszcza.
Wydzieliæ stosowne pomieszczenia – z dostêpem do ubikacji! Jeœli zaistnieje potrzeba – wyremontowaæ je.
Skompletowaæ specjalistów.
Zaprosiæ starostê, burmistrza,
wójta – lub inne osoby decyzyjne na obiad – oczywiœcie
do proboszcza. Jest to œwietny czas na to, by przedstawiæ im tê sprawê, zyskaæ ich
przychylnoœæ.
Sporz¹dziæ wniosek do miasta o dofinansowanie i ofertê konkursow¹ do starostwa
– gdy og³osz¹ konkurs na poradnictwo.
Podpisaæ umowy.
Uroczyœcie otworzyæ Poradniê z udzia³em mediów lokalnych, zaprosiæ wszystkich na
kawê i ciasto – oczywiœcie do
proboszcza:-)
Podj¹æ dy¿ury w Poradni.

Na zakoñczenie – piszemy
to do Was byœcie rozwa¿yli, czy
nie uda³oby siê powo³aæ tego
typu instytucji w Waszym otoczeniu. Obecnie, gdy tak wiele
rodzin rozpada siê – co poci¹ga za sob¹ wiadome owoce –
Krêgi Rodzin winny stawaæ w
obronie ma³¿eñstwa i rodziny.
Nie muszê Wam tego wyjaœniaæ.
Poradnia Specjalistyczna mo¿e
w tym dziele bardzo pomóc. Co
równie¿ dla nas wa¿ne – za
nasz¹ pracê mo¿emy otrzymaæ
wynagrodzenie. Jeœliby ktoœ by³
tym bardziej zainteresowany s³u¿ymy pomoc¹. Pod adresem
http://olesnicaslw.archidiecezja.wroc.pl, w zak³adce Poradnia Rodzinna mo¿ecie zobaczyæ
wykaz specjalistów i podejmowane zagadnienia w oleœnickiej
Poradni, jako przyk³ad tego, co
mo¿na w nich robiæ.

Uroczyste otwarcie

Probosz i starosta

Dana i Darek Stêpniowie
darekdana@poczta.onet.pl
Dana i Darek przed drzwiami Poradni z ks. Proboszczem
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Niech wasze œwiat³o œwieci ...

Mamona – rywalem Chrystusa?
Konferencja Biblia o finansach

W sobotni poranek (5 lutego
2011) zbudzi³am siê o nietypowo wczesnej porze. Konferencja
bowiem rozpoczyna³a siê o godz.
900 po wczeœniejszej rejestracji
uczestników. W Auli Papieskiego Wydzia³u Teologicznego zgromadzi³o siê 260 osób! A wszyscy w jednym celu: by zrozumieæ,
co S³owo Bo¿e mówi nam o finansach. Zdziwieni? A czy wiedzieliœcie, ¿e w Biblii jest ok.
2300 cytatów dotycz¹cych finansów?
Pierwsz¹ i podstawow¹
spraw¹, jak¹ poruszono podczas
konferencji, by³ fakt, ¿e o pieni¹dzach warto i trzeba rozmawiaæ. Mamona wprawdzie jest
najwiêkszym rywalem Chrystusa,
gdy idzie o sprawowanie w³adzy
nad naszym ¿yciem. Lecz wystarczy podj¹æ pewn¹ wa¿n¹ decyzjê: o oddaniu ca³ego swojego
maj¹tku Bogu, a ja stajê siê wtedy ju¿ tylko (lub a¿!) zarz¹dc¹
Jego maj¹tku.
W trakcie konferencji odby³o
siê siedem sesji/wyk³adów, a
naszymi mówcami byli: Zdzis³aw
Miara, Artur Kalicki, Wojciech
Nowicki, Piotr Werwiñski oraz ks.
Przemys³aw Król. Prelegenci poruszyli wiele kwestii zwi¹zanych
z finansami, m.in. kwestiê Bo¿ej
i ludzkiej odpowiedzialnoœci wobec pieniêdzy, kwestiê talentów,
panowania nad wydatkami, d³ugów, dawania i oszczêdzania
oraz uczciwoœci. W sumie ca³y
dzieñ, a jednak wielu podkreœla³o póŸniej, ¿e s³uchanie i trwanie na tej konferencji by³o przyjemne – mimo i¿ tak d³ugi czas
spêdziliœmy w auli (oczywiœcie z
przerwami na kawê/herbatê z
ciastkiem czy obiad). Ks. G³ód,
który by³ jednym z goœci, powiedzia³ na koniec, ¿e jeszcze nigdy
tak aktywnie nie s³ucha³.
Warto równie¿ dopowiedzieæ,
i¿ patronat honorowy nad konferencj¹ sprawowa³ abp Marian
Go³êbiewski (w imieniu którego
w³aœnie odwiedzi³ nas ks. G³ód);
przez pewien czas by³ poœród nas
obecny tak¿e kard. Henryk Gulbinowicz. Zaœ organizatorami byli:

Edukacja Finansowa Crown oraz
Duszpasterstwo Przedsiêbiorców
i Pracodawców „TALENT”.
Sesje by³y wielce pouczaj¹ce
i motywuj¹ce. Decyzja o oddaniu moich finansów Bogu jeszcze przede mn¹, ale wierzê, ¿e
Bóg da odwagê i decyzjê tê podejmê. Jednymi z najpiêkniejszych momentów podczas konferencji by³y dla mnie osobiœcie
œwiadectwa ludzi, którzy dziêki
konferencjom takiej jak nasza,
dziêki Edukacji Finansowej
Crown wyszli z naprawdê ogromnych d³ugów i dziœ mog¹ spokojnie patrzeæ na przysz³oœæ.
Radoœci¹ serca by³o dla mnie
równie¿ spotkanie na konferencji wielu znajomych z Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, choæ pocz¹tkowo
obawia³am siê, ¿e bêdê tam sama
jak palec.
Konferencjê „Biblia o finansach” pragnê poleciæ wszystkim,
którzy nie potrafi¹ ogarn¹æ tego,
co siê dzieje z ich pieniêdzmi;
którzy nie radz¹ sobie z wydatkami przewy¿szaj¹cymi dochody;
którzy uwa¿aj¹, ¿e maj¹ wszystko pod kontrol¹, a jednak
wiedz¹, ¿e trudno by³oby siê im
rozstaæ z dobrami doczesnymi;
którzy wchodz¹ w doros³e ¿ycie
i dopiero ucz¹ siê, jak dobrze
rozdysponowaæ posiadane zasoby. Prelegenci pokazuj¹, ¿e nawet w tak niepozornej sferze
¿ycia Bóg jest blisko nas i chce,
byœmy tak¿e aspekt finansowy
oddali Mu we w³adanie – bo gdy
Chrystus jest na pierwszym miejscu, wszystko inne jest na swoim miejscu.
I na koniec mo¿e jeszcze dodam tak¹ „ma³¹” dygresjê od siebie…
Nie jestem osob¹ o wielkich
ambicjach, zwykle idê z nurtem i
poddajê siê biegowi wydarzeñ.
Choæby studia… Moje plany na
¿ycie by³y zupe³nie inne ni¿ dziœ.
Jednak z czterech kierunków, na
jakie próbowa³am siê dostaæ, tylko na dwa mnie przyjêto – i to
w dodatku te dwa rezerwowe.
Przep³aka³am ca³y jeden dzieñ, a
potem ¿al po prostu min¹³. Tymi

rezerwowymi kierunkami by³y
matematyka oraz ekonomia. Podda³am siê biegowi wydarzeñ, nie
próbowa³am wiêcej dostaæ siê na
inne, bardziej wymarzone wtedy
kierunki. Z dwojga z³ego wybra³am ostatecznie ekonomiê i tak
oto dziœ jestem ju¿ na IV roku.
Zachwycona nie by³am, walczyæ o inne studia mi siê ju¿ nie
chcia³o – zero ambicji. Ale po
czterech ju¿ prawie latach inaczej patrzê na mój wybór. Warto
tu te¿ wspomnieæ, ¿e gdy by³am
m³odsza, nie lubi³am swojego
imienia. Agnieszka – takie zwyk³e, popularne; chyba zawsze w
klasie by³a jeszcze jakaœ inna
Agnieszka. Przeciêtne imiê, przeciêtny (bo nie ten wymarzony)
kierunek studiów… To jaka mo¿e
byæ reszta ¿ycia?
Wszystko zaczê³o nabieraæ
sensu dopiero kilka lat temu. Moj¹
patronk¹ jest bowiem nie ta najbardziej znana œw. Agnieszka
Rzymska, lecz œw. Agnieszka z
Montepulciano. Przez wiele lat
by³o mi ¿al, przecie¿ to tê
pierwsz¹, Agnieszkê mêczennicê
wszyscy znaj¹, ale nie – ja obchodzê imieniny 20 kwietnia; kto
pamiêta, ¿e wtedy równie¿ jest
Agnieszki?
Otó¿, prawie mn¹ wstrz¹snê³o, gdy bêd¹c ju¿ na studiach
odkry³am, ¿e moj¹ patronkê, gdy
mia³a 9 lat, rodzice oddali do
klasztoru, w którym to w wieku
mniej wiêcej 14 lat zosta³a…
ekonomk¹!
Co za zbieg okolicznoœci…
Agnieszka, ekonomka, œwiêta –
mo¿e takie ¿ycie mnie czeka jednak?
Gdy wiêc zobaczy³am w Internecie zaproszenie na konferencjê o typowo ekonomicznej w³aœnie tematyce, nie waha³am siê.
Nie wszystko mnie jeszcze pasjonuje w tym, co robiê. Ale za to
wreszcie czujê, ¿e idê dobr¹ drog¹;
„Biblia o finansach” to jeden z
wielu przystanków na tej drodze.
Agnieszka Wa³kiewicz

Najbli¿sza konferencja „Biblia o finansach” we Wroc³awiu planowana jest 8 paŸdziernika 2011 r.
Wiêcej informacji pod adresem: http://bibliaofinansach.pl/wroclaw/ .

prezentacja

Jak zaczê³a siê Wasza
przygoda z Ruchem Œwiat³o¯ycie i co sprawi³o, ¿e zdecydowaliœcie siê wejœæ na tê
drogê?
Do Ruchu Œwiat³o-¯ycie w³¹czyliœmy siê dopiero jako ma³¿eñstwo, nie maj¹c ¿adnych wczeœniejszych doœwiadczeñ z ruchem
oazowym. Chcieliœmy rozwijaæ
nasze ma³¿eñstwo, tzn. byæ bli¿ej siebie nawzajem i byæ bli¿ej
Boga. Szukaliœmy wspólnoty,
która nam w tym pomo¿e. Do
w³¹czenia siê do Domowego
Koœcio³a zachêcili nas nasi serdeczni przyjaciele. I tak to siê
zaczê³o.
Od jak dawna jesteœcie
ma³¿eñstwem i od jak dawna
trwacie w Domowym Koœciele?
Ma³¿eñstwem jesteœmy od
dwóch i pó³ roku, a dwa lata temu
dowiedzieliœmy siê od pary diecezjalnej o nowo zawi¹zuj¹cym
siê krêgu w parafii Œw. Maksymiliana Marii Kolbe. Okaza³o siê,
¿e zamiast jednego powsta³y dwa
krêgi i do jednego z nich do³¹czyliœmy.
Czy Wasza formacja podstawowa jeszcze trwa? A
mo¿e pe³nicie w Domowym
Koœciele pos³ugê animatorów?
Ze wzglêdu na krótki „sta¿”
w Ruchu Œwiat³o-¯ycie nadal jesteœmy w trakcie formacji podstawowej. Jest to równie¿ pierwszy rok samodzielnej pracy naszego Krêgu i odpowiedzialn¹ rolê
animatorów pe³ni u nas inne
ma³¿eñstwo.
Czy w codziennym ¿yciu
rodzinnym i w pracy zauwa¿acie skutki Waszej obecnoœci i trwania w Ruchu?
Trwaj¹c w DK, zobowi¹zujemy siê do okreœlonego sposobu
¿ycia. Po pierwsze jesteœmy œwiadomi, ¿e Pan Jezus ca³y czas nam
towarzyszy. Bardzo cenimy sobie dialog ma³¿eñski, który otwiera nas na siebie nawzajem, uczy
s³uchania i mówienia o uczuciach. Czytaj¹c Pismo Œw. i rozwa¿aj¹c je w Namiocie Spotkania, ws³uchujemy siê w to, co
Pan przygotowa³ dla nas. Bardzo
cieszymy siê, ¿e jesteœmy we
wspólnocie ludzi o takich samych
wartoœciach, w której wzajemnie
siê wspieramy. To wszystko inspiruje nas do bardziej odwa¿nego rozmawiania o wierze i Bogu
w pracy i wœród znajomych.

prezentacja

Jesteœcie tak¿e w Krucjacie Wyzwolenia Cz³owieka.
Od jak dawna? I sk¹d taka
decyzja?
Wczeœniej nigdy nie wyobra¿aliœmy sobie, ¿e moglibyœmy
podj¹æ siê ca³kowitej abstynencji od alkoholu. Tak siê z³o¿y³o,
¿e wziêliœmy udzia³ w rekolekcjach o Ojcu Franciszku Blachnickim. Drugiego dnia rekolekcji
pomyœleliœmy o osobie z naszej
rodziny, w intencji której moglibyœmy podj¹æ ten post przez jeden rok. Nic o Krucjacie nie wiedzieliœmy i tutaj Pan przyszed³
nam z pomoc¹. Najpierw podczas warsztatów trafiliœmy do grupy, w której rozwa¿aliœmy temat
Krucjaty. Potem ka¿da osoba,
któr¹ spotykaliœmy œwiadczy³a o
dobru, jakie niesie trwanie w Krucjacie. Poznaliœmy równie¿ Stasiê Dziewit, która hojnie obdarowa³a nas materia³ami na ten
temat. Tych znaków nie mogliœmy zlekcewa¿yæ. Po miesi¹cu
podpisaliœmy deklaracjê kandydack¹, a w kolejnym roku cz³onkowsk¹.
Czy dziêki KWC Wasze
¿ycie siê zmieni³o? I jak reaguj¹ (reagowali) znajomi?
Na pewno przyby³o okazji do
œwiadczenia o KWC. Uœwiadomiliœmy sobie jak powszechna jest
obecnoœæ alkoholu podczas towarzyskich spotkañ i jak wielu
ludzi cierpi z powodu ró¿nych
zniewoleñ. Rodzina przyjê³a
nasz¹ decyzjê z radoœci¹, ale niektórzy z naszych przyjació³ byli
zszokowani. Oboje pracujemy w
firmach, mamy kontakt z kontrahentami. Podczas spotkañ
s³u¿bowych zdarzaj¹ siê czasem
zabawne sytuacje, ka¿dy jednak
szanuje nasz wybór.
A czy uda³o siê Wam kogoœ
namówiæ do przyst¹pienia do
KWC?

17

Niech wasze œwiat³o œwieci ...

Przyst¹pienie do KWC to bardzo indywidualna decyzja, czasem
dojrzewa w cz³owieku przez d³u¿szy czas. Mamy nadziejê, ¿e nasze œwiadectwo pomog³o przyst¹piæ do KWC co najmniej jednemu ma³¿eñstwu.
U pocz¹tków drogi formacyjnej wiadomo, ¿e celem jest
(m.in.) przysz³a pos³uga diakonijna. Pos³ugujecie w Diakonii Wyzwolenia. Czemu
akurat ta diakonia? I jak to
siê sta³o, ¿e znaleŸliœcie w niej
miejsce dla siebie?
Po Oazie Rodzin I stopnia
zdaliœmy sobie sprawê, ¿e Ruch
Œwiat³o-¯ycie przygotowuje swoich cz³onków do s³u¿by. Chcieliœmy rozeznaæ jakiej pos³ugi Pan
od nas oczekuje. I tutaj znów
przysz³a pomoc z góry – Pan dzia³a przez ludzi i tak by³o w tym
przypadku. Marysia i Gabryœ
Ziembliccy zabrali nas na konferencjê KWC do Niepokalanowa.
PóŸniej przemodliliœmy nasz¹
decyzjê o przyst¹pieniu do diakonii na Oazie Rekolekcyjnej
Diakonii Wyzwolenia (ORDW).
Jak dziœ wygl¹da pos³uga
Diakonii Wyzwolenia w naszej diecezji?
Ca³ej naszej wspólnocie diakonijnej zale¿y na umocnieniu
KWC w naszej diecezji. Mamy
nadziejê, ¿e jest jeszcze wiele
osób, które chcia³yby siê w³¹czyæ
do pos³ugi. Jest wiele piêknych
dzia³añ, które Krucjata prowadzi
w diecezji od lat, np. Drogi Krzy¿owe, spotkania modlitewne,
Msze Œw. w intencji uzale¿nionych, pielgrzymki. Jest wiele innych dzia³añ, które mog³yby byæ
prowadzone przez m³odzie¿. By³oby wspaniale gdyby równolegle ze spotkaniami aktualnych
cz³onków odbywa³y siê te¿ comiesiêczne spotkania m³odych
zaanga¿owanych w KWC.
Dzia³aj¹c w diakonii macie mo¿liwoœæ spojrzenia na
dzie³o Krucjaty z innej strony
(ni¿ przeciêtny kandydat czy
cz³onek). Jak zatem s¹dzicie,
czemu u niektórych oazowiczów jest taki opór wobec
przystêpowania do KWC?
Trudno jest nam jednoznacznie odpowiedzieæ na to pytanie,
poniewa¿ w Ruchu i Krucjacie jesteœmy krótko. Wyobra¿amy sobie natomiast, ¿e wewnêtrzny
opór, który móg³by siê pojawiæ
jest zwi¹zany z pespektyw¹ decyzji na ca³e ¿ycie. Tym bardziej,
¿e dotyczy ona wyrzeczenia siê

Nic o Krucjacie
nie wiedzieliœmy...
pewnej przyjemnoœci. Istnieje
równie¿ obawa, ¿e siê tego zobowi¹zania nie dotrzyma. Niektórzy zadaj¹ sobie nawet pytanie:
„a co jeœli ten post nie bêdzie
skuteczny?” S³ysz¹c œwiadectwa
innych o wyzwalaj¹cych skutkach modlitwy i abstynencji, widzimy, ¿e to dzia³a.
Jak zachêcilibyœcie m³odych (i nie tylko) ludzi do przystêpowania do KWC? A mo¿e
te¿ do w³¹czenia siê w Diakoniê Wyzwolenia? W jaki
sposób?
Jest to pytanie, na które my
równie¿ chcielibyœmy znaæ odpowiedŸ. Wspólnie z ksiêdzem
Grzegorzem Michalskim – naszym
moderatorem – i innymi cz³onkami diakonii g³owimy siê nad
tym, odk¹d w³¹czyliœmy siê w
pos³ugê. Mamy nadziejê, ¿e za
wstawiennictwem Ojca Franciszka przyjd¹ dobre pomys³y. Cz³owiek zapala siê do tego dzie³a wtedy, kiedy je poznaje. Najbli¿sz¹
okazj¹ do tego bêdzie diecezjalny Dzieñ Skupienia zaplanowa-

ny na 9 kwietnia w parafii Œw.
Maksymiliana.
Zachêcalibyœmy m³odych i
nie tylko do wziêcia udzia³u tak¿e w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia (ORDW). Krucjata to wspania³e dzie³o, w którym odkrywa siê radoœæ korzystania z daru wolnoœci i dzielenia siê
nim z innymi. Trwanie w niej
wyzwala od lêku pojawiaj¹cego
siê w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Jest piêknym darem mi³oœci BliŸniego. Tym, którzy szukaj¹ prawdziwej wolnoœci i maj¹
w sercu pragnienie pomocy innym w wyzwalaniu siê, dedykujemy zawo³anie Krucjaty: „Nie
lêkajcie siê!”
Dziêkujê za rozmowê.
z Mart¹ i Krzysztofem
Lipka, cz³onkami KWC
oraz Diecezjalnej Diakonii
Wyzwolenia
rozmawia³a
Agnieszka Wa³kiewicz
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Wielka si³a
Relacja z dnia wspólnoty
Stwórz o Bo¿e we mnie
serce czyste (Ps 51, 12a)

W dniach 11-12 marca
2011 r. w Ligocie Polskiej
odby³ siê Dzieñ Wspólnoty, w
którym uczestniczyli cz³onkowie
Domowego Koœcio³a z JelczaLaskowic i O³awy. W otoczeniu ludzi, którzy podobnie jak
my, nieustannie pragn¹ czerpaæ ze Ÿród³a wody ¿ywej, z
dala od spraw codziennych,
jakby nieco w innym wymiarze,
po raz pierwszy w taki w³aœnie
sposób, jako cz¹stka tej¿e
Wspólnoty, mieliœmy okazjê
doœwiadczyæ spotkania z Panem Bogiem.
Na co dzieñ, kiedy spotykamy siê w najbli¿szym gronie
naszego krêgu, mo¿emy doœwiadczyæ, ile znacz¹ s³owa
Pana Jezusa: Gdzie dwóch
albo trzech gromadzi siê w
Moje imiê, tam jestem poœród
nich (Mt. 18, 20). Spotkanie
w Ligocie jeszcze bardziej spotêgowa³o tê wiarê. Wspólna
modlitwa, uczestnictwo w kon-

ferencji, spotkania w grupach,
a tak¿e najœwiêtsza Eucharystia, w której Pan Jezus w Komunii œwiêtej przyszed³ do nas,
da³o nam niesamowit¹ energiê, a z ka¿d¹ chwil¹ coraz
mocniej odczuwaliœmy, ¿e jako
ma³¿eñstwo, jako rodzina odnaleŸliœmy swoje miejsce na
ziemi. Teraz ju¿ wiemy na pewno, ¿e we wspólnocie jest si³a.
Wielka Si³a - Pan Jezus, który
obdarza nas wszelkimi potrzebnymi ³askami. Przychodzi
do nas nie tylko po to, byœmy
potrafili pokonywaæ trudnoœci,
z którymi przychodzi nam siê
zmagaæ ka¿dego dnia, ale równie¿ i po to, byœmy swoj¹ wiar¹
i szczêœciem potrafili dzieliæ siê
z innymi.
Œw. Urszula Ledóchowska
powiedzia³a: Szczêœliwa dusza, która rzeczywiœcie ca³ym
sercem przylgnê³a do Jezusa – Hostii. Dziœ z ca³¹ stanowczoœci¹ za œw. Urszul¹ mo¿emy powiedzieæ, ¿e to jest rzeczywiœcie wielkie Szczêœcie! I

Rodz¹ siê krêgi w Miliczu
Ponad miesi¹c temu ks. Waldemar Cwynar poprosi³ nas, byœmy spróbowali zainicjowaæ
wspólnotê Domowego Koœcio³a
w jego obecnej parafii – p.w. œw.
Andrzeja Boboli w Miliczu. Przygotowaliœmy wszystkie sprawy
organizacyjne, prosiliœmy wiele
osób o wsparcie modlitewne i
sami powierzaliœmy to dzie³o
Panu.
Uzgodniliœmy, ¿e ma³¿onkowie z krêgów dadz¹ œwiadectwa
w czasie wszystkich Mszy na temat tego, co nam daje uczestnictwo w Domowym Koœciele.
Ponadto na dwóch Mszach podjêliœmy czytania, œpiew psalmu,
modlitwê wiernych (na pozosta³ych czyni³y to dzieci i m³odzie¿).
Ksi¹dz Waldemar po odczytanej
Ewangelii robi³ wprowadzenie do

naszych œwiadectw, a po ich
wyg³oszeniu podsumowywa³ je i
zaprasza³ wszystkich ma³¿onków
do udzia³u w spotkaniu organizacyjnym, które odbêdzie siê w
sobotê 26 marca 2011 roku.
Oprócz tego po Mszach rozdawaliœmy foldery – ulotki dotycz¹ce Krêgów DK oraz ikony œw.
Rodziny z zapisanymi informacjami o sobotnim spotkaniu. Zaanga¿owali siê w to pisz¹cy te
s³owa oraz Gra¿ynka i Marek Pleœniakowie. By³a te¿ trzecia para,
o czym napiszemy poni¿ej.
Przygotowaliœmy oko³o 130
ulotek, obrazków i pojechaliœmy
pewni, ¿e tyle wystarczy na ca³y
dzieñ. Tymczasem po trzeciej
mszy wszystkie siê skoñczy³y!
Musieliœmy organizowaæ kolejne,
wypisywaæ w przerwie pomiêdzy

my Panie Jezu pragniemy przylgn¹æ do Ciebie, jako ma³¿eñstwo i ka¿de z nas z osobna.
Jako rodzina i jako ma³a cz¹stka jednej wielkiej Wspólnoty.
Obiecaliœmy Ci to przecie¿ w
cichej modlitwie, przy o³tarzu,
kiedy przyj¹³eœ nas jako samodzielny ju¿ kr¹g tej¿e wspólnoty. Wspólnoty Domowego Koœcio³a. W³aœnie wtedy obiecaliœmy Ci kochaæ Ciê i ju¿ zawsze
pragn¹æ Twojej Mi³oœci. I za to
chcemy powiedzieæ Ci: „Dziêkujê!”

Dziêkujemy za to, ¿e jesteœ
obecny w naszym ¿yciu. Dziêkujemy, ¿e poprzez Wspólnotê jeszcze bardziej dajesz nam
odczuæ swoj¹ obecnoœæ. Dziêkujemy, ¿e spotkaliœmy na
swej drodze ludzi, którzy podobnie jak my, szukaj¹ Ciê w
ka¿dej myœli, w ka¿dym wypowiedzianym s³owie i uczynku.
Pragniemy, abyœ przez Ducha
œwiêtego oddzia³ywa³ na nas w
ka¿dej chwili a¿ do koñca naszych ziemskich dni.
Chwa³a Tobie Panie!
Sylwia i Krzysztof

Mszami. Ostatecznie ponad 150
takich zaproszeñ wydaliœmy po
przedpo³udniowych Mszach.
Czêœæ z osób, które do nas podchodzi³y mówi³y wprost, ¿e
przyjd¹. Od ksiêdza wiemy, ¿e
by³y te¿ dwie deklaracje udzia³u
w krêgach – jeszcze sprzed dzisiejszego dnia. Mamy wiêc nadziejê, ¿e uda siê w Miliczu stworzyæ pierwszy kr¹g (mo¿e nawet
pierwsze krêgi).
Problem pojawi³ siê z wieczorn¹ Msz¹. Musieliœmy wyjechaæ do Wroc³awia na kolejn¹,
pi¹t¹ w tym dniu Mszê z naszym
synem szykuj¹cym siê do przyjêcia sakramentu bierzmowania. Na
wszelki wypadek powiedzia³ nam
o tym dzieñ wczeœniej… Stanêliœmy przed dylematem – jechaæ
do syna czy do Milicza? Obdzwoniliœmy ca³¹ nasz¹ wspólnotê – i
nic. Ale Duch Œw. dzia³a³! Najpierw natchn¹³ Ewê Ma³olepszy,
by do nas zadzwoni³a. PóŸniej,

przez ni¹, Kasiê i Piotra Oksaniczów. I to oni pojechali na wieczorn¹ Mszê. Chcemy tu podkreœliæ ich postawê – gdy dzwoniliœmy wieczorem, by im podziêkowaæ, us³yszeliœmy s³owa podobne do tych z uroczystego b³ogos³awieñstwa nowych cz³onków
Stowarzyszenia Diakonia: jesteœmy po to, by s³u¿yæ. Pojechali z czwórk¹ dzieci i pi¹tym noszonym pod sercem. Niech to
œwiadectwo ich s³u¿by wyda wielkie owoce – i w Miliczu, i w ca³ej
naszej wspólnocie. Raz jeszcze
dziêkujemy! Ogromne podziêkowanie równie¿ dla Marka i Gra¿ynki!
26 marca odbêdzie siê pierwsze spotkanie. Bardzo prosimy o
modlitewne wsparcie dla tego
dzie³a, pary pilotuj¹cej (par pilotuj¹cych), osób, które wys³ucha³y w niedzielê œwiadectw i zaproszeñ do Krêgów.
Dana i Darek Stêpniowie
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Oko³o 120 osób, g³ównie
m³odzie¿y z ca³ej Polski, w tym
ponad trzydziestu ma³¿onków z
Domowego Koœcio³a, dwóch
kap³anów, dwie siostry zakonne
(nasza siostra Jadwiga Skudro i
urszulanka siostra Hanna Grabska) w nieca³y rok po wyborze
Karola Wojty³y na Stolicê Piotrow¹, w sierpniu 1979 roku
wyl¹dowa³o na w³oskiej ziemi.
Dos³ownie, bo wiêkszoœæ z nich
nas dosta³a siê tu liniami lotniczymi. By³ to wyczyn, jak na owe
czasy nie lada. Dostaæ paszport,
mieæ na koncie 150 dolarów
obowi¹zkowego zabezpieczenia,
zdobyæ pieni¹dze na przelot.
Moderator Generalny paszportu
nie dosta³ i do Rzymu wtedy nie
pojecha³. A by³ nim wówczas, jak
wiemy sam ksi¹dz Franciszek
Blachnicki. Wybrañcom siê poszczêœci³o i prze¿yli tam, na ziemi w³oskiej wspania³e, pe³ne rekolekcje oazowe III stopnia. Z
naszej diecezji uczestnikami byli
Lusia Beutel, wdowa po tragicznie zmar³ym rok wczeœniej Staszku oraz póŸniejsza para diecezjalna Domowego Koœcio³a Zuzanna i Henryk Nowakowie, którym
dziêkujê za udostêpnienie materia³ów, porz¹dkuj¹cych pewne
wydarzenia z tej oazy. Z Lusi¹
spotka³em siê niedawno. Dziœ,
maj¹ca ju¿ za sob¹ wiele lat prze¿ytych w Ruchu, doskonale pamiêta nawet drobne szczegó³y czy
s³owa Ojca Œwiêtego z kilku
wspólnych spotkañ prze¿ytych z
nim podczas rekolekcji. Mówi, ¿e
by³o to ogromne prze¿ycie, które wry³o siê w pamiêæ uczestników rzymskich rekolekcji na sta³e. Lusi przysz³o te¿ przedstawiaæ
Papie¿owi wspólnie z Jerzym z
Poznania, Koœció³ Domowy pod-

czas pierwszego spotkania z Ojcem Œwiêtym.
Któregoœ marcowego dnia
tego roku, póŸnym sobotnim
popo³udniem odwiedziliœmy z
¿on¹ Lusiê, chc¹c siê dowiedzieæ
wiêcej szczegó³ów o spotkaniu z
b³ogos³awionym Janem Paw³em.
Lusia, jak zwykle goœcinna, poczêstowa³a nas ciastem i kaw¹ i
rozpoczêliœmy rozmowê.
Mietek: Czyta³em sporo relacji o waszym wyjeŸdzie. Wiem,
¿e przyjazd uczestników oazy III
stopnia do Rzymu opóŸnia³ siê
przez ca³y lipiec ze wzglêdu na
trudnoœci paszportowe. Wzywano na rozmowy, niektórym odmawiano wydania paszportu, jak
wspomnianemu ju¿ ksiêdzu
Blachnickiemu. Ojciec œwiêty
przez swojego sekretarza dopytywa³ siê, kiedy oaza siê rozpocznie. Sta³o siê to mo¿liwe dopiero w sierpniu.
Lusia: Tak, w koñcu zebrali
siê wszyscy, którzy za³atwili formalnoœci i 4 sierpnia przylecia³a
do Rzymu ostatnia, najwiêksza
oko³o trzydziestoosobowa grupa
uczestników. Siostra Hanna, która przyby³a do Rzymu kilka dni
wczeœniej zameldowa³a telefonicznie w Watykanie, ¿e ju¿ siê
zebraliœmy i 4 sierpnia zaczynamy rekolekcje. Ks. Dziwisz mia³
odpowiedzieæ: „Nareszcie! Ojciec
œwiêty ci¹gle pyta co z oazami i
kiedy przyjedziecie”. Tak bardzo
na nas czeka³. By³y nawet pocz¹tkowo k³opoty z miejscem
naszego zakwaterowania. W³aœnie z powodu tego opóŸnienia.
Wszak mieliœmy pojawiæ siê w
Rzymie ju¿ w lipcu. Klasztor Ojców Pijarów, zarezerwowany na
lipiec poszed³ do planowanego w
sierpniu remontu. Ostatecznie,
Matka Generalna Sióstr Urszula-
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Jan Pawe³ II – by³ tak blisko nas
Rzym – sierpieñ 1979
„Co bêdzie z oazami, jak to bêdzie... wakacje bez oaz?
PrzyjedŸcie do Castel Gandolfo, rozbijcie namioty i zróbcie
tu oazê“ Mówi³ Jan Pawe³ II do ks. Franciszka Blachnickiego, w Rzymie 25 paŸdziernika 1978 r.
I zrobili...
nek, dowiedziawszy siê o naszym
k³opocie przyjê³a nas jak… matka i zakwaterowa³a w swoim
Domu Generalnym przy via Nomentana. Mieliœmy tam bardzo
dobre warunki pobytu. Pod klasztor codziennie rano podje¿d¿a³y
cztery klimatyzowane autokary i
wioz³y wszystkich uczestników
rekolekcji do ró¿nych miast.
Oprócz samego Rzymu byliœmy
m.in. w Asy¿u, Mentorelli, na
Monte Cassino. Ca³y czas by³a
upalna pogoda. Ka¿dy z nas mia³
dwie butle wody mineralnej, uzupe³niane potem na postojach.
Rekolekcje trwa³y od 4 do 20
sierpnia, wliczaj¹c w to oczywiœcie dzieñ przyjazdu i odjazdu.
Inaczej mówi¹c pe³ne rekolekcje
III stopnia. Ca³y program realizowaliœmy w ten sposób, ¿e rano
zawsze by³a jutrznia a po niej
wyjazd w ró¿ne zaplanowane
miejsca. Mieliœmy w ca³ym turnusie kilka spotkañ z Papie¿em.
Zaraz pierwszego dnia rekolekcji,
w niedzielê 5 sierpnia o 8.30
rano podjecha³y autokary zawieŸæ nas na audiencjê ogóln¹,
w³aœnie do Castel Gandolfo. Papie¿ od razu nas rozpozna³ i witaj¹c ró¿ne grupy zwróci³ siê do
nas specjalnie, wyra¿aj¹c radoœæ
z naszego przybycia. Przywita³ siê
nawet osobiœcie po audiencji z
piêcioosobow¹ delegacj¹, z któr¹
spotka³ siê wewn¹trz Zamku.
Chcia³ po prostu wiedzieæ,
jak nam siê mieszka, czy
mamy co jeœæ itd. Czwartego dnia oazy, w œrodê
byliœmy na audiencji na placu Œw. Piotra w Rzymie.
Oczekuj¹c na przybycie
Ojca Œwiêtego œpiewaliœmy
ca³y czas pieœni oazowe,
zbieraj¹c brawa zgromadzonych na placu osób. Jan
Pawe³ po audiencji II podszed³ do nas. Byliœmy bardzo szczêœliwi! W czasie rekolekcji dwa razy uczestniczyliœmy we Mszy Œw. celebrowanej przez Ojca
Œwiêtego. Pierwsza Eucharystia mia³a miejsce w nie-

dzielê 12 sierpnia, w Castel Gandolfo, ju¿ o 8 rano. Trzeba by³o
o szóstej wyje¿d¿aæ z miejsca naszego zakwaterowania. Pamiêtam, ¿e d³ugo w noc æwiczyliœmy
pieœni, ¿eby dobrze wypaœæ. Papie¿ by³ bardzo nas ciekaw i z wielkim zainteresowaniem spogl¹da³
jak siê zachowujemy i co robimy.
Momentami wygl¹da³o to bardzo
komicznie, przynajmniej ja to tak
odbiera³am. Ojciec Œwiêty ka¿demu z nas udzieli³ Komunii Œwiêtej a po Mszy utworzyliœmy d³ugi
szpaler i wtedy przywita³ siê z
ka¿dym osobiœcie. Szed³ od osoby do osoby i z ka¿dym z nas zamieni³ dwa, trzy zdania. Przedstawialiœmy Mu siê, mówi¹c sk¹d jesteœmy Dostaliœmy te¿ wtedy na
pami¹tkê Jego ksi¹¿kê „Jan Pawe³
II do Ludu Bo¿ego”. Dostaliœmy
te¿… zaproszenie na wieczór przy
ognisku! Tu, w ogrodach Castel
Gandolfo. Wróciliœmy tam wieczorem. Tak, jak ja to oceniam,
by³o to najbogatsze spotkanie z
Papie¿em. Zostaliœmy tam zaproszeni bodaj¿e na godz. 20. Ognisko by³o ju¿ przygotowane. Na
p³ycie kamiennej by³ po³o¿ony
metalowy ruszt. A na nim papieska stra¿ watykañska, panowie w
bia³ych rêkawiczkach, u³o¿yli w
stos chrust i kawa³ki drewna, a
my siê przygl¹daliœmy. Potem
nadszed³ Papie¿, dla którego przygotowano elegancki, wygodny
fotel. Wyrazi³ w¹tpliwoœæ, czy uda
mu siê zapaliæ ogieñ. Wiêc daliœmy Mu a¿ cztery zapa³ki! Potar³
wszystkimi naraz i ognisko zap³onê³o. Dla ochrony ale i dla nas
by³ to niecodzienny widok. My
rozsiedliœmy siê dooko³a na œlicznej, zielonej trawie. Potem zaczêliœmy œpiewaæ ró¿ne pieœni i piosenki, oazowe i harcerskie. O
godz. 21 odœpiewaliœmy Apel Jasnogórski. By³o widaæ i s³ychaæ,
¿e œpiewaj¹cy z nami Papie¿ by³
bardzo wzruszony. Po Apelu delegacja wspólnoty wrêczy³a Ojcu
Œwiêtemu rzeŸbê w stylu ludowym
„Chrystus spotyka siê z Weronik¹”. Mia³ j¹ ju¿ dostaæ w Nowym Targu, pamiêtnego
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Ognisko
czerwcowego dnia, ale wtedy nie
uda³o siê to. Potem podchodzili
inni, maj¹c coœ specjalnego do
przekazania. My wrêczyliœmy
Ojcu Œwiêtemu List Wspólnot
Rodzinnych „Domowy Koœció³”
i tym zaakcentowaliœmy nasz¹ rodzinn¹ przynale¿noœæ do Ruchu.
W trakcie wykonywania piosenki do s³ów J. Tuwima „Kwiaty
polskie” studenci rozsypali przed
Nim trochê przywiezionych z kraju zasuszonych p³atków ró¿nych
kwiatów. By³am blisko Papie¿a i
widzia³am, ¿e bardzo siê tym wzruszy³. W przerwach miêdzy pieœniami wypytywa³ nas jak wygl¹daj¹ rekolekcje, czy program jest
realizowany. Mówimy, ¿e niezupe³nie tak jak w Kroœcienku bo
tu bardzo du¿o zwiedzamy i bazyliki, i katakumby. Codziennie
mamy gdzie indziej Mszê Œwiêt¹,
spotykamy siê z ludŸmi z innych
wspólnot, a tutaj jest do tego
bardzo wiele wspania³ych okazji.
Na nasz¹ wczeœniejsz¹ proœbê
Papie¿ zacz¹³ podpisywaæ ofiarowane wszystkim rano ksi¹¿ki.
A my dalej œpiewalismy. I jeœli
powsta³a chwila przerwy w œpiewie us³yszelismy: „co ja bêdê sam
pracowa³, a wy to co? Œpiewajcie dalej”. Papie¿ dalej podpytywa³ nas: „a coœcie dzisiaj jedli,
czym was tam karmi¹?” Na odpowiedŸ, ¿e kasz¹ gryczan¹, odpowiedzia³: „Ojej, jak ja bym
przyjecha³ do was na tê kaszê”.
Mia³ wspania³e poczucie humoru. Oko³o 23 zakomunikowa³
nam: „Ja ju¿ muszê iœæ spaæ i wy
te¿”. Wczeœniej nasi prowadz¹cy omówili spotkanie z Ojcem
Œwiêtym w Dniu Wspólnoty, za
parê dni. A wiêc do pi¹tku. W
pi¹tek, 17 sierpnia Dzieñ Wspólnoty w Castel Gandolfo. Zacz¹³
siê Msz¹ Œwiêt¹ koncelebrowan¹
z Ojcem Œwiêtym. Obok nas
uczestniczyli w niej przedstawiciele innych ruchów i wspólnot.

Po Mszy Œwiêtej nast¹pi³a prezentacja Ruchów. My wystêpowaliœmy trzykrotnie. Najpierw
rodziny, potem dziewczêta i
ch³opcy.
M: Wiem, ¿e Ciebie wyznaczono do prezentacji rodzin.
L: Tak, ja osobiœcie z Jurkiem z Poznania prezentowaliœmy Ruch Œwiat³o-¯ycie. Swoje
wyst¹pienie przygotowywa³am
ca³¹ noc. Ale przyznam siê, ¿e
jak stanê³am przed Papie¿em, to
trema z tego powodu by³a tak
wielka, ¿e gdybym nie mia³a tej
prezentacji przygotowanej na
kartce to bym chyba nic nie powiedzia³a. I to nie tylko ja. Kap³ani te¿ tak reagowali. By³o to
tak silne wzruszenie, ¿e coœ zatyka³o od œrodka. Byliœmy przedstawicielami 16 ma³¿eñstw z 15
polskich diecezji. Swoista delegacja krêgów rodzinnych Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, któr¹ spotka³a
wielka radoœæ i zaszczyt „przebywaæ tutaj z Tob¹ Ojcze Œwiêty” – mówi³am. Po Apelu nast¹pi³o „rozes³anie”. Podchodz¹c do
Ojca Œwiêtego zapalaliœmy od
Jego du¿ej œwiecy swoje ma³e
œwiece (miniatury tej du¿ej), s³ysz¹c s³owa: „nieœ œwiat³o dalej”.
Ka¿dy móg³ potem powiedzieæ
Ojcu Œwiêtemu jedno
zdanie. Wszak by³o nas
tam 120 osób! Ja prosi³am Ojca Œwiêtego o b³ogos³awieñstwo na dalsz¹
moja drogê. Niektórzy
nie mogli z wra¿enia
przemówiæ ¿adnego s³owa i jak mówili potem w
œwiadectwach byli szczêœliwi, ¿e Ojciec Œwiêty
uca³owa³ ich i powiedzia³: „niech Ci Bóg b³ogos³awi”. Na zakoñczenie pob³ogos³awi³ raz
jeszcze nam wszystkim i
w wielkim skupieniu i rozmodleniu – rozchodzili-

œmy siê z p³on¹cymi œwiecami,
przechodz¹c przez park Castel
Gandolfo, przez ulice miasteczka do autokarów.
M: Czy to rozes³anie by³o
ostatnim spotkaniem z Ojcem
Œwiêtym?
L: Nie, przed nami by³a jeszcze niedziela 19 sierpnia i dla nas
ju¿ po¿egnalna, audiencja ogólna w Castel Gandolfo. Ojciec
Œwiêty przekaza³ nam pozdrowienia dla wszystkich w kraju. Po
raz ostatni na tej oazie zaœpiewaliœmy Mu pieœñ „Zwiastunom
z gór”.
M: Nied³ugo minie 32 lata od
tamtej wyprawy i pobytu we W³oszech. Rekolekcje z Papie¿em Janem Paw³em II. Nieca³y rok po
Jego wyborze, dwa miesi¹ce po
pierwszej Jego pielgrzymce do
kraju, gdzie spotka³ siê m.in. z
Ruchem Oazowym w Nowym
Targu. Byliœcie blisko œwiêtego
cz³owieka, dotykaliœcie Go.
Wkrótce Jego beatyfikacja. Jak
to prze¿ywasz?
L: Prze¿ycie tamtych chwil
zostaje na ca³e ¿ycie. Mo¿e trochê niesk³adnie to przekazujê, ale
ka¿d¹ chwilê z tego spotkania
pamiêtam. Z tego co siê wtedy
prze¿ywa³o. Mimo, ¿e mija 32
lata myœlê, ¿e ju¿ wtedy odnios³am wra¿enie, ¿e jest to spotkanie z kimœ niezwyk³ym.
M: Œwiêtym cz³owiekiem?
L: Tak. Wtedy mo¿e nie okreœla³am Go jeszcze, ¿e ju¿ jest
œwiêty, ale mia³am przeczucie, ¿e
to bêdzie Œwiêty. Œwiêty naszych
czasów. W czasie pobytu tam
okaza³ nam tyle serca. Zreszt¹
potwierdzaj¹ to wszyscy, którzy
siê wtedy zetknêli z Papie¿em i
na audiencji ogólnej w Castel
Gandolfo, i podczas spotkañ z
nasz¹ oazow¹ wspólnot¹. Do
dziœ przechowujê notatki z tych
rekolekcji, które wykorzystywa-
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³am czêsto po powrocie z Rzymu, gdy dzieli³am siê prze¿yciami z tej oazy.
M: Dziêkujemy Ci bardzo za
rozmowê. Pozwól, ¿e nasz wywiad zakoñczymy ma³¹ niespodziank¹. Dotar³em do homilii
Jana Paw³a II, wyg³oszonej do
was podczas Eucharystii w ogrodach Castel Gandolfo 12 sierpnia 1979 roku. To jeden z koñcowych jej fragmentów. Dziœ
mo¿na by uznaæ te s³owa za przes³anie B³ogos³awionego Jana
Paw³a do oazowiczów. Tych, którzy wtedy byli na rekolekcjach i
tych dzisiaj, czyli do wszystkich
nas.
Moi drodzy,(…). Zatrzymaliœmy siê przy tym stole s³owa
Bo¿ego, ¿eby przynajmniej naszkicowaæ g³ówne myœli. Trzeba, ¿ebyœmy dalej szkicowali
w sobie, czerpi¹c z tego Bo¿ego s³owa wspania³y Bo¿y plan,
dziêki któremu ¿ycie cz³owieka
nabiera w³aœciwych wymiarów
i ¿ebyœmy znaj¹c te wymiary,
nosz¹c je w sobie, do tych samych wymiarów wprowadzali
¿ycie naszych bliŸnich, naszych
braci i sióstr, bliskich i dalekich,
naszych rówieœników, naszego
pokolenia. Takie jest pos³annictwo waszej wspólnoty. Takie jest
pos³annictwo wszystkich wspólnot, które tu reprezentujecie.
Takie jest pos³annictwo Koœcio³a. Takie jest pos³annictwo ludu
Bo¿ego. I o tym wy doskonale
wiecie, tego siê uczycie z radoœci¹ z roku na rok postêpuj¹c
w tej umiejêtnoœci, w tym siê
coraz bardziej gruntujecie, pog³êbiacie. O tym wy doskonale
wiecie. Wiecie, ¿e tak jest. Wiecie, ¿e dla tego warto ¿yæ.
Z Lusi¹ Beutel rozmawia³
Mieczys³aw Kobierski

Oazowa iskierka z papie¿em
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Spotkania z Janem Paw³em II
B¹dŸcie Koœcio³em
Ka¿dy z nas powinien siê bardzo solidnie przygotowaæ do uroczystoœci beatyfikacyjnych S³ugi
Bo¿ego Jana Paw³a II. Równie
solidnie jak do jakiegoœ wa¿nego
egzaminu (mo¿emy sobie przypomnieæ jakikolwiek) albo na przyk³ad œlubu – to chyba jest nawet
lepsze porównanie ze wzglêdu na
zaanga¿owanie czasowe. Przygotowujemy siê, dbaj¹c o szczególiki, aby ten dzieñ (œlubu) pozosta³ w naszej pamiêci na ca³e
¿ycie i godnie odda³ nasz¹ przeogromn¹ radoœæ.
W tym przypadku – beatyfikacji Jana Paw³a II - motywy s¹
dok³adnie te same. Jeœli siê odpowiednio wczeœniej i mocno nie
zaanga¿ujemy, to dzieñ ten przeleci jak tysi¹ce innych, nawet z
jakiegoœ powodu uroczystych.
St¹d w ksiêgarniach mo¿na nabyæ modlitewniki, nowenny, a
tak¿e nauczanie Jana Paw³a II.
Ja jestem ca³ym sercem za szczególnym zatrzymaniem siê na nauczaniu, bo ilekroæ je s³yszê, to
ci¹gle ze zdumieniem mówiê:
tego nie s³ysza³am, jakie to mocne, celne.

Wœród setek propozycji z nauczaniem Jana Paw³a II jest te¿
taka pozycja: „B¹dŸcie Koœcio³em. S³owa Jana Paw³a II do Ruchu Œwiat³o-¯ycie” wydana w
Krakowie w 2003 roku. Ksi¹¿ka
ta trafi³a w moje rêce 3 lata
temu, a wiêc ju¿ po œmierci tego
najwiêkszego, wed³ug mnie, Polaka. Jednak trzy lata temu tylko
j¹ przejrza³am, przeczyta³am kilka urywków – zobaczy³am, ¿e
m¹dre, wiêc da³am w prezencie.
Tak skoñczy³a siê moja znajomoœæ z ksi¹¿k¹. Dzisiaj mówiê:
jak dobrze, ¿e okolicznoœci zewnêtrzne, inspirowane beatyfikacj¹, sk³oni³y mnie do ponownego zakupu i dok³adnego przeczytania s³ów tego, który sam o
sobie mówi³, ¿e „jako biskup Krakowa stara³em siê wspieraæ was,
kochani oazowicze, sw¹ obecnoœci¹, Jako biskup Rzymu nieustannie jestem z wami w moich modlitwach i serdecznych
myœlach”. Dzisiaj chcê innym
powiedzieæ, ¿e nie mo¿emy nie
poznaæ i nie ws³uchaæ siê w s³owa tego, który „maj¹c na g³owie” ca³y Koœció³, by³ nieustannie z nami w „modlitwach i serdecznych myœlach”. To bêdzie
jakaœ obojêtnoœæ, mo¿e lekkomyœlnoœæ,
przed któr¹
nas Jan Pawe³
II przestrzega³.
Dziwne
uczucia towarzyszy³y mi
przy czytaniu
s³owa wstêpnego bpa W.
Skworca, pisz¹cego o papie¿u ¿ywym.
A
przecie¿
mo¿na powiedzieæ, ¿e on
jest ¿yj¹cy.
Podkreœla³ to
nie raz obecny
papie¿.
Moje spotkanie z kard.
Wojty³¹, potem papie¿em,

jakie mia³o miejsce podczas lektury, mo¿na okreœliæ jednym
ewangelicznym zdaniem: „czy
serce nam nie pa³a³o, kiedy rozmawia³ z nami w drodze i Pisma
nam wyjaœnia³?” £k 24, 32. Mam
nadziejê, ¿e ten zapa³ nie zgaœnie. Wiêcej, jestem przekonana.
Bo wœród wielu s³ów, wyjaœnieñ,
pad³o jedno wyj¹tkowo do mnie.
Jest to przypomnienie, ¿e mam
troszczyæ siê o kszta³towanie
swojego charakteru, nie ustawaæ,
walczyæ ze swoimi wadami i
troszczyæ siê o mi³oœæ do Boga
przez cz³owieka. Wiêc nie mogê
siê za³amywaæ, a nawet za³amana muszê us³yszeæ, jak Eliasz:
„Wstañ, weŸ i jedz, czeka ciê jeszcze d³uga droga”. A to weŸ i jedz,
jest wezwaniem do umi³owania
Eucharystii – Pokarmu i Napoju
umocnienia.
W innym miejscu czytam, ¿e
Eucharystia, to najwa¿niejsze
miejsce budowania wspólnoty,
jednoœci. Jeszcze w innym, ¿e
Koœció³ odnowi siê przez Liturgiê i nasz Ruch dlatego z Koœcio³a
wyrasta i do niego wraca, dlatego jest Ruchem odnowy tego
Koœcio³a, bo troszczy siê o zrozumienie i odnowienie Liturgii. I
cz³owieka. Przez wychowywanie
do dojrza³oœci przejawiaj¹cej siê
w s³u¿bie i ofierze. „Cz³owiek
musi na nowo g³êbiej zrozumieæ,
kim jest. Kim jest w oczach Boga,
jakie jest jego powo³anie. I to
zrozumienie to jest w³aœnie fundament odnowy Koœcio³a” – powiedzia³ kard. Wojty³a w 1972
roku do uczestników diecezjalnego dnia wspólnoty, jednego z
takich, jakie prze¿ywamy corocznie w Henrykowie.
Gdybym chcia³a cytowaæ
wszystko, co mnie zastanowi³o,
zachwyci³o, zapali³o, musia³abym
powtórzyæ chyba po³owê ksi¹¿ki. Rezygnuj¹c z tego, chcê jeszcze dodaæ pewne uwagi. Po
pierwsze ró¿ne drobne ciekawostki sprawiaj¹, ¿e z kartek tchnie
¿ywym spotkaniem, pe³nym ciep³a i serdecznoœci. Do nich nale¿y odkrycie, ¿e s³yszane od p.
Doroty Seweryn wspomnienia o
ks. Blachnickim maj¹cym problemy z w³adz¹ komunistyczn¹ zabraniaj¹c¹ organizowania oaz,
maj¹ wielokrotne potwierdzenie
w przeczytanych s³owach, jeszcze wtedy, kard. Wojty³y, ale te¿
i we wspomnieniu papie¿a. Mia³
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odwagê publicznie broniæ organizatorów i gospodarzy. Pisa³ do
nich listy, zapewnia³ o pomocy
prawnej i materialnej! Nie dziwiê
siê, ¿e pierwsz¹ reakcj¹ w³adz po
wyborze na stolicê Piotrow¹, by³a
radoœæ, ¿e maj¹ go z g³owy.
Przedwczesna.
Po drugie, choæ ci¹gle pojawia siê tu m³odzie¿, to przecie¿
my doroœli i ma³¿onkowie te¿
byliœmy m³odzi i dalej mamy byæ
m³odzi duchem. Biskup krakowski zachêca³ do tego. Pojecha³
nawet, aby jedn¹ z oaz doros³ych
odm³odziæ (okaza³o siê, ¿e nie
musi). Opowiada³ te¿ o nieznanym XIX-wiecznym ruchu Sidzinian (warto znaleŸæ te wspomnienie o ks. Blaszyñskim z Chocho³owa), w którym doroœli te¿ kiedyœ byli m³odzi. No i czy takie
s³owa dotycz¹ tylko m³odych, czy
nie mamy ich realizowaæ w naszych ma³¿eñstwach, rodzinach,
œrodowiskach pracy: „Czerpi¹c
œwiat³o i ¿ycie od Chrystusa, „pokonujemy w sobie samych panowanie grzechu”, a „s³u¿¹c
Chrystusowi w bliŸnich (czytaj
w ¿onach i dzieciach – mój przypis), ich równie¿ do Niego zbli¿amy” (por Lumen Gentium,
36)” – audiencja generalna 6 II
1991 r.
Niech zamiast zachêty do rozwa¿ania s³ów skierowanych do
nas, formuj¹cych siê w Ruchu
Œwiat³o-¯ycie i jego ga³êzi rodzinnej Domowym Koœciele, przez
naszego b³ogos³awionego pasterza, przytoczê jeszcze Jego wypowiedŸ z Krakowa w 1997r:
„Po roku 1989 mog³y siê w Polsce rozwin¹æ ró¿ne ruchy apostolskie – tak, ¿e m³odsze pokolenie nie pamiêta tego, czym by³o
dla nas w okresie rz¹dów komunistycznych doœwiadczenie „Oaz
¯ywego Koœcio³a” (…) Pragnê
jeszcze raz wróciæ myœl¹ i sercem
(…) i podziêkowaæ Niepokalanej
za to dzie³o, które niew¹tpliwie
przyczyni³o siê do zwyciêstwa”.
Powtarzaj¹c za bp Wiktorem
Skworcem: niech to wejœcie w
historiê spotkañ Ruchu z b³ogos³awionym Janem Paw³em II,
poznanie jego wymagañ, znajdzie
trwa³e miejsce w naszej pamiêci
i sercu, i wype³nienie w naszych
czynach.
Dorota Fuchsig
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Co mamy czyniæ?

Wspólnota Nadziei
Zaproszenie do wspó³pracy

Rodzinny Dom Opieki, czyli
Wspólnota Nadziei – to dom, w
którym znajdzie siê miejsce dla
ka¿dego, kto potrzebuje ca³odobowej opieki medycznej, psychicznej i duchowej oraz chce byæ
darem dla Wspólnoty.
Tworz¹c atmosferê rodzinn¹,
mieszkañcy tego Domu bêd¹
chcieli pomóc ka¿demu czuæ siê
potrzebnym. Dlatego szczególn¹
wagê przyk³adaæ siê bêdzie do
zaanga¿owania ka¿dego z podopiecznych, w miarê Jego mo¿liwoœci, do wspó³tworzenia tego
domu i do wspó³odpowiedzialnoœci za niego.
Wspólnota sama bêdzie prowadziæ dom oraz troszczyæ siê o
niego i jego otoczenie. Ka¿dy,
komu zdrowie i si³y pozwol¹,
bêdzie móg³ podejmowaæ prace,
czy to wewn¹trz domu (pomagaj¹c np. w biurze, w kuchni przy
przygotowaniu posi³ków, zmywaniu naczyñ czy sporz¹dzaniu przetworów; przy prasowaniu, sprz¹taniu i utrzymaniu porz¹dku w
swoim pokoju i na zewn¹trz, w
pracy w ogródku itp.) czy na zewn¹trz jako wolontariusz (np.
odwiedzaj¹c chorych, a w miarê
potrzeby zanosz¹c obiady, robi¹c
zakupy b¹dŸ za³atwiaj¹c ró¿ne
sprawy itp.).
Mieszkañcy wspólnie bêd¹
decydowaæ o wysokoœci wydatków na wy¿ywienie, na utrzymanie domu, inwestycje, na ochronê zdrowia oraz o wszelkich innych wydatkach.
Wspólnota,
prowadz¹c
wszechstronn¹ dzia³alnoœæ w zakresie pomocy osobom starszym
i niepe³nosprawnym, udzielaæ
bêdzie wsparcia duchowego, psychicznego, medycznego, spo³ecznego i organizacyjnego swoim cz³onkom oraz ich rodzinom
i bliskim. Zwróci te¿ uwagê na
utrzymanie kontaktów z rodzin¹

i bliskimi swoich podopiecznych
poprzez listy, telefony itp., a
przede wszystkim odwiedziny.
Wspólnota bêdzie te¿ pomagaæ swoim cz³onkom kontynuowaæ i rozwijaæ osobiste zainteresowania, organizuj¹c np.
wspólne wyjœcia do kina, teatru,
muzeum, na wystawê itp., prowadz¹c wspólne wycieczki oraz
wspólnie œwiêtuj¹c imieniny, urodziny i œwiêta. Bêdzie te¿ dbaæ o
czas na czytanie ksi¹¿ek, prasy i
na dyskusje oraz na modlitwê dla
chêtnych.
Wspólnota, w miarê mo¿liwoœci, bêdzie s³u¿yæ osobom z
zewn¹trz jako hotelik dla wymagaj¹cych sta³ej opieki przez kilka
godzin lub nawet na kilka dni,
zastêpuj¹c rodzinê, która np.
musi wyjechaæ, a czêsto i odpocz¹æ.
W miarê mo¿liwoœci Wspólnota bêdzie podejmowaæ pos³ugê wobec najbli¿szego otoczenia,
np. parafii, wypo¿yczaj¹c sprzêt
medyczny i rehabilitacyjny itp.
Wspólnotê Nadziei bêd¹ tworzyæ cz³onkowie stali czyli trzon
i podopieczni. Trzon Wspólnoty
stanowiæ bêd¹ osoby, które s¹
gotowe np. sprzedaæ swoje dotychczasowe mieszkanie i zamieszkaæ w tym Domu, wnosz¹c
swój wk³ad finansowy, w zamian
za umowê prawn¹, zgodnie z
któr¹ bêd¹ mog³y w nim mieszkaæ i mieæ zapewnion¹ opiekê do
koñca swoich dni, s³u¿¹c tak d³ugo, jak stan zdrowia im pozwoli.
Podopiecznymi Wspólnoty bêd¹
takie osoby, które przychodz¹c,
wymagaj¹ ju¿ opieki. Wnosz¹
one do Wspólnoty swoje emerytury czy renty w ca³oœci. W zamian otrzymuj¹ okreœlon¹ kwotê, tzw. kieszonkowe, które bêdzie dla wszystkich równe.
We wspólnocie przewidziane
jest te¿ miejsce dla fachowej pomocy medycznej: pielêgniarki, terapeuty, lekarza rodzinnego, psychologa itp.
Wspólnota Nadziei
zak³ada utrzymanie finansowe we w³asnym
zakresie: z emerytur,
rent i wk³adów finansowych mieszkañców
domu oraz darowizn. W

przypadku wiêkszych wydatków,
np. na remonty czy inwestycje,
korzystaæ bêdzie z darowizn, dotacji, zbiórek itp.
Wspólnota bêdzie szukaæ
wymiany doœwiadczeñ z innymi
podobnie funkcjonuj¹cymi domami opieki, np. ze Wspólnot¹
Arka.
Pomys³ powstania Wspólnoty Nadziei zrodzi³ siê 17 lat temu
(w 1994 r.), kiedy pracuj¹c w
Caritas Archidiecezji Katowickiej
w Katowicach jako wolontariuszka, dociera³am do ró¿nych osób
niepe³nosprawnych – doros³ych.
Na 55 osób, do których dotar³am, tylko dwie pracowa³y, reszta pozostawa³a w domu, czêsto
nawet nie wychodz¹c na zewn¹trz.
Wtedy wzrusza³o mnie poœwiêcenie rodzin, które zajmowa³y siê niepe³nosprawn¹ osob¹,
czêsto przekreœlaj¹c swoje ¿ycie
i ca³kowicie podporz¹dkowuj¹c
w³aœnie tej osobie. Najwiêksze
jednak wra¿enie wywiera³y na
mnie strach i ³zy w oczach rodziców czy najbli¿szych, kiedy mówili: „Co bêdzie, jeœli ja umrê”.
W takich okolicznoœciach zrodzi³ siê pomys³ Rodzinnego Domu
Opieki (RDO), w którym mo¿na
by prowadziæ warsztaty terapii
zajêciowej; gdzie mo¿na by zaopiekowaæ siê osob¹ wymagaj¹c¹
sta³ej opieki przez kilka godzin lub
nawet na kilka dni, aby ul¿yæ jej
opiekunom – rodzinie czy bliskim,
a gdy ich zabraknie, mo¿na by
przyj¹æ tê osobê na sta³e, tym
bardziej, ¿e miejsce by³oby ju¿ jej
znane.
Rozpoczêliœmy wtedy poszukiwanie odpowiedniego domu.
Moja choroba, utrata pracy i
mieszkania spowodowa³y, ¿e marzenia zesz³y na dalszy plan.
Walcz¹c z chorob¹ (rak) i o byt,
nie za³ama³am siê. Opatrznoœæ
Bo¿a tak poprowadzi³a, ¿e podjê³am studia – Edukacja Zdrowia
z Rehabilitacj¹. Ukoñczy³am jednak tylko licencjat, bo zorientowa³am siê, ¿e nie mam szans na
pracê, m.in. ze wzglêdu na stan
zdrowia.
Zaanga¿owa³am siê jako wolontariusz w hospicjum. Przesz³am praktyki i szkolenia w ró¿nych hospicjach. Przez rok pracowa³am jako wolontariusz w
hospicjum stacjonarnym i domowym. Bêd¹c zarejestrowana jako
bezrobotna, wykorzysta³am ten
czas te¿ na szkolenia i kursy do-
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tycz¹ce opieki nad osobami starszymi i niepe³nosprawnymi.
Maj¹c ju¿ orzeczenie o [w³asnej, sta³ej] niepe³nosprawnoœci
stopnia umiarkowanego, mog³am korzystaæ z zasi³ku sta³ego
w kwocie ok. 360 z³, co dawa³o
mi mo¿liwoœæ przetrwania. Korzysta³am wówczas te¿ z Dziennego Domu Pomocy, z posi³ków,
wci¹¿ nie mog¹c pogodziæ siê
psychicznie z tym, ¿e jestem na
utrzymaniu Pañstwa.
Dwa lata temu ktoœ z Gdyni
zaproponowa³ mi opiekê nad
starszym ma³¿eñstwem; pani by³a
ju¿ le¿¹ca. Okaza³o siê, ¿e przez
MOPS mogê byæ zatrudniona
jako opiekunka. Pracowa³am tam
przez rok i osiem miesiêcy, prowadz¹c niejako taki Rodzinny
Dom Opieki. Psychicznie od¿y³am. Po prawie dziesiêciu latach
walki z rakiem – wygra³am. Wróci³y marzenia. Odnalaz³am na
nowo sens ¿ycia. Zobaczy³am, ¿e
przy stanie zdrowia, który nigdy
nie bêdzie ju¿ idealny, mogê jeszcze coœ robiæ. Mam dopiero 54
lata.
Doœwiadczenie jednak ostatnich dwudziestu miesiêcy – praca przez 24 godz. przez 30 dni w
miesi¹cu, gdy musia³am nawet do
oœmiu razy wstawaæ w nocy do
podopiecznego, bardzo mnie wyczerpa³a – wcale mnie nie zrazi³o. Pobudzi³o mnie raczej do szukania lepszego rozwi¹zania. Wróci³a myœl o stworzeniu domu, w
którym bêdzie mo¿na zaopiekowaæ siê np. piêcioma – oœmioma osobami równoczeœnie, gdy
pos³ugê tê podejmie kilka osób,
stanowi¹cych wspólnotê ¿ycia,
mieszkania i dzia³ania, która zapewni tak¿e czas odpoczynku
swoim cz³onkom. Wspólnie
³atwiej wytworzyæ atmosferê rodzinn¹ i ogarn¹æ ni¹ podopiecznych oraz zachêciæ do wspó³tworzenia jej.
Do Wroc³awia trafi³am w³aœnie w tym celu. Ktoœ zaproponowa³ mi wspó³pracê w tworzeniu takiego domu. Gdy siê przeprowadzi³am, okaza³o siê, ¿e
mamy ró¿ne cele, wiêc rozstaliœmy siê. Tak¿e to ostatnie doœwiadczenie nie zniechêca mnie,
dalej szukam domu i œrodków na
jego wyposa¿enie oraz osób, które wraz ze mn¹ podejm¹ pos³ugê
ludziom starszym i niepe³nosprawnym, w opisany powy¿ej
sposób.
Teresa Mielcarek, INMK
teresa-mielcarek@wp.pl
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I turnus
25 czerwca – 11 lipca 2011
Oaza NOWEJ DROGI II stopnia
Tylmanowa k. Kroœcienka n. Dunajcem
Moderator: ks. Janusz Betkowski
tel. 606272241
jotbe8@gmail.com
Koszt – 750 z³
W rekolekcjach mog¹ wzi¹æ udzia³ osoby po o szóstej klasie
szko³y podstawowej lub po pierwszej klasie gimnazjum. W cenie jest
zapewniony dojazd na trasie Wroc³aw – Tylmanowa – Wroc³aw.
Wp³atê zaliczki (200 z³) nale¿y dokonaæ niezw³ocznie po wys³aniu zg³oszenia na konto:
Ks. Janusz Betkowski
ul. Matejki 20/10
56-400 Oleœnica
BZWBK nr konta: 19 1090 2415 0000 0006 1202 5312.
W razie w¹tpliwoœci napisz maila albo zadzwoñ
Oaza Rodzin II stopnia
Krzeszów
Moderator ojciec Krzysztof Antoniewicz SJ
kontakt: El¿bieta G³adka
tel. 507 089 118
Doroœli 900 z³
Dzieci powy¿ej 3 lat 600 z³
ON¯ I stopnia
Sobótka
Moderator ks. Kazimierz Sroka
tel. parafii 71 3638819, pryw. 71 7916040
mail: ksroka@archidiecezja.wroc.pl
II turnus
13-26 lipca 2011 r.
ON¯ I stopnia
Tylmanowa k. Kroœcienka
M³odzie¿ po trzeciej klasie gimnazjum oraz starsza
Moderator ks. Pawe³ Jêdrzejski, ks. Rafa³ Swatek
tel. 697723291
pajed@poczta.onet.pl
ON¯ I stopnia
Kowary
Moderator: ks. Rados³aw Rotman
tel. 501 873 657
rotman2@wp.pl
koszt: 750 z³
ON¯ II stopnia
Tylmanowa k. Kroœcienka
Moderator ks. Grzegorz Michalski
tel. 668 307 855
grzesmich@gmail.com
Oaza Rodzin I stopnia
Szlachtowa k. Kroœcienka
Moderator: ks. Marek Mekwiñski
Odpowiedzialni: Alicja i Grzegorz Chrzanowscy
zg³oszenia: Dorota i £ukasz Kozyrowie
tel. 609 446 355
d_kozyra@o2.pl

Warto pojechaæ
Rekolekcje w naszej diecezji

III turnus
30 lipca – 15 sierpnia 2011 r.
Oaza Rodzin I stopnia
Bañska Wy¿nia
Moderator: o. Edward Kryger OFCM,
Odpowiedzialni: Ma³gorzata i Witold Nowiccy
tel. 606 12 08 99
pio_wmn@wp.pl
Koszty:
doroœli 730 z³
dzieci powy¿ej 10 lat 680 z³
dzieci powy¿ej 3 do10 lat 380 z³
dzieci do 3 lat 0 z³
Oaza Rodzin I stopnia
Tylmanowa k. Kroœcienka
Moderator: o. Maciej Konenc SJ
Odpowiedzialni: Aida i Tadeusz Matys
kom. 504 82 44 31, tel. (po godz.1800) 71 79 234 00
aida.matys@gmail.com
Rekolekcje diakonijne
Sesja o pilotowaniu krgów
23-30 lipca 2011 r.
Krnov
ma³¿eñstwa przynajmniej po II stopniu OR i ORAR II stopnia
Moderator: o. Grzegorz Zakrzewski OSPPE
prowadz¹: Beata i Tomasz Stru¿anowscy
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnych
30 lipca – 6 sierpnia 2011 r.
Krnov
ma³¿eñstwa przynajmniej po II stopniu OR i ORAR II stopnia
Moderator: ks. Jacek Olszewski
prowadz¹: Urszula i Bogdan Wieczorkowie
zg³oszenia: Ela i Irek Szulcowie
szulc2@poczta.onet.pl
tel. dom. 071 344 80 88 (po 1900)
tel. 668967603

Dy¿ury Diakonii S³owa
Diakonia S³owa rozpoczê³a pracê w nowym miejscu.
Wroc³aw
Centrum Duszpasterskie
Archidiecezji Wroc³awskiej
ul. Katedralna 4,
Ruch Œwiat³o-¯ycie pok. 2
dy¿ury:
wtorek: godz. 1200 – 1400
czwartek: godz. 1600 – 1800

Kalendarz pracy rocznej Ruchu Œwiat³o-¯ycie
2010/2011
Wydarzenia ogólnopolskie
9 maja 2011 r.
Dzieñ wspólnoty moderatorów i moderatorek
14 maja 2011 r.
Dzieñ wspólnoty animatorów i diakonii
28 maja 2011 r.
Pielgrzymka Domowego Koœcio³a
do Sanktuarium œw. Józefa w Kaliszu
4 czerwca 2011
XXXI Krajowa Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
5 czerwca 2011 r.
Rozpoczêcie Dni Modlitw do Ducha Œwiêtego
w intencji O¯K 2011
10-13 czerwca 2011 r.
Centralna Oaza Matka

11 czerwca 2011 r.
– Wigilia Zes³ania Ducha Œwiêtego
Dzieñ Diakonii
12 czerwca 2011 r. – Zes³anie Ducha Œwiêtego
Dzieñ Animatora
13 czerwca 2011 r.
– Œwiêto Matki Koœcio³a, Patronki Ruchu
Dzieñ Moderatora, Krajowe Kolegium Moderatorów
23-25 sierpnia 2011 r.
Podsumowanie O¯K 2011
25 sierpnia 2011 r.
Krajowe Kolegium Moderatorów
9-11 wrzeœnia 2011 r.
Podsumowanie pracy rocznej Domowego Koœcio³a
16-18 wrzeœnia 2011 r.
Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka

Wydarzenia w diecezji
7 maja 2011 r.
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
9 maja 2011 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
15 maja 2011 r.
Paschalny Dzieñ Wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie
w rejonach
17 maja 2011 r.
Uwielbienie Zmartwychwsta³ego
spotkanie modlitewne
godz. 19.30
Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wroc³awskiej
koœció³ p.w. œw. Piotra i Paw³a
ul Katedralna 4
Wroc³aw
17 czerwca 2011 r.
Diecezjalna Oaza Matka
Centrum Duszpasterskie Archidiecezji Wroc³awskiej
koœció³ p.w. œw. Piotra i Paw³a
ul Katedralna 4
Wroc³aw
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.

Centralna Oaza Matka
10-12 czerwca 2011 r.
Organizowany jest diecezjalny wspólnotowy wyjazd
autokarem na tegoroczn¹ Centraln¹ Oazê Matkê.
Dok³adne informacje zostan¹ podane w najbli¿szym
czasie.
Zg³oszenia i informacje (do 15 maja 2011 r.):
Ela i Irek Szulcowie
tel. dom. 071 344 80 88 (po 19.00)
tel. 668967603
szulc2@poczta.onet.pl

