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Powiedzieliœmy sobie, ¿e szukaj¹c najpierw w³asnej doskona³oœci, aby podj¹æ pos³ugê, mo¿emy nigdy nie byæ gotowi.
Trzeba odpowiedzieæ na wezwanie...
s.21

Diakonia
Dziêki temu, co us³ysza³em i co prze¿ywa³em na nowo zakocha³em siê w swojej ¿onie. Pokocha³em j¹ mi³oœci¹ bardziej
dojrza³¹, mi³oœci¹ gotow¹ do poœwiêceñ, mi³oœci¹, w której nie
na ju¿ „ja”, lecz jesteœmy „my”.
s.11
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„Pragnê s³u¿yæ” to najczêœciej wypowiadane s³owa przez osoby w uroczysty sposób wstêpuj¹ce w
szeregi Stowarzyszenia. Aby pójœæ t¹ drog¹, trzeba
zobaczyæ i poczuæ wizjê ca³ego Ruchu.
s. 4
Ludzie z czterech kontynentów spotykaj¹ siê na wspólnym wydarzeniu i nikt nie czuje siê zagubiony. Liturgia jest
jedna, niezmienna w ka¿dym zak¹tku œwiata. Wiêcej, czêsto
nawet melodie pieœni s¹ takie same i ka¿dy mo¿e œpiewaæ w
swoim narodowym jêzyku.
s. 16

Teraz tego doœwiadczyliœmy,
¿e gdy cz³owiek pozwala siê prowadziæ Bogu, Bóg pozwala cz³owiekowi skosztowaæ ¿ycia w pe³ni.
s. 9

Nie wiem czy zdziwienie by³o
po mnie widaæ, bo stara³am siê
je ukryæ. Zakrystia? Przecie¿ ja
kompletnie „zielona” jestem, jeœli idzie o te sprawy... Ale nie
protestowa³am, w koñcu przyjecha³am, by s³u¿yæ.
s. 18
Postanowi³am przyj¹æ Drogowskazy, poniewa¿ podjê³am
decyzjê, ¿e chcê, aby Bóg zajmowa³ nadrzêdne miejsce w
moim ¿yciu. Myœlê, ze nie bêdzie
³atwo i ¿e czeka mnie wiele upadków, ale te rekolekcje pomog³y
mi zrozumieæ wiele spraw i sprecyzowaæ swoje cele. Teraz ju¿
wiem, ¿e wiara jest decyzj¹ –
kocham, wierzê i chcê, trwaæ
przy Bogu.
s. 14
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Jesieni¹ ubieg³ego roku V krajowa Kongregacja Stowarzyszenia Diakonia Ruchu
Œwiat³o-¯ycie przyjê³a dokument Diakonia
miejscem formacji i pos³ugi w Ruchu Œwiat³o-¯ycie i poprzez Ruch Œwiat³o-¯ycie.
Podczas wiosennego Dnia Wspólnoty
Diakonii Diecezjalnych, w Czêstochowie 19
marca tego roku kilkadziesi¹t osób, podzielonych na grupy pochyla³o siê nad tekstem
wy¿ej wymienionego dokumentu, analizuj¹c aspekty pracy i rozwoju poszczególnych
diakonii Ruchu w dziewiêciu diecezjach naszej œl¹skiej filii.
Wreszcie w niedzielê, 27 marca przy
parafii Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
przy Moœcie Grunwaldzkim odby³o siê spotkanie cz³onków Stowarzyszenia Diakonia
Ruchu Œwiat³o-¯ycie naszej diecezji, tak¿e
poœwiêcone temu dokumentowi. Kilkadziesi¹t osób, pracuj¹c w grupach, oceni³o aktualn¹ sytuacjê diakonii w naszej diecezji.
Doszliœmy do wielu ciekawych wniosków,
ukierunkowanych na to, jak lepiej s³u¿yæ
Ruchowi i poprzez Ruch Koœcio³owi. Koresponduje to tak¿e z has³em nowego roku
pracy S³uchaæ Pana w Koœciele. Ks. Adam
Wodarczyk napisa³ w „S³owie programowym” na nowy rok pracy: W naszych
wspólnotach mamy odkrywaæ, ¿e w parafii, we wspólnocie Ruchu, misja przewodzenia jest przekazywana za spraw¹ biskupa jego konkretnym pomocnikom, prezbiterom. Oni przychodz¹ do nas jako ci,
którzy s¹ wspó³pracownikami biskupów.
Mamy siê stawaæ ich pomocnikami ze
œwiadomoœci¹, ¿e we wspólnocie zawsze
ktoœ ma misjê przewodniczenia, zawsze
jest ten, kto tê pos³ugê pe³ni. W parafii
jest to proboszcz, we wspólnocie Ruchu
moderator. Jest to rzeczywistoœæ i zadanie do odkrywania w Ruchu.
Te sprawy sta³y siê inspiracj¹ do przypomnienia na nowo o diakonii, o realizacji
charyzmatu naszego Ruchu w³aœnie poprzez
s³u¿bê oraz o potrzebie istnienia wymienionego wy¿ej Stowarzyszenia. Wielu z nas daje
œwiadectwo, jak pe³niej s³u¿yæ Ruchowi. To
ci, dla których Ruch sta³ siê domem. O tym,
jak i o ci¹gle du¿ym zapotrzebowaniu na
robotników do Pañskiego ¿niwa, wiêcej
w tym numerze Koinonii.
Mieczys³aw Kobierski
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Wyp³yñ na g³êbiê

wezwania

Mobilizacja!
Plan Ad Christum Redemptorem 2

Plan Ad Christum Redemptorem 2 jest wielkim przygotowaniem Ruchu Œwiat³o-¯ycie do
Jubileuszowego Roku Odkupienia
2033. Nawi¹zujemy nim do
pierwszego „Planu Wielkiej
Ewangelizacji Ad Christum Redemptorem” (ACR) proklamowanego przez Za³o¿yciela Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, s³ugê Bo¿ego ks.
Franciszka Blachnickiego w roku
1980.
Celem pierwszego planu
ACR by³o dotarcie z dobr¹ nowin¹ o Jezusie Chrystusie „Odkupicielu cz³owieka” do ka¿dego
mieszkañca naszej Ojczyzny.
Plan Ad Christum Redemptorem 2 nawi¹zuje do tego celu,
uwzglêdniaj¹c jednak wszystko
to, co wydarzy³o siê w ci¹gu minionych 30 lat.
Nasz Ruch rozrós³ siê, jest
dzisiaj obecny w mniejszych lub
wiêkszych formach w 25 krajach
œwiata. Nale¿¹ do nich, obok
Polski: Ukraina, S³owacja, Czechy, Niemcy, Bia³oruœ, Litwa,
Rosja, Mo³dawia, Austria, Holandia, Belgia, Wielka Brytania,
Norwegia, Szwecja, Luksemburg,
Grecja, W³ochy, Turkmenistan,
Pakistan, Chiny, Kenia, Brazylia, USA, Kanada. Wspólnoty
naszego Ruchu rozwijaj¹ siê równie¿ w Koœciele luterañskim w
Niemczech! Przez dynamiczny
rozwój Ruchu Œwiat³o-¯ycie na
ca³ym œwiecie, spe³niaj¹ siê s³owa wypowiedziane przez Za³o¿yciela Ruchu Œwiat³o-¯ycie, s³ugê
Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego, pod koniec jego ¿ycia:
„Ruch Œwiat³o-¯ycie w pe³ni dojrzeje i bêdzie gotów wype³niæ
swoj¹ misjê na pocz¹tku XXI wieku!”.

Tm 2, 2). Adresatami tych s³ów
s¹ wszyscy nale¿¹cy do Ruchu
Œwiat³o-¯ycie i formuj¹cy siê w
nim, czyli: prezbiterzy, diakoni,
alumni, osoby konsekrowane,

ma³¿onkowie z Domowego Koœcio³a, doroœli ze wspólnot doros³ych i m³odzie¿!
Co powinniœmy robiæ?
Wed³ug zasady pomna¿ania
uczniów przyprowadziæ jak najwiêksz¹ liczbê osób do ¿ywej wiary w Chrystusa oraz przygotowaæ
je do dzielenia siê wiar¹ z innymi
oraz do s³u¿by w Chrystusowym
Koœciele!
Dlaczego mamy to czyniæ?
Bo tego oczekuje od nas Jezus Chrystus, do tego wzywa nas
równie¿ Koœció³ poprzez nauczanie ostatnich papie¿y: Paw³a VI,
Jana Paw³a II oraz Benedykta XVI,
który mówi, ¿e „zawsze i wszêdzie” mamy g³osiæ Ewangeliê!
Cele planu ACR 2

Na czym polega Plan Ad Christum Redemptorem 2?
Chodzi o wielk¹ mobilizacjê
cz³onków Ruchu Œwiat³o-¯ycie do
ewangelizacji oraz s³u¿by w Koœciele wed³ug otrzymanych od
Boga charyzmatów. We wszystkich krajach, w których s¹ wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie, cz³onkowie naszego Ruchu, powinni
zastosowaæ siê do s³ów œw. Paw³a, skierowanych do jego umi³owanego ucznia Tymoteusza (2

1. Zaszczepiæ postawê misyjn¹
w duchu nowej ewangelizacji
wszystkim cz³onkom naszego
Ruchu;
2. Wytrwale ewangelizowaæ;
3. W Polsce: w latach 20122020 doprowadziæ do powstania ¿ywych silnych diakonii we
wszystkich diecezjach. Powinny to byæ przede wszystkim
diakonie: modlitwy, ewangelizacji, misji, wyzwolenia, ¿ycia,
liturgii, komunikowania spo-

³ecznego, jednoœci, a tak¿e, w
miarê mo¿liwoœci, wszystkie
pozosta³e;
4. O¿ywiaæ ¿ycie diecezji poprzez odnowê wspólnot parafialnych;
5. Tworzyæ centra Ruchu w poszczególnych diecezjach;
6. Podejmowaæ wspó³pracê w
dziele ewangelizacji z innymi
ruchami katolickimi oraz z

braæmi z innych Koœcio³ów
(Szukaj¹c Boga, Pro Christ,
inne inicjatywy);
7. Wspó³pracowaæ z inicjatywami dla nowej ewangelizacji, inspirowanymi przez Ojca Œwiêtego oraz Episkopaty Koœcio³ów lokalnych (Papieska Rada
do spraw Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji, inicjatywy
ewangelizacyjne w poszczególnych krajach);
8. W latach 2021-2030 jeszcze
bardziej zaktywizowaæ s³u¿bê
charyzmatem ewangelizacji i
innymi charyzmatami, które
Bóg z³o¿y³ w Ruchu Œwiat³o¯ycie, aby wszystkie owoce
naszej s³u¿by ofiarowaæ Chrystusowi w Jubileuszowym Roku
Odkupienia 2033!
Informator – ulotka dotycz¹ca planu ACR w formacie pdf
stanowi za³¹cznik do Komunikatu Moderatora Generalnego nr 4.
Proszê j¹ drukowaæ i rozpowszechniaæ wœród uczestników
oaz wakacyjnych.
Jeden egzemplarz ulotki znajduje siê równie¿ w Teczce roku
O¯K 2011, aby moderatorzy
mogli zapoznaæ siê z planem
ACR 2. Mo¿na równie¿ zg³aszaæ
zapotrzebowanie na ulotki w
Centralnej Diakonii S³owa –
cds@oaza.pl.
ks. Adam Wodarczyk
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Stowarzyszenie, w moim
odczuciu, jest sercem i mózgiem Ruchu Œwiat³o-¯ycie. To
jest „najwy¿szy stopieñ wtajemniczenia”. Jest dla tych,
którzy przyjêli pe³niê charyzmatu Ruchu i chc¹ byæ w tym
konsekwentni. Oczywiœcie,
wiadomo, ¿e ka¿dy jest tylko
cz³owiekiem i jest na drodze
do œwiêtoœci. Absolutnie nie
jest to forma awansu spo³ecznego, presti¿u, splendoru, czy
jakiegokolwiek „czucia siê lepszym od innych”. Jest to podjêcie trudu s³u¿by cz³owiekowi
jak Jezus przez dawanie siebie. Jest to odpowiedzialnoœæ
za prowadzenie innych do Jezusa. Jest to krzy¿ odrzuconej
Mi³oœci.
Jestem cz³onkiem-za³o¿ycielem Stowarzyszenia i nie
pamiêtam, kiedy to by³o. A
wst¹pi³am do niego, bo mnie
o to poproszono. Ale by³a to
dla mnie naturalna kolej rzeczy. Pos³ugiwa³am w Diakonii
i czu³am odpowiedzialnoœæ za
to, co nowego siê tworzy. Œledzi³am postêpy w przygotowaniu statutu oraz innych formalnych i personalnych problemach. Wst¹pienie do stowarzyszenia traktowa³am jako
formê realizacji odpowiedzialnoœci za Ruch, któr¹ podjê³am
ju¿ wczeœniej. Moja motywacja nie zmieni³a siê.
Z natury jestem taka, ¿e
kiedy siê w coœ anga¿ujê, to
lubiê wiedzieæ „co w trawie
piszczy”. Bêd¹c w stowarzyszeniu, mam realny wp³yw
(oczywiœcie, to te¿ zale¿y od
mojego zaanga¿owania w danym momencie) na to, co siê
dzieje w Ruchu. Jestem blisko.
Wiem, jakie inicjatywy s¹ podejmowane przez nasz¹ diecezjaln¹ sekcjê, przekazujê informacje dalej. Lub w drug¹ stronê: inicjatywy oddolne mogê
przekazaæ „do góry”. Mo¿na
pe³niej s³u¿yæ. Chocia¿ moja
s³u¿ba nie jest wzorcowa. Bycie w stowarzyszeniu to jest
dla mnie bycie na serio. Tu
¿arty siê skoñczy³y. Muszê bardziej wymagaæ od siebie i byæ
konsekwentn¹ w swoich wyborach.
Jola
Such-Bia³oskórska
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Stowarzyszenie Diakonia, to dla mnie grupa osób,
która jednoznacznie zdeklarowa³a – w³aœnie poprzez
przyst¹pienie do Stowarzyszenia – ¿e chce swoje chrze-

Czy Ruch sta³ siê
ju¿ dla ciebie domem?
Jeszcze o diakonii, czyli s³u¿ba dla Ruchu i poprzez Ruch
Koœcio³owi.
Bardzo dobrym wprowadzeniem do poni¿szych refleksji
bêdzie wstêpny artyku³ do obecnego numeru Koinonii, umiejscowiony na drugiej stronie ok³adki, tu¿ obok spisu treœci.
Odsy³am zatem do przeczytania tych kilkunastu zdañ a potem do pochylenia siê nad poni¿szym tekstem.

œcijañstwo realizowaæ poprzez ¿ycie w Ruchu Œwiat³o-¯ycie i dla niego. Ka¿de
dzie³o, aby mog³o siê rozwijaæ, potrzebuje dobrych wykonawców, zwolenników.
Stowarzyszenie to w³aœnie
takie osoby - zwolennicy drogi ukazanej prze pos³ugê ks.
Franciszka Blachnickiego.
Cz³onkiem Stowarzyszenia jestem od 2008 r., a przyst¹pi³em do niego, poniewa¿
ja te¿ chcê realizowaæ swoje
chrzeœcijañstwo poprzez
Ruch Œwiat³o-¯ycie. Nie
zmieni³em motywacji.
Moje cz³onkostwo w
DIAKONII jest wyrazem mojego stosunku do Ruchu – ale
i odwrotnie. Przyjêcie do
Stowarzyszenia stanowi dla
mnie dowód zaufania. Podejmuj¹c jak¹œ pos³ugê, mam
œwiadomoœæ, ¿e czyniê j¹ z
b³ogos³awieñstwem Ruchu.
Z jednej strony staram siê,
by to, co czyniê w Ruchu,
zas³ugiwa³o na tak¹ ocenê:
dzie³o Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
z drugiej strony nieustannie
czerpiê z bogactwa Ruchu:
modlitwy, formacji, rekolekcji. Jest wiêc motywacja, ale
i ogromne wsparcie.
Darek
Stêpieñ

wezwania

noty Diakonii Diecezjalnych) œl¹skiej filii Ruchu w Czêstochowie.
Ks. Adam przypomnia³, ¿e
bardzo ciekawa by³a droga rozpoznawania charyzmatu przez
ks. Franciszka Blachnickiego –
oko³o 8 lat od wyjœcia z wiêzienia - w latach 1960 do 1968.
Wynika to z jego pamiêtników.
Na tej drodze odkry³, ¿e tworzony ruch ma mieæ charakter eklezjalny. I w 1969 roku, kilka lat
po zamkniêciu Soboru Watykañ-

Pragnê s³u¿yæ
§4 Statutu Stowarzyszenia
Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie
mówi: Celem DIAKONII jest
s³u¿ba w za³o¿onym przez S³ugê Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego Ruchu Œwiat³o ¯ycie,
aby zachowuj¹c jednoœæ i to¿samoœæ móg³ s³u¿yæ swoim charyzmatem budowaniu Koœcio³a
i pe³nieniu jego misji w œwiecie
wspó³czesnym.
Istot¹ Stowarzyszenia zatem
jest diakonia, czyli s³u¿ba. S³u¿ba osób, dla których Ruch sta³
siê domem, którzy czuj¹ siê tu u
siebie. Osób odpowiedzialnych
za to miejsce i wszystkich domowników. S³u¿ba objawiaj¹ca
siê gotowoœci¹ i przyjmowaniem
ró¿norakich pos³ug (st¹d ró¿ne
nazwy diakonii). „Pragnê s³u¿yæ”
to najczêœciej wypowiadane s³owa przez osoby w uroczysty sposób wstêpuj¹ce w szeregi Stowarzyszenia. Aby pójœæ t¹ drog¹,
trzeba zobaczyæ i poczuæ wizjê
ca³ego Ruchu. Temu najlepiej s³u¿y uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii – ORD. To
wymóg formacyjny, ale jak¿e
bardzo mocno zweryfikowany i
potwierdzony przez samych
uczestników tych rekolekcji.
Warto pos³uchaæ, czy poczytaæ
ich œwiadectwa lub œledziæ dalsze
ich œcie¿ki w Ruchu. Nie bêdzie
odkryciem prawda, ¿e do czynienia ka¿dej pos³ugi w Ruchu b³ogos³awieñstwo daje sam Jezus.
S³u¿yæ mo¿na wszêdzie, ale najlepsze efekty daje zaanga¿owanie w konkretn¹ sprawê. Czyli
w pos³ugê konkretnej diakonii.
Ks. Janusz Betkowski w homilii
w czasie Eucharystii, odprawianej przy Katedralnej 4, w 90 rocznicê urodzin ks. Franciszka
Blachnickiego przypomnia³ jeszcze, ¿e „s³u¿yæ trzeba w wolnoœci”. A to z kolei powinno wynikaæ z dojrza³ej odpowiedzialnoœci. A ta jest efektem sta³ego for-

mowania siê. I to jest chyba problem wolnego wzrostu liczebnoœci diakonii. Mamy wielu cz³onków Ruchu, którzy latami nie
je¿d¿¹ na rekolekcje i nie mog¹
w ten sposób zrealizowaæ pe³nej
formacji. Trwaj¹ na pewnym etapie rozwoju, ci¹gle chc¹c bardziej
czerpaæ ni¿ dawaæ. W³aœciwie to
stoj¹ w miejscu albo nawet cofaj¹ siê, bo jak powiedzia³a kiedyœ Siostra Jadwiga Skudro, kto
stoi w miejscu ten siê cofa w
rozwoju. Tak wiêc chêtnych do
s³u¿by ci¹gle brakuje, a potrzeby
s¹ coraz wiêksze.
„Stowarzyszenie eklezjaln¹
pieczêci¹ charyzmatu Ruchu
Œwiat³o-¯ycie”.
Jak to siê zaczê³o?
W tym miejscu powrócê do
Stowarzyszenia, a w³aœciwie historii jego powstania. Mo¿e to
bardziej przybli¿y niektórym osobom sens jego istnienia i pozwoli
rozwiaæ jawi¹ce siê w¹tpliwoœci.
W pewnym momencie historii
Ruchu zaistnia³y sprzyjaj¹ce zewnêtrzne okolicznoœci a i sam
Ruch dojrza³ do tego, aby Stowarzyszenie powsta³o. O tym
w³aœnie chcia³em napisaæ, opieraj¹c siê na wyst¹pieniu Moderatora Generalnego naszego Ruchu, ksiêdza Adama Wodarczyka, podczas ubieg³orocznego spotkania DWDD (dla jeszcze nie
wtajemniczonych we wszystkie
oazowe skróty to Dzieñ Wspól-

skiego taki ruch siê zrodzi³. Wiosna Koœcio³a (o której mówi³ Jan
XXIII) – to odkrycie na nowo roli
laikatu w Koœciele. Ks. Blachnicki
stwierdzi³, ¿e ludzie œwieccy poprzez Ruch odkryj¹ swoj¹ drogê
w ¿yciu Koœcio³a. I tak siê to
potoczy³o dalej. Powsta³ ruch
Oaz Nowego ¯ycia, potem zaanga¿owa³y siê w to Rodziny i w
efekcie w latach siedemdziesi¹tych zacz¹³ siê rozwój tego dzie³a, a w œlad za tym umacnianie
rozpoznanego i okreœlonego charyzmatu Ruchu.
W roku 1976 odby³a siê
pierwsza Kongregacja Odpowiedzialnych w Kroœcienku. Uczestniczy³o w niej oko³o 120 osób.
Wtedy pojawi³a siê nazwa Ruch
Œwiat³o-¯ycie. W tym te¿ roku
Kardyna³ Wojty³a poœwiêci³ na
Kopiej Górce kaplicê Chrystusa
S³ugi. Wtedy by³a mowa o chrystocentrycznej diakonii, wtedy
te¿ ró¿ne pos³ugi w Ruchu zaczê³o siê nazywaæ diakoniami. Dojrzewa³o to w³aœnie w drugiej po³owie lat siedemdziesi¹tych. Pojawi³o siê pojêcie Diakonii Jednoœci, jednocz¹cej pos³ugê
wszystkich diakonii, nieraz dopiero siê tworz¹cych, bardziej idei
ni¿ zespo³u ludzi. Owocem tych
przemyœleñ Ojca Franciszka na
V Kongregacji Odpowiedzialnych
na Jasnej Górze (rok 1980) by³
dokument Diakonia Jednoœci Ruchu Œwiat³o-¯ycie – projekt statutu. By³ to dokument bardziej
teologiczny ni¿ prawny. Forma

wezwania

nas³uchiwania, co Duch Œwiêty
mówi w Koœciele i próba odpowiedzi realn¹ s³u¿b¹ w diakoniach
i wspólnotach. Dokument ten
mia³ byæ form¹ uporz¹dkowania
charyzmatu, jako wewnêtrzne
zobowi¹zanie cz³onków Ruchu
przyjête na okres 3 lat, aby póŸniej zwróciæ siê do Episkopatu o
ujêcie tego w ramach prawa kanonicznego.
PóŸniej powsta³ drugi dokument, w Niemczech w Carlsbergu: Statut Miêdzynarodowej Diakonii Ewangelizacji Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Ojciec myœla³ o rozwoju Ruchu poza Polsk¹, w Europie i dalej w ca³ym œwiecie.
Teksty obu w.w. dokumentów s¹ bardzo zbie¿ne. Z wielu
przyczyn nie uda³o siê w 1984
roku przedstawiæ Episkopatowi
dokumentu Statutu do zatwierdzenia. Temat ten powróci³ na
pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych.
Ówczesny Moderator Generalny
Ks. Henryk Bolczyk zwo³a³ Nadzwyczajn¹ Kongregacjê Odpowiedzialnych – w¹skie grono
osób, którego celem by³o m. in.
przygotowanie dokumentu o Ruchu dla przedstawienia go Episkopatowi. W tym czasie domy
Ruchu w Kroœcienku i Lublinie
by³y zarejestrowane, jako prywatne. Ruch nie mia³ ¿adnej formy
prawnej. Uwidoczni³ siê brak osobowoœci prawnej Ruchu w pañstwie, które zaczyna³o ju¿ byæ
pañstwem prawa. Trzeba by³o w
zwi¹zku z tym nadaæ mu jakieœ
ramy prawne. Ponadto lata dziewiêædziesi¹te zachwia³y Ruchem.
Spory i k³ótnie wewn¹trz Ruchu
nie sprzyja³y temu, aby statut
Diakonii Jednoœci Ruchu przedstawiaæ Episkopatowi.
Powo³anie Stowarzyszenia.
Ilu nas jest dzisiaj?
Ostatecznie 1 grudnia 2000
roku na konferencji Episkopatu
przedstawiono tymczasowy Statut Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Zosta³ on zatwierdzony na okres 3 lat. Rozpoczê³o siê dzie³o jednoczenia
diakonii ca³ego Ruchu, ze schodzeniem œwiadomoœci tego w dó³
do Diecezjalnych Diakonii Jednoœci. Przypomnê, ¿e w naszej
wroc³awskiej archidiecezji Sekcja
Diecezjalna Stowarzyszenia zosta³a erygowana 29 stycznia
2003 roku przez ks. kardyna³a
Henryka Gulbinowicza, a naszym
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moderatorem diecezjalnym by³
wtedy ks. Bogus³aw Stec.
W roku 2005 Statut Stowarzyszenia zosta³ zatwierdzony na
sta³e*. Po piêciu latach, 15 paŸdziernika 2010 roku w Stowarzyszeniu by³o zarejestrowanych
1507 osób. W okresie ostatnich
3 lat (2007 – 2010) w naszej filii, licz¹cej 9 diecezji – przyby³o
59 osób. W stosunku do liczby
osób zaanga¿owanych ogólnie w
Ruchu, wnioski nasuwaj¹ siê
same. Na terenach tych diecezji
jest jeszcze wiele do zrobienia. I
chocia¿ nale¿y stwierdziæ, jak
powiedzia³ ks. Adam Wodarczyk,
¿e chocia¿ prawo nigdy nie tworzy ¿ycia – to struktura prawa
opisuje i wspomaga rozwój
¿ycia. Stowarzyszenie Diakonia
Ruchu powinno zatem coraz
lepiej dzia³aæ i rozwijaæ siê oraz
stymulowaæ rozwój ca³ego Ruchu zgodnie z jego charyzmatem. Ks. Adam jeszcze raz podkreœli³, ¿e jest ono dla tych, którzy stwierdzili, ¿e Ruch jest dla
nich domem, nie szko³¹, która
jest tylko etapem na drodze.
Czy realizujemy wizjê Ruchu
ks. Franciszka?
W 2000 roku, gdy Episkopat
powo³a³ Stowarzyszenie, spe³ni³o siê proroctwo Ks. Franciszka
Blachnickiego, ¿e na pocz¹tku
XXI wieku Ruch bêdzie mia³ struktury prawne i bêdzie przyczynia³
siê do odnawiania ¿ycia Koœcio³a i pod opiek¹ pasterzy Koœcio³a.
Diakonia sta³a jest miejscem
pe³nienia pos³ugi w Ruchu, swoim domu. Jest to s³u¿ba dla Ruchu ale i dla ca³ego Koœcio³a.
Pokazanie tego rysu historycznego ma na celu zbudowaæ w nas
œwiadomoœæ, w jakim kierunku
idziemy jako Ruch w Koœciele.
Mamy dzia³aæ w œwietle prawa ad
extra, czyli lepiej pe³niæ swoj¹
misjê na zewn¹trz w tych wszystkich miejscach, gdzie jesteœmy.
Jeszcze raz trzeba zwróciæ uwagê na ORD – te rekolekcje daj¹
syntezê wiedzy o Ruchu i jego
miejscu w Koœciele. Pomagaj¹
nam te¿ znaleŸæ swoje miejsce
w Ruchu, w Koœciele.
„K³adê wam to na serce” –
powiedzia³ do zebranych w Czêstochowie na DWDD Moderator
Generalny naszego Ruchu Ks.
Adam Wodarczyk. „Jest to dla
Was bardzo istotne, abyœcie nie

realizowali swojej cz¹stkowej
wizji, ale wizjê ca³ego Ruchu,
wizjê ks. Franciszka Blachnickiego”. I przypomnia³ plan Ad Christum Redemptorem II – plan
dzia³añ do jubileuszu 2000 lat
odkupienia œwiata. Do roku
2033. I daleko to i blisko – powiedzia³. I doda³: Zaczn¹ siê dziaæ
wielkie dzie³a. My mamy to
sprowadziæ w dó³, aby powsta³y diakonie a¿ na najni¿szym
szczeblu, w parafii. Musicie siê
tym mocno przej¹æ! Nie przestraszyæ! Bo jeœli Bóg ciê wezwa³ to da ci te¿ si³y, abyœ to
wype³ni³! Tymi s³owami zakoñczy³ swoje wyst¹pienie.
Trzeba robotników na ¿niwo
Na ogólnopolskiej stronie
internetowej Ruchu www.oaza.pl
otwieraj¹c zak³adkê o Stowarzyszeniu przeczytamy: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Œwiat³o¯ycie powo³a³a Konferencja
Episkopatu Polski w roku Wielkiego Jubileuszu 2000. Stowarzyszenie to jest prawn¹ form¹
organizacji diakonii Ruchu Œwiat³o-¯ycie powo³an¹ w tym celu,
aby móg³ on lepiej s³u¿yæ swoim charyzmatem budowaniu
Koœcio³a i pe³nieniu jego misji
w œwiecie. Jak zauwa¿y³ w przytaczanym wy¿ej wyst¹pieniu
Moderator Generalny, jest jeszcze wiele do zrobienia, na pewno tak¿e w tej czêœci œl¹skiej filii, jak¹ stanowi nasza archidiecezja. Trzeba ci¹gle, na ró¿ne
sposoby budziæ œwiadomoœæ
cz³onków Ruchu, ¿e potrzeba r¹k
do s³u¿enia na niwie Pañskiej. W
konkretnej diakonii, na ró¿nych
jej szczeblach. Chrystus S³uga jest
dla nas wzorem.
Czy Ruch Œwiat³o-¯ycie sta³
siê ju¿ dla Ciebie domem? Jeœli
jeszcze nie, to czekamy na Ciebie : ) PrzyjdŸ!
Mieczys³aw Kobierski
Statut zosta³ znowelizowany
przez Konferencjê Episkopatu
Polski w marcu tego roku na
wniosek Kongregacji Diakonii
Ruchu Œwiat³o-¯ycie, która odby³a siê w paŸdzierniku 2010 roku.

*

W ramkach obok prezntujemy kilka wypowiedzi cz³onków Stowarzyszenia „DIAKONIA Ruchu
Œwiat³o-¯ycie” (z archidiecezji
wroc³awskiej) na temat czym jest
dla nich dzisiaj cz³onkowstwo w
Stowarzyszeniu.

Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Œwiat³o ¯ycie
jest miejscem, w którym
osoba wychowana w charyzmacie Ojca Franciszka
mo¿e wprowadzaæ w ¿ycie
wszystkie wpojone jej wartoœci. Jest przestrzeni¹, w
której bardziej widocznie
Œwiat³o przechodzi w
¯ycie. Jest tak¿e cz¹stk¹
Koœcio³a powo³an¹ do sta³ego doskonalenia jego
cz³onków w Mi³oœci.
Jesteœmy wraz z ¿on¹,
El¹, cz³onkami Stowarzyszenia – o ile dobrze pamiêtamy – od piêciu lat.
Nasz¹ motywacj¹ by³a
chêæ wierniejszej realizacji
Bo¿ego planu w naszym
¿yciu. Dziœ jeszcze bardziej
dostrzegamy to, czego od
nas oczekuje Ruch i Koœció³.
Irek
Szulc

Stowarzyszenie to
g³ówna si³a napêdowa Ruchu. Posiadanie formy
prawnej umo¿liwia formalne zg³aszanie propozycji,
prostowania dróg, wystêpowanie oficjalne na ró¿nych polach, og³aszanie
inicjatyw, itp.
Trwam w Stowarzyszeniu w naszej diecezji od pocz¹tku. Wst¹pi³am do DIAKONII, gdy¿ jako odpowiedzialna osoba, która chce
swoje ¿ycie z³¹czyæ z Ruchem, powinnam tak zrobiæ i poprzez Stowarzyszenie s³u¿yæ w Ruchu i w
Koœciele.
Bycie cz³onkiem Stowarzyszenia znaczy dla
mnie: rozwijaæ siebie i innych, aby lepiej s³u¿yæ.
Dorota
Kobierska
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wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Radoœæ spotkania
Pielgrzymka Ruchu, Henryków, 10 wrzeœnia 2011 r.
Wed³ug mnie DIAKONIA
to grupa osób, zrzeszona w
formie prawnej stowarzyszenia, która bierze w swoje rêce
odpowiedzialnoœæ za Ruch,
jego istnienie i rozwój na terenie swojej parafii, diecezji i
ca³ego Ruchu. Strze¿e charyzmatu Ruchu, jego g³ównego
nurtu. W pewnym sensie jest
„krêgos³upem” ca³ego „cia³a”
Ruchu.
Jestem cz³onkiem Stowarzyszenia w naszej diecezji od
pocz¹tku, tj. od 2003 r. Wst¹pi³em do niego, aby byæ w
centrum wydarzeñ, nie jako
bierny œwiadek, ale jako czynny ich uczestnik, z poczuciem
odpowiedzialnoœci za Ruch.
Oczywistoœæ (naturaln¹ kolej
rzeczy) wst¹pienia do Stowarzyszenia uœwiadomi³a mi jedna z osób zaanga¿owanych w
Ruch w naszej diecezji. Dziœ
moja motywacja ugruntowa³a siê. Wiem i czujê wiêcej ni¿
kilka lat temu.
Moje cz³onkostwo w DIAKONII jest kontynuacj¹ i potwierdzeniem wówczas obranej drogi Ruchu. Dziœ na pewno z wiêkszym doœwiadczeniem i zrozumieniem. Obecnoœæ w gronie osób odpowiedzialnych i aktywnych jest te¿
du¿ym stymulatorem rozwoju osobistego.
Mieczys³aw
Kobierski

W piêkny, ciep³y i s³oneczny
dzieñ dolnoœl¹scy oazowicze
wyruszyli jak co roku na pielgrzymkê. Ale nie byle jak¹ pielgrzymkê – Pielgrzymkê Ruchu
Œwiat³o-¯ycie z naszej
archidiecezji, czyli innymi s³owy powakacyjny Dzieñ Wspólnoty.
Spotkaliœmy siê w
Henrykowie – jak zwykle, rozpoczêliœmy od
zawi¹zania wspólnoty
– jak zwykle, w planie
by³a oczywiœcie Eucharystia i Agapa – jak
zwykle. Ale ka¿da Pielgrzymka jest inna, to
w³aœnie detale i drobne szczegó³y o tym decyduj¹.
Wszystkich powita³ oczywiœcie Moderator Diecezjalny Ruchu Œwiat³o¯ycie, ks. Grzegorz Michalski.
Natomiast zawi¹zanie wspólnoty poprowadzili Renata i Andrzej
Kusiowie, którzy odkryli niedawno swoje „wodzirejowskie” powo³anie.
Poniewa¿ g³ówny celebrans
mia³ przyjechaæ na 1300, jeszcze
przed Msz¹ rozpoczêliœmy
pierwsz¹ czêœæ Godziny Œwiadectw. Mówili doroœli, ma³¿eñstwa, m³odzie¿, a nawet jeden
uczestnik Oazy Dzieci Bo¿ych –
wszystkie œwiadectwa, by zbudowaæ wspólnotê, by podzieliæ siê
odrobin¹ radoœci, której siê doœwiadczy³o podczas oaz rekolekcyjnych.
Eucharystii przewodniczy³
abp Marian Go³êbiewski, Metropolita Wroc³awski. W swojej homilii Arcybiskup w bardzo p³yn-

ny sposób po³¹czy³ treœæ czytañ
oraz has³o pracy rozpoczynaj¹cego siê w³aœnie roku formacyjnego 2011/2012: „S³uchaæ Pana
w Koœciele”. Z tej zaœ okazji, pod

koniec Mszy dwie pary ma³¿eñskie z Domowego Koœcio³a przekaza³y pos³ugê par rejonowych
na rêce swoich nastêpców, zaœ
wszyscy pe³ni¹cy w nadchodz¹cym roku pracy pos³ugê anima-

torsk¹ otrzymali b³ogos³awieñstwo, podchodz¹c procesyjnie do
kap³anów.
Poniewa¿ w Henrykowie
zmieni³ siê ks. proboszcz, warto
dodaæ, i¿ o³tarz w Bazylice zosta³ przesuniêty, w nastêpstwie
czego ca³y lud zgromadzony w
œwi¹tyni móg³ zajmowaæ miejsca
(tak¿e w stallach), które dotychczas by³y przeznaczone jedynie
dla kap³anów.
Radoœci¹ by³o patrzeæ na tak
licznie zgromadzonych ksiê¿y,
pos³ugê równie licznej (jeœli nie
liczniejszej od kap³anów) Liturgicznej S³u¿by O³tarza. Oprawê
muzyczn¹ podj¹³ w tym dniu
Chór Diecezjalnej Diakonii Muzycznej, który stworzy³a m³odzie¿
pochodz¹ca z ró¿nych miast archidiecezji wroc³awskiej.
Gdy przyszed³ czas Godziny
Œwiadectw (jej czêœci drugiej), nie
zabrak³o oczywiœcie modlitwy o
dary Ducha Œwiêtego dla mówi¹cych (zarówno teraz,
jak i w pierwszej czêœci Godziny Œwiadectw). Nastêpnie zaœ
przeszliœmy do Agapy.
Grill – jak zwykle – udany! Jeœli nawet ktoœ nie
zabra³ ze sob¹ kie³basek, znalaz³y siê osoby
gotowe dzieliæ tym, co
przywioz³y (a niekiedy
przywioz³y du¿o wiêcej
ni¿ tylko dla siebie).
Wœród rozmów i cieszenia siê swoj¹ obecnoœci¹ nie zabrak³o na
koniec wspólnych tañców i dobrej zabawy.
Na koniec ks.
Grzegorz pob³ogos³awi³ wszystkim na szczêœliw¹ podró¿ do domów. Nastêpna Pielgrzymka Ruchu Œwiat³o-¯ycie po wakacjach
przecie¿ ju¿ za rok!
Agnieszka Wa³kiewicz

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Tegoroczne majowe rekolekcje Domowego Koœcio³a by³y dla
nas okazj¹ do spotkañ z wieloma osobami – z przyjació³mi,
dalekimi znajomymi, ale te¿ z
osobami, których nigdy wczeœniej
nie by³o nam dane poznaæ. Ka¿de z tych spotkañ by³o dla nas
radoœci¹, choæ zawsze by³a to
radoœæ prze¿ywana w inny sposób.
Z nauk rekolekcyjnych zapamiêtaliœmy tak¹ myœl: cz³owiek
spotyka Boga na p³aszczyŸnie
spotkania osób. Chrzeœcijañstwo
nie polega na spotkaniu cz³owieka
z zasadami ani na wype³nianiu
przepisów prawnych. Boga nie
mo¿na spotkaæ na p³aszczyŸnie
jurydycznej. Podobnie pisa³ w
swojej pierwszej encyklice papie¿
Benedykt XVI: Uwierzyliœmy
mi³oœci Boga – tak chrzeœcijanin mo¿e wyraziæ podstawow¹
opcjê swego ¿ycia. U pocz¹tku
bycia chrzeœcijaninem nie ma
decyzji etycznej czy jakiejœ wielkiej idei, jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osob¹,
która nadaje ¿yciu now¹ perspektywê, a tym samym decyduj¹ce ukierunkowanie. Œw.
Jan przedstawi³ w swojej Ewangelii to wydarzenie w nastêpuj¹cych s³owach: « Tak bowiem
Bóg umi³owa³ œwiat, ¿e Syna
swego Jednorodzonego da³, aby
ka¿dy, kto w niego wierzy...
mia³ ¿ycie wieczne » (3, 16).
Na rekolekcjach modliliœmy
siê, abyœmy potrafili spotkaæ
Boga – Osobê, przyjaciela. Modliliœmy siê, abyœmy w drugim
cz³owieku, znanym nam lub nie,
zauwa¿ali osobê, wydarzenie, historiê, a nie to, co powierzchowne. Modliliœmy siê, aby nasza
przyjaŸñ z Chrystusem nie opiera³a siê na ideach ani decyzjach
etycznych, ale na spotkaniu z
Osob¹, która bêd¹c Bogiem, sta³a siê cz³owiekiem, abyœmy mogli ¿yæ wiecznie.
Patrycja i Edek
Koziarzewscy
Bardzo pragnêliœmy pojechaæ
na te rekolekcje i najwyraŸniej
Pan Bóg równie¿ chcia³ ¿ebyœmy
pojechali, gdy¿ pomimo ró¿nych
przeciwnoœci losu (póŸne zapisy
i choroba Ali tu¿ przed wyjazdem)
uda³o siê to. Jesteœmy wdziêczni
wszystkim, którzy nam to umo¿liwili. Kazania i konferencje
o. Krzysztofa Antoniewicza na
temat rozeznawania woli Bo¿ej
w naszym ¿yciu by³y bardzo bo-
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Spotkaæ Boga –
Osobê, przyjaciela
Bardo Œl¹skie, 30 kwietnia – 3 maja 2011 r.

Zamiast skrótu “Stowarzyszenie” bêdê u¿ywaæ
“Diakonia” – wydaje mi siê
bardziej adekwatne (tak jest

Rekolekcje majowe „Rozeznanie woli Bo¿ej w ma³¿eñstwie” zorganizowa³ w Bardzie Œl¹skim, w oœrodku sióstr
Marianek, kr¹g IV rejonu maciejówka.
Rekolekcje prowadzi³ o. Krzysztof Antoniewicz SJ oraz
Marzena i Maciej Petela z krêgu DK w Zabrzu.

zreszt¹ w statucie).
Diakonia jest wspólnot¹
osób, które chc¹ ¿yæ charyzmatem Œwiat³o-¯ycie, uto¿samiaj¹ siê z nim i chc¹ s³u¿yæ w Koœciele i œwiecie, do
czego zobowi¹za³y siê publicznie.
W Diakonii jestem od
czerwca roku 2003, a wiêc
od 8 lat. Jej cz³onkiem zosta³am dlatego, ¿e charyzmat
Ruchu Œwiat³o-¯ycie jest
moim charyzmatem. Na tej
drodze siê nawróci³am, doœwiadczam obecnoœci Boga
¿ywego, dojrzewam. Jest we
mnie równie¿ pragnienie

gate w treœci i intensywne. Uzupe³niane œwiadectwami Marzeny
i Maæka realizacji tej woli w ¿yciu
codziennym stanowi³y bardzo intensywne prze¿ycie duchowe.
Najbardziej prze¿yliœmy uœwiadomienie sobie po raz kolejny,
rzeczy z pozoru oczywistej, to jest
w³aœciwej hierarchii wartoœci: na
pierwszym miejscu Pan Bóg,
potem m¹¿ a po nim dzieci, a
nastêpnie, praca, hobby itd. W
wirze codziennych obowi¹zków,
pracy, opieki nad ma³ymi dzieæmi, czasem o tym zapominamy i
zachowujemy siê jakbyœmy to my
sami byli kowalami w³asnego
losu. Dlatego tak wa¿ne jest ca³kowite i bezwzglêdne zaufanie
Bogu – to kolejne doœwiadczenie tych rekolekcji – ufnoœæ, ¿e
On zadba o nas i nasz¹ rodzinê i
bêdzie udziela³ tych ³ask, których
w³aœnie potrzebujemy. Œwiadectwa Marzeny i Maæka, ¿yj¹cych
Ewangeli¹ ka¿dego dnia i staraj¹cych siê rozpoznaæ wolê Bo¿¹
w ka¿dym aspekcie swojego
¿ycia, w sytuacjach, w których
wiêkszoœæ zdaje siê wy³¹cznie na
swój rozum - bardzo nas porusza³y i umacnia³y w tej kwestii.
Dziêkujemy Bogu za ten piêkny czas.
Ala i Piotr

Niezwyk³y czas modlitwy.

dzielenia siê tym doœwiadcze-

W trakcie tych rekolekcji doœwiadczyliœmy ³aski modlitwy
osobistej. W codziennym, ¿yciu
namiot spotkania jest dla mnie
trudny i nie modlê siê codziennie. Je¿d¿¹c na ró¿ne rekolekcje poœwiêca³em czas na modlitwê osobist¹, ale raczej nie wiêcej jak 15 minut. W Bardzie natomiast potrafi³em adorowaæ
Jezusa na krzy¿u dwa razy dziennie po oko³o godzinie czasu i
modlitwa ta nie by³a dla mnie
ciê¿arem. Potrafi³em oddaæ ten
czas Jezusowi. Ponadto treœci
us³yszane na spotkaniach w ma³ych grupkach jak równie¿ w
trakcie konferencji oraz w przerwach zwiêksza³y wra¿liwoœæ
mojego sumienia i serca. Dziêki
nim mog³em spojrzeæ na swoje
¿ycie z innej perspektywy, tej
bardziej Bo¿ej jak siê mo¿e wydawaæ.
Oby te dni prze¿yte w Bardzie zaowocowa³y lepsz¹ relacj¹
z Bogiem umiejêtnoœci¹ rozeznawania Jego woli w naszym
¿yciu.

niem z innymi. Przez te lata

Karolina i Krystian
Gorscy

nie zmieni³am zdania, ale zdecydowanie zmieni³y siê moje
mo¿liwoœci.
Bycie cz³onkiem Stowarzyszenia Diakonia Ruchu
Œwiat³o-¯ycie znaczy dla
mnie to samo, co na pocz¹tku. Jeœli zaœ chodzi o to, w
jaki sposób realizujê obecnie
przynale¿noœæ do Diakonii,
to nie mogê tego robiæ tak,
jak to sobie 8 lat temu wyobra¿a³am. Pragnienie pozostaje, wiêc mam nadziejê, ¿e
przy zmianie okolicznoœci
¿yciowych (wiêksza samodzielnoœæ dzieci, sta³e mieszkanie i praca) bêdê w stanie
lepiej realizowaæ charyzmat
Œwiat³o-¯ycie równie¿ poza
najbli¿sz¹ rodzin¹.
Ola
Hrycyk
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Beze Mnie nic nie mo¿ecie
uczyniæ
31. pielgrzymka KWC
Ogólnopolska Pielgrzymka
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
odby³a siê w tym roku do Kalwarii Pac³awskiej 4 czerwca 2011
roku. Organizatorem i gospodarzem by³a Diakonia Wyzwolenia
z archidiecezji przemyskiej. Ponad 600 cz³onków i sympatyków
KWC przyjecha³o z ró¿nych
miejsc Polski, zachêconych goœcinnoœci¹ diecezji i pragnieniem
uczestnictwa we wspólnym pielgrzymowaniu do sanktuarium
Matki Bo¿ej S³uchaj¹cej w Kalwarii Pac³awskiej. Has³em tej pielgrzymki sta³y siê s³owa Jezusa:
“Beze Mnie nic nie mo¿ecie uczyniæ”.
G³ówne punkty pielgrzymki to
konferencja prowadzona przez
moderatora KWC ks. Macieja
Krulaka, Eucharystia pod przewodnictwem przemyskiego biskupa Adama Szala oraz Droga Krzy¿owa prowadzona przez ks. pra³.
Stanis³awa Czenczka dró¿kami
kalwaryjskimi. Diakonia S³owa z
Kroœcienka zapewni³a ogrom aktualnych materia³ów na temat Ruchu i Krucjaty.
Na pocz¹tku, w czasie konferencji, ks. Maciej zwróci³ uwagê, ¿e najwa¿niejsze w naszej
pos³udze jest rozpoczynanie
wszystkich dzia³añ od modlitwy i
zawierzenia Bogu. Zachêca³, aby
nie traktowaæ modlitwy jako
ostatniej deski ratunku, po któr¹
siêga siê wówczas, gdy wszystko
inne zawodzi i my, naszymi ludz-

kimi si³ami, nic nie mo¿emy poradziæ. Modlitwa otwiera nas na
³aski p³yn¹ce od Boga i uzdalnia
nas do wszelkich dzia³añ i pomys³ów. Ks. Maciek wskazywa³
równie¿ na zagro¿enia popadania w ró¿ne nowe zniewolenia,
jakimi mog¹ byæ pracoholizm,
nadmierne ogl¹danie telewizji.
Porówna³ miejsce, jakie w wielu
domach zajmuje wielki ekran telewizora, do o³tarzyka, wokó³
którego “krêci siê” ¿ycie domowe i towarzyskie. Przypomina³
równie¿, ¿e nasze ¿ycie pomimo
ró¿nych trudów i cierpieñ jest dla
nas b³ogos³awieñstwem i powinniœmy za to dziêkowaæ Bogu.
Eucharystii, która odby³a siê
w sanktuarium, przewodniczy³ w
koncelebrze biskup przemyski
Adam Szal. Jest on naszym - tj.
ca³ego Ruchu Œwiat³o ¯ycie opiekunem z ramienia Komisji
Episkopatu Polski. W koncelebrze uczestniczy³o wielu kap³anów - opiekunów KWC, a jednym z nich by³ ks. pra³. Stanis³aw Zarych, wieloletni wspó³pracownik ks. Franciszka Blachnickiego. Z racji tego, ¿e we Mszy
Œwiêtej uczestniczy³y równie¿
dzieci pierwszokomunijne z Jas³a, ks. biskup mia³ nie lada zadanie, mówi¹c kazanie do tak
zró¿nicowanego audytorium. S³owo ks. biskupa okaza³o siê byæ
przepiêknym g³oszeniem mi³oœci
Bo¿ej.

Z KWC w drodze do Matki
XXXI Pielgrzymka Wroc³awska
Jakiœ czas temu bêd¹c na pielgrzymce, s³ysza³em jak jej przewodnik ks. Stanis³aw Orzechowski mówi³ o tym, i¿ polski naród
potrzebuje modlitwy o trzeŸwoœæ,
gdy¿ alkoholizm jest u nas plag¹,
która niszczy nasze spo³eczeñstwo. Pod wp³ywem tych s³ów z
woli Bo¿ej w moim sercu zrodzi³o siê pragnienie poprowadzenia
ewangelizacji dotycz¹cej alkoholizmu i walki o cz³owieka jak¹ jest
KWC.

Postanowi³em wiêc odpowiedzieæ na g³os serca i skontaktowaæ siê z organizatorami
pielgrzymki i zapytaæ siê, co o
tym myœl¹. OdpowiedŸ by³a pozytywna choæ po d³u¿szym czasie. Za ka¿dym razem gdy pojawia³y siê jakieœ komplikacje w
organizacji tego przedsiêwziêcia
czy to brak osób do mówienia
konferencji, czy to do œwiadectw, czy wreszcie brak chêci,
by pójœæ i dograæ ostatnie szcze-

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Kolejnym etapem tegorocznego pielgrzymowania by³a Droga Krzy¿owa, której towarzyszy³y s³owa b³ogos³awionego Jana
Paw³a II i przejmuj¹ce œwiadectwa osób wyzwolonych z alkoholizmu, doœwiadczaj¹cych wielkiego Mi³osierdzia Bo¿ego. Dró¿ki
sta³y siê podwójnie wymagaj¹ce
ze wzglêdu na upa³ i górzysty teren, jednak moc wspólnoty i
uczestnictwo w rozwa¿aniach
Mêki i Krzy¿a Chrystusa dodawa³y
si³. Towarzyszy³a nam opieka
medyczna, gotowa na wszystkie
ewentualnoœci, a parasole chroni¹ce od spiekoty i uroki przepiêknej przyrody dawa³y wytchnienie.
Ca³a pielgrzymka zakoñczy³a
siê wspóln¹ modlitw¹ prowadzon¹ przez ks. Maæka i Kasiê
Owczarek z Centralnej Diakonii
Wyzwolenia z podziêkowaniem
Bogu, Niepokalanej, gospodarzom i uczestnikom. Jednoczeœnie wszyscy cz³onkowie i sympatycy KWC dostali zaproszenie
na przysz³oroczn¹ pielgrzymkê
KWC tym razem do Warszawy!
(je¿eli Bóg pozwoli).
Wroc³awska grupa Krucjaty
by³a reprezentowana przez 3
ma³¿eñstwa z Diakonii Wyzwolenia, które mog³y uczestniczyæ
w pielgrzymce dziêki goœcinnoœci oleœnickiej grupy Krucjaty. W
drodze do Kalwarii Pac³awskiej
odwiedziliœmy sanktuarium Matki Boskiej w Tuchowie oraz Przemyœl, przepiêkne miasto z wielkimi tradycjami. Tam w³aœnie, w
oœrodku rekolekcyjnym KWC,
ugoœci³y nas siostry benedyktynki i siostry felicjanki. W drodze
powrotnej zatrzymaliœmy siê w

Krakowie, gdzie modliliœmy siê
przy grobie patrona Krucjaty - œw.
Stanis³awa biskupa i mêczennika, mogliœmy uca³owaæ relikwie
b³ogos³awionego Jana Paw³a II i
wspominaæ spotkania przy oknie
na Franciszkañskiej.
Pielgrzymka up³ynê³a w modlitewnej i rozœpiewanej atmosferze, dodaj¹c wszystkim odwagi
w zdobywaniu daru wolnoœci dla
innych i siebie. W szczególny sposób modliliœmy siê w intencji
wszystkich uzale¿nionych oraz
zawierzaliœmy Niepokalanej rozwój Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka w naszej archidiecezji. Ufamy, ¿e w przysz³ym roku cz³onkowie i sympatycy KWC pojad¹
na Ogólnopolsk¹ Pielgrzymkê co
najmniej kilkoma autokarami.

gó³y – modli³em siê: Panie Jezu,
jeœli to jest twoje dzie³o zrób coœ
z tym i wszystkie przeszkody
same siê rozwi¹zywa³y. Takim
szczególnym wydarzeniem i zarazem potwierdzeniem tego, ¿e
jestem pos³any do ludzi na pielgrzymce, by³ dzieñ, w którym
wraca³em z oazy rekolekcyjnej w
Tylmanowej. Specjalnie dogada³em siê z ksiêdzem Paw³em, który prowadzi³ rekolekcje (a jest te¿
przewodnikiem grupy 5.), ¿e bêdê
wracaæ z nim autem i pojedziemy do Wroc³awia na spotkanie
przewodników – on w sprawach
swojej grupy, ja w sprawie KWC.

Nie chcia³em iœæ tam sam. Potem okaza³o siê, ¿e ksi¹dz Pawe³
musi wróciæ do Oleœnicy, a co
za tym idzie, ja musia³em siê przesi¹œæ do autobusu i pogodziæ siê
z tym, ¿e samemu idê na spotkanie. Nie podoba³o mi siê to wcale, pojawi³y siê w¹tpliwoœci czy
tam iœæ. Tym bardziej, ¿e by³em
ju¿ z³y, bo mia³em ma³e spiêcie z
dziewczyn¹. Pomodli³em siê s³owami przytoczonymi wy¿ej. Gdy
dojechaliœmy do Wroc³awia zadzwoni³ ksi¹dz Pawe³ z informacja, ¿e zapowiedzia³ u organizatorów na spotkaniu mnie jako
cz³onka KWC i mam siê tam

Marta i Krzysiek Lipka
Diakonia Wyzwolenia

wydarzenia, w których braliœmy udzia³
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Ku wolnoœci
wyswobodzi³ nas Chrystus

Nie jestem alkoholiczk¹, ani
n a r k o mank¹, ani
nawet nie
jestem uzale¿niona od
komputera.
Jakie prze³o¿enie ma wstrzemiêŸliwoœæ od
alkoholu do uzale¿nienia np. od
Internetu? D³ugo nie mog³am siê
zdecydowaæ na Krucjatê Wyzwolenia Cz³owieka. Wydawa³o mi
siê, ¿e idea ta, s³uszna 30-40 lat
temu, dziœ jest ju¿ nieaktualna.
Promowanie jej dziœ na zasadzie, ¿e zawsze s¹ jakieœ uzale¿nienia, uwa¿a³am za nadu¿ycie –
wymyœlaj¹ to ludzie, którzy
nale¿¹ do KWC, wiêc musz¹
jakoœ uzasadniæ swoje istnienie.
D³ugi czas by³am w zawieszeniu,
nie chcia³am ca³kiem z niej zrezygnowaæ, poniewa¿ mój m¹¿
nale¿a³ do niej ju¿ od kilku lat,
ale nie umia³am siê te¿ zdecydowaæ na bycie w niej, bo nic mnie
nie przekonywa³o.
Tak by³o a¿ do 24 kwietna
2011 r., kiedy spotka³am kogoœ,
kto sta³ siê dla mnie wiarygodnym œwiadkiem, bo sam nale¿a³
do KWC i potrafi³ mi o niej opowiedzieæ tak, ¿e pojê³am tê ideê.
1. Dlaczego alkohol?
Bo ma odniesienia spo³eczne. Ludziom jest potrzebny jako
atrybut spotkania. Tak naprawdê jest potrzebne spotkanie, ale
alkohol jest pretekstem, np.
„idziemy na piwo” – chodzi o to,
¿e chcemy siê spotkaæ. Nie pij¹c zaœwiadczam, ¿e mo¿na siê
spotkaæ bez alkoholu.
2. Chodzi o pomoc nie tylko alkoholikom, ale o wyzwolenie

cz³owieka z wszelkich uzale¿nieñ,
gdy¿ one uw³aczaj¹ ludzkiej godnoœci.
Ale jakie prze³o¿enie ma
wstrzemiêŸliwoœæ od alkoholu do
uzale¿nienia np. od Internetu.
Ano takie, ¿e niektóre duchy
wygania siê modlitw¹ i postem.
A KWC to post!
3. Moje uzale¿nienie: nie jestem
alkoholiczk¹, ani narkomank¹,
ani nawet nie jestem uzale¿niona od komputera. O co wiêc chodzi?!
Niektóre uzale¿nienia s¹ g³êboko skrywane, rozwijaj¹ siê od
dzieciñstwa i niszcz¹ osobowoœæ.
¯eby to odkryæ, czasami trzeba
wnikliwie siê sobie przyjrzeæ i
oceniæ sprawy wydawa³oby siê
ca³kiem zwyczajne i banalne. W
moim przypadku by³o to tak...
Ju¿ jako ma³a dziewczynka nie
akceptowa³am swojego imienia.
Renata – takie twarde, kanciaste
– coœ jak kwadrat – mo¿na siê
obiæ... i zawsze mia³am bolesne
poczucie ma³ej atrakcyjnoœci.
Jeœli ktoœ sam nie czuje swojej
atrakcyjnoœci, to rozpaczliwie
poszukuje jej u innych: czy ze
mn¹ porozmawia, czy zauwa¿y,
czy poprosi do tañca? Jak bluszcz
czepia³am siê ludzi oczekuj¹c
komplementów, adoracji – ogólnie mówi¹c – g³asków. I nigdy
mi nie by³o za du¿o. Ka¿da natomiast krytyka, ka¿de odrzucenie,
ba – pominiêcie nawet, przyprawia³o mnie o ciê¿k¹ depresjê. W
pewnym momencie uœwiadomi³am sobie, ¿e nie jestem wolna,
bo jestem uzale¿niona od ludzkiej opinii. Od tego czasu wiele
razy próbowa³am coœ zmieniæ,
niestety bezskutecznie. W sierpniu 2010 napisa³am w ksiêdze
próœb przy grobie Ojca Francisz-

ka Blachnickiego o swoim problemie. Wskazówka przysz³a kilka miesiêcy póŸniej: 24 kwietnia 2011 – i brzmia³a „KWC”
Post jest ogromnym, skutecznym narzêdziem. I nie moj¹ si³¹
ma siê to staæ, ale Bo¿¹. Trudnoœci siê nie skoñczy³y, ci¹gle
muszê siê pilnowaæ, ale wiem,
¿e nie jestem z tym sama. Jest
ze mn¹ Chrystus, który daje mi
narzêdzie walki.
Ale to jeszcze nie wszystko:
Bóg ma taki styl, ¿e nie da siê
przeœcign¹æ w hojnoœci. Ja mu
da³am moj¹ deklaracjê przyst¹pienia do KWC, a On pokaza³
mi, jaka jest moja relacja do Niego. Zawsze by³am blisko Boga i
s³u¿y³am Mu od dzieciñstwa. Ale
w tej bliskoœci by³am jak starszy
syn z przypowieœci £k 15, 2530. S³u¿y³am Ojcu, ale bez radoœci, po cichu zazdroszcz¹c tym,
którzy jak myœla³am – lepiej siê
bawi¹ w ¿yciu. By³a to s³u¿ba
siermiê¿na, s³u¿ba niewolnika. I
tak jakby tylko teoretycznie, albo
tylko czasami wiedzia³am, ¿e s³u¿ba Bogu to najlepsza opcja. Ta
sytuacja te¿ siê zmieni³a, a by³o
to tak...
Jeœli nie alkohol, to co ludziom daæ w zamian celem rozweselenia? KWC proponuje zabawy bezalkoholowe, tylko trzeba je umieæ poprowadziæ. Organizowane s¹ kursy na wodzirejów. Pojechaliœmy z mê¿em. Trochê tam siê nauczyliœmy, mia³am
te¿ trochê doœwiadczenia z pracy z dzieæmi w wieku przedszkol-

nym, kilka razy zapraszaliœmy
znajomych do siebie i proponowane przez nas zabawy podoba³y siê, ale nigdy wczeœniej nie
pomyœleliœmy, ¿e moglibyœmy
prowadziæ zabawy dla du¿ej grupy doros³ych ludzi.
Na tegorocznej Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Rekolekcyjnych Io w Krnovie w Czechach
wziêliœmy odpowiedzialnoœæ miêdzy innymi za pogodne wieczory. Okaza³o siê, ¿e znamy tyle
zabaw, ¿e nie wszystko, co przygotowaliœmy, zdo³aliœmy wykorzystaæ, ¿e potrafimy to przeprowadziæ, ¿e mamy si³ê i intuicjê,
jak to zrobiæ. Ludzie siê bawili i
byli zadowoleni. A przecie¿ ten
potencja³ musia³ w nas byæ wczeœniej, od zawsze – Bóg nas takimi stworzy³. Musia³o to byæ we
mnie i w moim mê¿u – coœ, czego wczeœniej nie podejrzewaliœmy! Naprawdê, nigdy w ¿yciu
nie myœla³am, ¿e ja mogê czemuœ, czemukolwiek przewodniczyæ. Odkrycie nast¹pi³o teraz.
Bóg pozwalaj¹c nam prze¿yæ tê
przygodê, pokaza³ nam, jak bardzo jest hojny i by³ taki zawsze,
ale my nie wiedzieliœmy o tym.
Teraz tego doœwiadczyliœmy, ¿e
gdy cz³owiek pozwala siê prowadziæ Bogu, Bóg pozwala cz³owiekowi skosztowaæ ¿ycia w pe³ni.
Oboje dziêkowaliœmy Bogu i sobie nawzajem za wspania³¹ przygodê, któr¹ prze¿yliœmy tego lata.

pojawiaæ. Wtedy ju¿ nie mo¿na
by³o siê wycofaæ, a Bóg znowu
postawi³ na swoim i potwierdzi³
po raz kolejny, ¿e KWC musi byæ
na pielgrzymce.
Drugiego sierpnia bie¿¹cego
roku wyruszyliœmy na XXXI Wroc³awsk¹ Pielgrzymkê na Jasn¹
Górê. W grupie ewangelizacyjnej
by³o nas 10 osób ze wspólnot z
O³awy, Jelcza, Wroc³awia, i Oleœnicy. Codziennie, nie licz¹c dnia
w którym wychodziliœmy z Wroc³awia i dnia w którym dotarliœmy do celu naszej podró¿y, mówiliœmy dwie konferencje po³¹czone ze œwiadectwami i mo-

dlitw¹. Równie¿ w trakcie pielgrzymki Pan Bóg pokazywa³, ¿e
jest to dzie³o przygotowane przez
Niego – wtedy, gdy Kuba który
zawsze utrzymywa³, ¿e nie bêdzie
mówi³ œwiadectw, a jeœli ju¿ to
na pewno nie do mikrofonu,
stwierdzi³ ¿e mo¿e mówiæ, lub
wtedy gdy Stela, która nie chcia³a siê anga¿owaæ, bo nie wierzy³a ¿e jej modlitwa w czymœ pomo¿e nagle po rozmowie stwierdza, ¿e nie ma problemu – mo¿e
s³u¿yæ modlitw¹. Jednak najwiêksza radoœci¹ by³y deklaracje KWC
i te 64 osoby które siê zdecydowa³y na to, ¿e przyst¹pi¹ do walki

o cz³owieka. Niektórzy tak jak
moja kuzynka zarzekali siê przez
ca³e osiem dni, ¿e nigdy nie zobaczê jak wype³nia druczek, a
potem Bóg coœ zrobi³ w jej sercu
i w dzieñ sk³adania deklaracji na
ostatnim etapie przed msz¹, na
której mia³o siê wszystko dokonaæ, podjê³a decyzje. Gdy dowiedzia³em siê o tym, ¿e wstêpuje
do Krucjaty chcia³o mi siê œmiaæ,
a gdy zobaczy³em wœród deklaracji dane mojej mamy – œpiewaæ i
tañczyæ na chwa³ê Bo¿¹. Tak to
ju¿ jest – ci, którzy mówi¹ nigdy...
potem i tak podejmuj¹ decyzjê
na TAK.

Za wszystko co siê dzia³o w
zwi¹zku z KWC przed, w trakcie,
i po pielgrzymce niech bêdzie
CHWA£A PANU!
Tomasz Kaczmarek

ORDR Io Krnov

Renata Kuœ
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Cel, droga, metoda
Sesja o pilotowaniu Krnov (Czechy)
Sesja o pilotowaniu nowych krêgów trwa³a zaledwie tydzieñ, ale jej doœwiadczenie bêdzie owocowaæ przez wiele
lat, tak s¹dzimy. Dotknê³a nas na wiele sposobów.
Niekiedy Pan tak prowadzi³
nasze ma³¿eñstwo, ¿e najpierw
coœ robiliœmy, np. rekolekcje letnie, a dopiero potem prze¿ywaliœmy stosowne ku temu przygotowanie (w tym przypadku
ORDR). I nie by³o w tym naszej
z³ej woli – brakowa³o wolnych
miejsc na specjalistycznych rekolekcjach formacyjnych. Po
prostu.
Podobnie rzecz siê mia³a z
pilotowaniem krêgu. Kilka lat
temu zaprosiliœmy piêæ ma³¿eñstw do DK, przez 1,5 roku
zajmowaliœmy siê nimi. Obecnie
jedna z tych par sama pilotuje
nowy kr¹g, a my dopiero teraz
otrzymaliœmy dar – i zobowi¹zanie – udzia³u w sesji o pilotowaniu krêgu. Mo¿e Bogu chodzi³o
o to, byœmy spotkali siê w tej
w³aœnie, bardzo bogatej wspólnocie osób z Domowego Koœcio³a,
¿yj¹cych charyzmatem Ruchu
Œwiat³o-¯ycie?
Sesja trwa³a zaledwie tydzieñ,
ale jej doœwiadczenie bêdzie owocowaæ przez wiele lat, tak s¹dzimy. Dotknê³a nas na wiele sposobów.
Miejsce
Czechy to obecnie kraj misyjny, mo¿na wrêcz rzec: pogañski. Takim siê nam jawi po obserwacji zaniku praktyk religijnych
w Krnovie. W niedzielnej Mszy
œw. uczestniczy zaledwie kilkadziesi¹t osób w mieœcie, które ma

ponad 20 tys. mieszkañców.
Pustkê duchow¹ maj¹ wype³niæ
sklepy z rekwizytami astrologicznymi, horoskopami i wró¿ki.
Przez ca³y czas sesji na rynku w
Krnovie trwa³a ewangelizacja.
Dwóch zakonników, m³odzie¿
czeska i polska (z £odzi, ale z innego, ni¿ nasz ruchu) œpiewa³a i
mówi³a o Chrystusie. Czêsto w
powietrze, gdy¿ przechodz¹cy ludzie rzadko wykazywali zainteresowanie. Z boku usiad³o jedynie
kilka osób. Rozmawialiœmy z
cz³onkami grupy ewangelizacyjnej, mówiliœmy im o Oazie – coœ
s³yszeli, o Domowym Koœciele –
s³yszeli zdecydowanie mniej. Z
pewnym niedowierzaniem s³uchali o tym, ¿e mo¿na wspólnie
z ma³¿onkiem i dzieæmi d¹¿yæ do
Boga. My te¿ patrzyliœmy z niedowierzaniem na pustyniê religijn¹, jak¹ sta³ siê kraj, z którego
przysz³o do nas chrzeœcijañstwo.
Wspólnota
Uczestnicy sesji o pilotowaniu nowych krêgów si³¹ rzeczy
byli osobami o jasno zdeklarowanych pogl¹dach. Ka¿dy dawa³
wiele razy œwiadectwo osobistego i ma³¿eñskiego zaanga¿owania w dzie³o Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Wiele par przyjecha³o z ma³ymi
dzieæmi, by³o ich w sumie oko³o
30. By³y kobiety w stanie b³ogos³awionym, trójka ma³¿eñstw
prze¿ywa³a krzy¿ inwalidztwa jednego z dzieci. I mimo tego

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

wszystkiego przyjechali z
deklaracj¹: pilotujemy lub
chcemy pilotowaæ kr¹g.
Jak¿e inna to postawa od
tej okazywanej niejednokrotnie w gronie ma³¿eñstw
z Domowego Koœcio³a:
miejcie mnie za usprawiedliwionego, bo ma³e dzieci, obowi¹zki w pracy, z³y
stan zdrowia, z³y proboszcz itd.
Przyjechaliœmy z ró¿nych stron kraju: by³y ma³¿eñstwa ze Szczecina, Warszawy, £odzi, Wroc³awia,
Torunia i innych miejscowoœci. Wymienialiœmy doœwiadczenia i wzajemnie
ubogacaliœmy siê.
Temat
Przez cztery kolejne dni zastanawialiœmy siê nad (w kolejnoœci): pos³ug¹ pary pilotuj¹cej,
rol¹ kap³ana w krêgu pilotowanym, etapami ewangelizacji i pilota¿u powstaj¹cego krêgu, celami i metodami pilota¿u. Ale
dziêki obecnoœci Beaty i Tomka
Stru¿anowskich, pary krajowej
Domowego Koœcio³a, sesja nie
ograniczy³a siê wy³¹cznie do tematyki pilota¿u. Wiele z tego, co
us³yszeliœmy, o czym dyskutowaliœmy, dotyka³o codziennoœci ka¿dego krêgu, równie¿ takiego, które trwa od kilkudziesiêciu lat.
Doœwiadczyliœmy œwietnie tego,
¿e sesja o pilotowaniu to rekolekcje formacyjne DK, a nie tematyczne, jak mog³oby siê po
samej nazwie wydawaæ. Wiele
myœli, natchnieñ zosta³o zapisanych i zabranych ze sob¹, np.:
· ka¿da para odpowiedzialna w
Ruchu (a wiêc nie tylko para
pilotuj¹ca) winna ¿yæ w œwiêtoœci, inaczej nie doprowadzi
osób sobie powierzonych do
Boga;
· nasze problemy ¿yciowe maj¹
ogromne prze³o¿enie na nasze
¿ycie duchowe, st¹d tak wa¿ne jest dzielenie siê ¿yciem w
czasie spotkania krêgu;
· podstawowym miejscem formacji DK jest rodzina, to w niej
ma powstaæ domowy Koœció³.
Kap³an
O. Grzegorz, paulin, da³ nam
wszystkim przyk³ad wiary w to,
¿e S³owo Bo¿e jest ¿ywe i skuteczne. Modliliœmy siê jutrzni¹ i
nieszporami, spotykaliœmy siê z

Panem w Namiocie Spotkania,
uczestniczyliœmy we Mszy œw.
Codziennie wiêc kilka razy ka¿dy z nas czyta³ lub s³ucha³ S³owa
Bo¿ego. Ojciec Grzegorz jednoznacznie ukazywa³ s³owa skierowane do nas w trakcie tych modlitw. Korzysta³ jedynie z czytañ
przewidzianych na dany dzieñ,
wystarczy³o a¿ nadto. Krótkie,
konkretne homilie, kazania, nauki wsparte osobistym œwiadectwem i du¿¹ doz¹ humoru! Przypuszczamy, ¿e wszyscy uczestnicy sesji podpisz¹ siê pod s³owami, ¿e by³ wielkim darem dla ca³ej naszej wspólnoty.
S³u¿ba
Rekolekcje odbywa³y siê w
klasztorze OO. Franciszkanów.
Warunki bytowe s¹ tam bardzo
dobre, ale i niema³o pracy trzeba
by³o w³o¿yæ w to, byœmy tak du¿y
oœrodek utrzymali w czystoœci.
Zmywanie po oko³o 85 osobach
te¿ trochê trwa³o:-). Jednak
wspólna s³u¿ba przy sprz¹taniu,
obieraniu ziemniaków czy zmywaniu pozwoli³y nam na bli¿sze
poznanie siê, integracjê wspólnoty.
Jednoczeœnie z sesj¹ o pilotowaniu krêgu w klasztorze odbywa³a siê oaza Diakonii Komunikowania Spo³ecznego. Mimo
odrêbnych zajêæ wiele momentów dnia by³o wspólnych: Msza
œw., posi³ki, wieczorne zabawy i
gry (siatkówka!!!) na placu.
Uczestnicy tych rekolekcji byli dla
nas równie¿ wielkim ubogaceniem. Wszystkim za wszystko
serdecznie dziêkujemy.
Dana i Darek
Stêpniowie

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Dwa w jednym – ORAR Io i
udzia³ w beatyfikacji naszego papie¿a? Czemu nie, uda³o siê
przecie¿!
Bardzo chcia³am uczestniczyæ w beatyfikacji Jana Paw³a
II. Wiedzieliœmy, ¿e do Rzymu nie
pojedziemy. Ogl¹danie transmisji w telewizji jest jednak namiastk¹.
Zaplanowaliœmy udzia³ w rekolekcjach ORAR razem z jeszcze jednym ma³¿eñstwem z naszego krêgu. Prowadzili te rekolekcje Ewa i Andrzej Ma³olepszy
z pomoc¹ Krysi i Wiesia Bratków i oczywiœcie pod duchow¹
opiek¹ ks. Bogdana Steca.
Ligota jest miejscem kameralnym, nie pomieœci wielu rodzin, atmosfera wiêc okaza³a siê
bardzo rodzinna. Nawet awaria,
która zmusi³a organizatorów do
chwilowego zamkniêcia czêœci
sanitariatów nie popsu³a nam
humorów.
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Program ORAR’u jest œciœle
okreœlony – poniewa¿ byliœmy
niedawno na ORD, wiêc nie napotkaliœmy nowych treœci. Ale te
„stare” zosta³y wzbogacone œwiadectwem ma³¿eñstw trwaj¹cych
wiernie w Ruchu wiele lat. I tych
m³odych, œwie¿o zachwyconych
Ruchem, pragn¹cych go poznawaæ.
Radoœci¹ dla nas jako rodziców by³o, ¿e nasz syn zaanga¿owa³ siê bardzo w zabawê z dzieæmi i na koniec zosta³ uhonorowany jako cz³onek diakonii wychowawczej.
I bonus –w transmisja z Rzymu w koœciele parafialnym w
Poniatowicach. Dziêki tak wybranemu miejscu mogliœmy uczestniczyæ w tej uroczystoœci a nie
tylko j¹ ogl¹daæ.
I jeszcze jeden bonus. Ksi¹dz
Bogdan poprosi³ nas o wsparcie
w przygotowaniu wieczornicy
poœwiêconej Janowi Paw³owi II.
Ks. Bogdan przygotowa³ scena-

Dwa w jednym
Ligota, ORAR Io 30 kwietnia – 3 maja .2011 r.
riusz. Wiersze, poprzedzane i
przeplatane komentarzami mia³y byæ czytane w pó³mroku – jedynie portret nowego b³ogos³awionego by³ oœwietlony. Kilka
„naszych” ma³¿eñstw czyta³o
wiersze papie¿a przy wtórze
szczególnej muzyki. Okaza³o siê,
¿e jedna z uczestniczek jest profesjonaln¹ œpiewaczk¹. Naszym
recytacjom towarzyszy³y subtelne wokalizy w jej wykonaniu. To
by³o wspania³e, ubogacaj¹ce duchowo prze¿ycie.
Przygotowany wczeœniej
podk³ad muzyczny okaza³
siê niepotrzebny… Po recytacji podchodziliœmy do
portretu i stawialiœmy
przed nim zapalone
œwieczki. To by³ bardzo
wzruszaj¹cy moment.
Wieczór zakoñczy³ siê

wspólnym Apelem Jasnogórskim.
Te rekolekcje to by³ dobry
czas – entuzjazm i rozwaga, dojrza³e podejœcie do s³u¿by i ¿ar w
jej pe³nieniu – tak bym opisa³a
to, co najg³êbiej zapad³o w moj¹
pamiêæ po tych rekolekcjach. Po
prostu umocnienie w tym, ¿e
Ruch Œwiat³o-¯ycie jest moim domem.
Ela Kowalewska

Ania: Mirek powiedzia³, ¿e
jestem dla niego darem. On,
oczywiœcie, jest darem dla mnie.
Dziêki ojcu rekolekcjoniœcie,
mocno do mnie dotar³o, ¿e sakrament ma³¿eñstwa jest uœwiêceniem mi³oœci mojej i mê¿a, ale
nie jesteœmy sami. Miêdzy nami
jest „trzecia mi³oœæ” – to jest mi³oœæ Chrystusa, która nas scala.
Zrozumia³am, ¿e nie mo¿emy niczego robiæ bez Boga. Je¿eli zabraknie Go w naszym ¿yciu, to
wtedy zaczn¹ siê niedomówienia,
wkradnie siê do naszej rodziny
chaos, nieporz¹dek, lêk. ¯eby
tak siê nie sta³o, musimy pamiêtaæ o modlitwie. Ojciec
Edward k³ad³ du¿y nacisk na
modlitwê porann¹ – bo je¿eli
siê nie modlimy, to czym ró¿nimy siê od ludzi niewierz¹cych? Jest jeszcze wiele myœli, które s¹ w naszych g³owach, sercach, ale nie sposób wszystkiego przekazaæ.
Wierzymy, ¿e z Bo¿¹ pomoc¹
te rekolekcje dadz¹ owoce w
naszym ¿yciu. Jesteœmy
wdziêczni Bogu i ludziom za
ten czas.
Mirek: Chcia³bym jeszcze
dodaæ, ¿e gdybyœmy takie rekolekcje prze¿yli na pocz¹tku
naszego ma³¿eñstwa, to mi-

³oœæ miêdzy nami, ale tak¿e nasza mi³oœæ do Pana Boga by³aby
o wiele g³êbsza. Dziêkujemy
Bogu za te 16 dni – warto poœwiêciæ swój czas urlopowy na
tak wielkie prze¿ycia. Dla naszych synów by³ to równie¿ czas
radoœci, ró¿nych atrakcji i przede
wszystkim – blisko Boga. Chwa³a Panu!

Nic bez Boga!
Oaza Rodzin Io, Bañska Wy¿na
Ania: Przyjazd na rekolekcje
do Bañskiej Wy¿nej uœwiadomi³
nam, ¿e Bóg ma ju¿ dla nas gotowy plan i to od nas zale¿y, czy
bêdziemy na niego otwarci.
Chcieliœmy jechaæ na rekolekcje,
ale jednoczeœnie s³abo braliœmy
siê za organizowanie wyjazdu. W
koñcu okaza³o siê, ¿e nie ma ju¿
wolnych miejsc tam, gdzie planowaliœmy pojechaæ. Zaczêliœmy
wiêc organizowaæ wyjazd na
wczasy nad morze, wybraliœmy
miejsce, zamówiliœmy noclegi.
Jednak Bóg postawi³ na naszej
drodze przyjació³ (nasz¹ parê rejonow¹, którzy s¹ z nami w krêgu), którzy znaleŸli nam namiary
do Bañskiej Wy¿nej (Tatry, blisko Zakopanego), podali nr telefonu i powiedzieli: „Dzwoñcie”. Nie mogliœmy odmówiæ.
Zostaliœmy wpisani na listê
uczestników Oazy Rodzin Io przez
to, ¿e jedno z ma³¿eñstw musia³o zrezygnowaæ. Dziêki ¿yczliwoœci moderatorów znalaz³o siê
miejsce dla 5-osobowej rodziny.
Jesteœmy przekonani, ¿e tak
chcia³ Bóg, który kieruje naszym
¿yciem.

Mirek: Te rekolekcje by³y dla
nas pod wieloma wzglêdami „niezwyk³e”. To na nich obchodziliœmy nasz¹ 10-t¹ rocznicê œlubu.
Dziêki temu, co us³ysza³em i co
prze¿ywa³em na nowo zakocha³em siê w swojej ¿onie. Pokocha³em j¹ mi³oœci¹ bardziej dojrza³¹,
mi³oœci¹ gotow¹ do poœwiêceñ,
mi³oœci¹, w której nie na ju¿ „ja”,
lecz jesteœmy „my”. Zrozumia³em,
¿e Ania jest dla mnie darem od
Boga; darem, za który jestem odpowiedzialny, o który muszê dbaæ
i go szanowaæ. Dziêki mi³oœci
Chrystusa jesteœmy razem z³¹czeni
w sakramencie ma³¿eñstwa i naszym zadaniem jest dbanie o zbawienie wspó³ma³¿onka.
Ogromne wra¿enie zrobili na
mnie ludzie, którzy s³u¿yli nam na
tych rekolekcjach swoim czasem,
pomoc¹, doœwiadczeniem. Para
moderatorska: Ma³gosia i Witek
Nowiccy, ojciec Edward, siostra
Archangela i siostra Jadwiga, poœwiêcili nam swój czas, byœmy
mogli wzrastaæ, zbli¿aæ siê do
Boga. To da³o mi du¿o do myœlenia – chcia³bym w przysz³oœci
równie¿ s³u¿yæ innym.

Ania i Mirek Dudkowie
Ma³¿eñstwo od 10 lat.
Trzech synów: Piotrka (9),
Jacka (7) i Wojtka (4)
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Rekolekcje w Tylmanowej
zaczê³y siê dla mnie du¿o wczeœniej ni¿ zwykle. Jako para animatorska mieliœmy z mê¿em wiele przemyœleñ, obaw i pomys³ów
ju¿ kilka miesiêcy przed rekolekcjami. Wydawa³o mi siê wiêc, ¿e
z powodu tej pos³ugi bêd¹ to dla
nas ciê¿kie i trudne rekolekcje. I
choæ okaza³y siê rzeczywiœcie
trudne, to uwa¿am je za najpiêkniejszy prezent od Pana Boga.
Prezent, który mog³abym nazwaæ
„wakacje z mê¿em”.
W³aœnie ze wzglêdu na pos³ugê animatorsk¹ mieliœmy z mê¿em wiele spraw do omówienia
wspólnie i bardzo potrzebowaliœmy jednoœci ma³¿eñskiej w czasie przygotowañ i prowadzenia
rozmów w grupie dzielenia. Czêsto w codziennym ¿yciu trudno
nam przychodzi pracowanie razem nad jedn¹ rzecz¹ a tutaj mogliœmy „æwiczyæ” to codziennie.
Mam wra¿enie, ¿e zrobiliœmy bardzo wiele w pracy nad jednoœci¹
ma³¿eñsk¹. Chc¹c nie chc¹c
przygl¹daliœmy siê sobie podczas
modlitwy, przygotowania do dzielenia, rozdzielania dy¿urów czy
po prostu rozmowy z pozosta³ymi ma³¿eñstwami bêd¹cymi w
grupie dzielenia. Mam wielkie
przekonanie, ¿e Pan Jezus zsy³a³
w tym b³ogos³awionym czasie
szczególne ³aski dla naszego ma³¿eñstwa. Nieraz doœwiadczy³am
tam g³êbokiej jednoœci ma³¿eñskiej, gdy mój m¹¿ uzupe³nia³
moje s³owa tak, jakby czyta³ w
moich myœlach lub mówi³ to, co
mi trudno by³o ubraæ w s³owa.

Widzieliœmy Pana

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Moja wiara nareszcie dojrza³a
Oaza Rodzin Io, Tylmanowa
By³ przygotowany i swobodny w
komunikowaniu siê wszêdzie
tam, gdzie mi coœ nie wychodzi³o i mam wra¿enie, ¿e i ja uzupe³nia³am go w taki sposób. Ta
jednoœæ objawia³a siê tak¿e w
innych chwilach. W trudnych
momentach z dzieæmi, pod presj¹
czasu czy w zmêczeniu jakoœ
umieliœmy siê dogadaæ i nie by³o
miêdzy nam ¿adnych powa¿nych
spiêæ. Dziêki rekolekcjom zrozumia³am, ¿e faktycznie da siê kochaæ ma³¿onka coraz bardziej i
bardziej oraz, ¿e budowanie jednoœci ma³¿eñskiej jest mo¿liwe
tylko gdy bêdê otwarta na Bo¿¹
³askê i mi³oœæ. Chwa³a Panu!
Dorota Winiarska

Na pierwszym miejscu
chcia³bym podziêkowaæ Panu
Bogu za ten œwiêty czas rekolekcji. Przyjechaliœmy w tym roku
po raz pierwszy w odmiennym
charakterze – aby s³u¿yæ, aby byæ
animatorami jednej z grupek. To
czego siê spodziewa³em, to to,
¿e doœwiadczê wielkiej obecnoœci Pana Boga, by³em tego bardziej ni¿ pewien. Z wielkim napiêciem oczekiwa³em czasu g³êbokiego obcowania z Panem
Bogiem, bycia z Nim. Nie spodziewa³em siê, jednak, ¿e mo¿li-

we jest abym móg³ siê jeszcze
g³êboko przemieniæ, nawróciæ i
móg³ przeskoczyæ mury, które
mnie oddzielaj¹ jeszcze od Pana,
czy te¿ od wspólnoty najbli¿szych
mi osób. W czasie rekolekcji, w
moim ¿yciu by³y dwa zwrotne
punkty, pierwszy to by³a spowiedŸ w drugim dniu, kiedy mog³em siê uwolniæ od moich natarczywych wyrzutów sumienia,
mog³em oddaæ siê Panu i powiedzieæ Mu, ¿e chcê wystartowaæ
od razu z czystym kontem, chcê
skoncentrowaæ siê tylko na prze¿ywaniu tych rekolekcji i przygotowaniach do pos³ugi animatorskiej. Po przyjêciu Jezusa jako
mojego Pana i Zbawiciela mog³em pozwoliæ Mu dalej zmieniaæ
moje ¿ycie i dostrzegaæ w nim
wiele g³êboko ukrytych niedoskona³oœci. Drugim wydarzeniem,
które mn¹ totalnie wstrz¹snê³o,
by³a Wigilia Zes³ania Ducha
Œwiêtego, kiedy pos³ugiwa³em we
wspólnotowej modlitwie wstawienniczej i mog³em po raz
pierwszy na tak¹ skalê doœwiadczyæ, ¿e jestem narzêdziem w rêku
Pana Boga i ¿e mogê z pe³n¹
moc¹ i wiar¹ modliæ siê, a Pan
wys³ucha moich modlitw. Uwierzy³em w wielk¹ moc tej modlitwy, która wychodzi³a z moich
ust. Chocia¿ by³a to modlitwa
nakierowywana przez intencje
modlitewne, to p³ynê³a prosto z

wnêtrza mojego serca i towarzyszy³o temu wielkie, niewys³owione poczucie obecnoœci Ducha
Œwiêtego. Na drugi dzieñ jako
wyraz naszej wiary i ufnoœci Panu
mog³em z ma³¿onk¹ z³o¿yæ postanowienie trwania w KWC jako
cz³onkowie. Poczu³em i zrozumia³em, ¿e moja wiara nareszcie dojrza³a. Teraz nie wyobra¿am sobie, ¿e móg³bym przyj¹æ inn¹ postawê. Wierzê, ¿e razem z t¹ decyzj¹ Pan bêdzie mnie i moje
najbli¿sze otoczenie wyzwala³ z
ró¿nych zniewoleñ i na³ogów.
Wierzê, ¿e Jezus bêdzie obecny
w moim ¿yciu i wyposa¿y mnie
w niezbêdn¹ pomoc, która bêdzie wystarczaj¹ca i bez ograniczeñ (por. J 3, 34), dziœ mówi mi
te¿ Wystarczy ci mojej ³aski.
Moc bowiem w s³aboœci siê doskonali (2 Kor 12, 9). Wierzê w
Jego umocnienie i Jego prowadzenie, które bêdzie niezbêdne w
pos³udze najbli¿szych lat opieki
nad rejonem. Wierzê, ¿e to On
bêdzie nami kierowa³ i podpowiada³, co mamy czyniæ.
S³awek Winiarski

Kiedyœ któryœ ksi¹dz powiedzia³ nam, ¿e rekolekcje nie s¹
po to, by by³o nam dobrze, ale
¿eby coœ zburzyæ. ¯eby powsta³
nowy cz³owiek musi coœ umrzeæ.
Z tym wi¹¿e siê wysi³ek. A skoro
wysi³ek to i zmêczenie. A ja w³aœnie jestem bardzo zmêczona, ale
tak pozytywnie. Czujê, ¿e wysi³ek nie zosta³ bezowocny. Nasza
modlitwa ma³¿eñska nabra³a jakiegoœ konkretnego kszta³tu. To
wielki dar pochyliæ siê i rozwa¿aæ wspólnie ze wspó³ma³¿onkiem fragment Pisma Œwiêtego.
Czujê takie du¿e umocnienie, które dokona³o siê poprzez modlitwê wstawiennicz¹, o któr¹ tak
naprawdê poprosi³am po raz
pierwszy. W czasie ca³ej modlitwy s³ysza³am s³owa – nie bój siê.
W nastêpnych dniach powraca³y one do mnie chocia¿by podczas Namiotu Spotkania. I o to
chodzi – mam odrzuciæ to, co
krêpuje, to co nie jest Bo¿e. Nie
baæ siê prosiæ o Ducha Œwiêtego, by pokazywa³ co jeszcze nie
Chrystusowe, aby ka¿dego dnia
ponawiaæ wybór Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.
Iwona

wydarzenia, w których braliœmy udzia³
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W lekkim powiewie...
ON¯ Io w Kowarach

Na rekolekcjach by³am
pierwszy raz. Przed wyjazdem z
jednej strony bardzo siê cieszy³am, ¿e jadê, jednak z drugiej strony trochê siê denerwowa³am,
gdy¿ nikogo nie zna³am. Dopiero po dwóch dniach lepiej pozna³am wszystkich uczestników
oazy. Na pocz¹tku tych rekolekcji-czwartego dnia przyjê³am Pana
Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Uwa¿am, ¿e to by³o jednym z
najwa¿niejszych prze¿yæ na tych
rekolekcjach. Drugim dla mnie
tak wa¿nym momentem by³a modlitwa wstawiennicza. Ostatnim
tak uroczystym dniem by³ Dzieñ
Wspólnoty w Œwierzawie, gdzie
podpisa³am deklaracjê Krucjaty
Wyzwolenia Cz³owieka na okres
jednego roku.
Dziêki tym rekolekcjom przybli¿y³am siê jeszcze bardziej do
Pana Jezusa, zrozumia³am jak
wa¿na jest Msza Œw. i uœwiadomi³am sobie jak¹ ogromn¹ moc
ma modlitwa – osobista, jak i we
wspólnocie.
Wszystkim uczestnikom i animatorom za wszystko dziêkujê i
mam nadziejê, ¿e spotkamy siê
na drugim i trzecim stopniu.
Za te wszystkie prze¿ycia
CHWA£A PANU
Kamila
Na oazie m³odzie¿owej ON¯
by³am pierwszy raz. Wczeœniej
mia³am ju¿ do czynienia z wyjazdami rekolekcyjnymi, poniewa¿
moi rodzice nale¿¹ do Domowego Koœcio³a. Dlatego mniej wiêcej wiedzia³am, jak bêdzie wygl¹da³ ten wyjazd.
Na pocz¹tku ba³am siê bardzo tych rekolekcji, poniewa¿
nikogo nie zna³am. Przez pierw-

sze trzy dni nie mog³am sobie
poradziæ, by³o mi bardzo ciê¿ko.
Siedzenie samemu w pokoju nie
u³atwia³o mi tej sytuacji. W trzecim dniu rozmawia³am z ksiêdzem. Ksi¹dz poradzi³ mi modlitwê podczas nabo¿eñstwa. Wieczorem poprosi³am Boga o to,
bym mog³a znaleŸæ kogoœ do rozmowy, ¿ebym potrafi³a siê otworzyæ na innych. Prosi³am równie¿
o zes³anie na mnie Ducha Œwiêtego, aby doda³ mi odwagi w
moim sercu. W g³êbi siebie pomyœla³am, ¿e w ka¿dym z nas jest
Bóg, dlatego powinnam ka¿dego akceptowaæ i cieszyæ siê z jego
obecnoœci. Po modlitwie wszystko zaczê³o siê zmieniaæ. Ma³ym
znakiem by³o dla mnie to, i¿ wyla³a mi siê woda na zeszyt, a na
drugiej stronie ok³adki odbi³o siê
serce. Wtedy pomyœla³am sobie,
¿e Bóg jest razem ze mn¹, wie,
czego potrzebujê, o co proszê.
Umocnieniem mojej wiary by³o
to, ¿e przyjê³am Pana Jezusa jako
swojego Pana i Zbawiciela. Dziêki temu wiedzia³am, ¿e zawsze
mogê modliæ siê do Boga, ¿e Jezus ma dla mnie otwarte ramiona.
Na tych rekolekcjach nauczy³am siê czytaæ Pismo Œwiête. Kto nie czyta Pisma Œwiêtego nie wie, co Bóg ma do przekazania. Nie wie, ¿e Bóg kocha
cz³owieka, ma przygotowany dla
niego wspania³y plan ¿ycia. Rekolekcje te, nauczy³y mnie równie¿ modlenia siê z wiêksz¹
ochot¹ i œwiadomoœci¹. Równie¿
to, ¿e w ka¿dej osobie mo¿emy
odnaleŸæ kochaj¹cego nas Jezusa.
W ostatnim dniu podczas adoracji Najœwiêtszego Sakramen-

tu poczu³am niezwyk³¹ bliskoœæ
z Jezusem. Modli³am siê do Niego prostymi s³owami, powtarzaj¹c sobie: Jezu – dotknij mnie,
Jezu – przemieniaj mnie, Jezu
– b¹dŸ razem ze mn¹. Podczas
adoracji nie mia³am ochoty wychodziæ z kaplicy, jakaœ wspania³a radoœæ ogarnê³a mnie z bycia
razem, z Jezusem.
Ostatnie s³owa, które zosta³y mi w pamiêci wypowiedzia³ jeden z animatorów: W lekkim powiewie przychodzisz do mnie
Panie, a nie w wielkich uniesieniach. Utwierdzi³o mnie to w tym,
¿e trzeba byæ cz³owiekiem cierpliwym, wdziêcznym Bogu za
wszystko, co nam ofiarowa³.
Jestem bardzo szczêœliwa, ¿e
pojecha³am na te rekolekcje, ¿e
nie zw¹tpi³am i ¿e zaufa³am Bogu.
Chwa³a Panu!
Waleria
Na Oazê pojecha³am po raz
drugi i za ka¿dym razem coraz
mocniej j¹ prze¿ywam. Moja wiara w zesz³ym roku s³ab³a. Stopniowo oddala³am siê od Chrystusa – co wi¹za³o siê z przejœciem
na “z³¹ drogê”. Czu³am, ¿e chodzê do Koœcio³a tylko z przymusu, uwa¿a³am, ¿e niepotrzebny mi
jest sakrament pojednania, gdy¿
znowu zacznê pope³niaæ te same
grzechy. W koñcu któregoœ dnia
zrozumia³am, ¿e te rekolekcje s¹
mi potrzebne aby znów móc pokochaæ Jezusa tak i jak On mnie
kocha. Gdy nadszed³ dzieñ wyjazdu bardzo siê ba³am – myœla³am ¿e mój wyjazd na nic siê nie

zda. Gdy dowiedzia³am siê jak to
siê bêdzie wszystko odbywaæ: jak
bêdzie odnawiaæ siê moja wiara
od razu poczu³am radoœæ w swoim sercu. Nigdy wczeœniej tak siê
nie czu³am.
Uwa¿am, ¿e du¿¹ rolê w
umocnieniu mojej wiary mia³a
modlitwa wstawiennicza. Prosi³am wówczas o to. Ogromnym
prze¿yciem równie¿ by³o dla Mnie
przyjêcie Jezusa jako osobistego
Pana i Zbawiciela. Zrozumia³am
wtedy, ¿e nie ma w ¿adnym innym zbawienia, gdy¿ nie dano
nam ludziom pod niebem ¿adnego innego imienia, przez które moglibyœmy byæ zbawieni.
Tylko Jezus jest w stanie nam
ofiarowaæ ¿ycie wieczne. Kiedy
w 13 dniu na Dniu Wspólnoty w
Œwierzawie podpisa³am deklaracjê kandydacka przyst¹pienia do
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
niezmiernie uradowa³o siê moje
serce. Nie umiem opisaæ tego
uczucia poniewa¿ jest tak niesamowite.
Podczas rekolekcji oazowych
du¿o dowiedzia³am siê na szkole
liturgii. Równie wa¿n¹ rolê odegra³ Namiot Spotkania, gdy¿ jest
jedyn¹ i niepowtarzaln¹ szans¹
dialogu z Panem Bogiem, kiedyœ
nie wiedzia³am na czym to polega.
Na rekolekcjach poczu³am
jak niesamowit¹ moc ma Duch
Œwiêty, który okazuje nam wiele
wiêcej ³ask ni¿ o te, o które prosimy. Uwa¿am, ¿e warto by³o
tam pojechaæ.
Natalia
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Wierzê i chcê trwaæ przy Bogu
ON¯ IIo, Tylmanowa

Ruch Œwiat³o-¯ycie gromadzi
wielu m³odych ludzi, którzy szukaj¹ swojej drogi do pog³êbienia
relacji z Bogiem. Punktem kulminacyjnym ca³orocznej formacji s¹ rekolekcje letnie. W tym
roku bra³am udzia³ w rekolekcjach
Oazy Nowego ¯ycia drugiego
stopnia w Tylmanowej organizowanych przez ksiêdza Grzegorza
Michalskiego. Nasza grupa liczy³a 62 osoby z ca³ej archidiecezji,
w tym diakoniê sk³adaj¹c¹ siê z
dziewiêciu animatorów, dwóch
kleryków i dwóch ksiê¿y.
Wyjechaliœmy 13 lipca. Po
szeœciogodzinnej podró¿y dojechaliœmy do oœrodka, który dzieliliœmy z uczestnikami rekolekcji
pierwszego stopnia. Kolejnego
dnia rozpoczêliœmy program.
Piêtnastodniowy cykl rekolekcji
opiera³ siê na tajemnicach ró¿añca œwiêtego: radosnych, bolesnych oraz chwalebnych. Motywem przewodnim zaœ by³a historia wyjœcia Izraelitów z Egiptu na
podstawie Ksiêgi Wyjœcia. Nasze
rozwa¿ania opiera³y siê na porównaniu drogi narodu
wybranego do naszego
¿ycia. Przez pierwsze dni
staraliœmy uœwiadamiaæ
sobie ¿e tkwimy w niewoli grzechu, ¿e nie jesteœmy w pe³ni wolnymi
ludŸmi, a wolnoœæ mo¿e
daæ nam jedynie Jezus
Chrystus. Ka¿dy uczestnik stara³ siê poznaæ swoje zniewolenia, by móc
z nimi walczyæ i dziêki
mi³oœci Boga, wyjœæ z grzechu.
Momentem kulminacyjnym by³
dziesi¹ty dzieñ, w którym nast¹pi³ symboliczny Exodus, czyli
wyjœcie. W nocy przebrani za Izraelitów po zjedzeniu Paschy wyruszyliœmy, aby wyrwaæ siê z niewoli i dojœæ do pe³ni ¿ycia w
Chrystusie. Dla wiêkszoœci z nas
by³ to bardzo potrzebny czas.
Ka¿dy indywidualnie móg³ odnowiæ swoje przyrzeczenia chrzcielne. To wymaga³o œwiadomej decyzji podobnie jak sam exodus.
Dla mnie ten czas by³ bardzo
owocny. Chodz¹c w ciszy jedynie przy œwietle œwiec mia³am
czas aby przemyœleæ swoje nie-

wole i problemy, aby podj¹æ siê
walki z nimi i powierzyæ je Chrystusowi. Po exodusie staraliœmy
uœwiadamiaæ sobie, ¿e droga Izraelitów do Kanaanu bieg³a przez
pustynie i ze dok³adnie tak samo
jest w naszym ¿yciu. Ci¹gle zmierzamy ku zbawieniu, ku naszej
ziemi obiecanej, ku najdoskonalszemu przymierzu z Bogiem. Pustynia dla nas ludzi wspó³czesnym jest równoznaczna z pewnym brakiem emocji w wierze.
Jest to czas, kiedy wiara nie wi¹¿e siê ze spektakularnymi prze¿yciami, ale jest aktem zaufania
Bogu. Pustynia to miejsce, gdy
brakuje znaków Bo¿ej obecnoœci.
Droga ku zbawieniu nie jest
³atwa, ale mimo trudów napotykanych w trakcie wêdrówki, prowadzi ku zjednoczeniu z Bogiem.
Uœwiadomienie sobie tego by³o
dla mnie bardzo wa¿ne. Czasem
gdy koñczy³y siê rekolekcje, stawa³am w miejscu, bo mia³am
wra¿enie, ¿e Bóg jest ze mn¹ tylko przez ten krótki czas. Teraz
wiem, ¿e wiara polega na tym,

¿e nawet jak nic nie czujê, to Bóg
po prostu jest, a ja mimo wszystko powinnam wci¹¿ do Niego
przychodziæ i ci¹gle pielêgnowaæ
moj¹ relacjê z Nim.
W przeddzieñ wyjazdu wspólnota zgromadzi³a siê, aby dziel¹c
siê osobistymi prze¿yciami, zaœwiadczyæ o dzia³aniu Ducha
Œwiêtego i powiedzieæ, co siê w
nas zmieni³o. Ka¿dy inaczej prze¿y³ ten czas, ale ¿aden z nas nie
wyje¿d¿a³ z przeœwiadczeniem, ¿e
go zmarnowa³. S³yszeliœmy o
uœwiadamianiu sobie niewoli, o
doœwiadczeniu pustyni, czy o
przygotowaniu siê na ni¹. Istotne by³o odkrycie mocy sakra-

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

mentów, g³ównie pokuty i pojednania oraz eucharystii. Moc
Ducha Œwiêtego by³a bardzo widoczna, Exodus przyniós³ efekty, otworzyliœmy oczy na nasze
niewole i postanowiliœmy z nimi
walczyæ. Potwierdzeniem naszych
decyzji by³o przyjêcie 10 Drogowskazów Nowego Cz³owieka,
którymi jesteœmy zdecydowani
kierowaæ siê w dalszym ¿yciu.
Maja one pomóc nam w usystematyzowaniu naszej drogi, w
¿yciu wiar¹ bez emocji, której
pokarmem s¹ sakramenty i modlitwa, a nie chwilowe uniesienia. Postanowi³am przyj¹æ Drogowskazy, poniewa¿ podjê³am
decyzjê, ¿e chcê, aby Bóg zajmowa³ nadrzêdne miejsce w
moim ¿yciu. Myœlê, ze nie bêdzie
³atwo i ¿e czeka mnie wiele upadków, ale te rekolekcje pomog³y
mi zrozumieæ wiele spraw i sprecyzowaæ swoje cele. Teraz ju¿
wiem, ¿e wiara jest decyzj¹ –
kocham, wierzê i chcê, trwaæ
przy Bogu.
Te rekolekcje to kolejny du¿y
krok w kierunku dojrza³ego chrzeœcijañstwa. Myœlê, ¿e bardzo wiele
wynieœliœmy z tego czasu, ¿e bêdzie to dobry fundament do pracy nad sob¹ w drodze przez pustyniê ¿ycia. Teraz potrzeba tylko si³y, by nie poddawaæ siê, gdy
jest ciê¿ko, zaufaæ
Panu.
Ala Adamska
Zanim przyjecha³am
na te rekolekcje, Pan
Bóg od dwóch miesiêcy doœwiadcza³ mnie
pustyni¹ duchow¹, której kompletnie nie rozumia³am. Po co to
wszystko? By³o mi z
tym ciê¿ko. Na rekolekcjach ju¿ w pierwszych dniach
us³ysza³am ¿e II stopieñ to doœwiadczenie Boga przez pustyniê
i nieustanna walka... Przestraszy³am siê tego... Ale z czasem Pan
Bóg zacz¹³ wyjaœniaæ mi dlaczego czymœ takim mnie doœwiadczy³ i co chce mi przez to powiedzieæ. Otó¿ ukaza³ mi, ¿e to z
czym On pragnie walczyæ w
moim ¿yciu jest LÊK! Lêk, który
niejednokrotnie zwiód³ mnie z
dobrej drogi, bo ba³am siê uwierzyæ we w³asn¹ wartoœæ. Teraz,
po rekolekcjach nie jest ³atwo i
nie od razu Bóg w tym zwyciê¿y³
– czujê jak On walczy nadal.
Bardzo wa¿nym wydarzeniem by³

dla mnie Exodus czyli to wyprowadzenie z w³asnej niewoli, który tak naprawdê dla mnie zakoñczy³ siê dopiero celebracj¹ sakramentu pokuty i pojednania podczas której by³a adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. Wtedy
czu³am jak przenika mnie On
sam i us³ysza³am w duszy takie
s³owa: Znam Ciê, wszystkie twoje s³aboœci i mimo to Ciê Kocham! I to by³o niesamowite
doœwiadczenie, zapamiêtam je na
bardzo d³ugo! Pan Bóg podczas
tych rekolekcji walczy³ z moim
lêkiem poprzez Krucjatê Wyzwolenia Cz³owieka. Deklaracjê podpisa³am mimo wielu lêków, które we mnie by³y i mêczy³y mnie.
Gdy sk³ada³am deklaracjê czu³am
siê szczêœliwa, bo wiedzia³am, ¿e
jest to przezwyciê¿enie lêku, którego móg³ dokonaæ w moim
¿yciu tylko Bóg!
Chwa³a Panu!!
Kasia Bu³at
Jecha³am na te rekolekcje ze
œwiadomoœci¹ moich g³ównych
problemów w relacji z Bogiem –
wiedzia³am, ¿e zbyt czêsto chcê
ci¹gle mówiæ i uskuteczniaæ mój
monolog pe³en ¿ali i próœb, a
bardzo czêsto wy³¹czam w ogóle
s³uchanie i nie chcê wiedzieæ,
jaka jest odpowiedŸ na to, co
mówiê. Poza tym by³o kilka rzeczy, które nie do koñca chcia³am zawierzyæ Panu Jezusowi.
Mówi³am, ¿e jest moim Panem i
Zbawicielem, ale uznawa³am, ¿e
mo¿e On siê myli w tych kwestiach i ja zrobiê jednak coœ po
swojemu. W czasie rekolekcji
przekona³am siê jak wiele mi
umknê³o. Podczas adoracji Najœwiêtszego Sakramentu postanowi³am na nowo ca³kowicie zawierzyæ moje ¿ycie Bogu, powiedzia³am Mu Ty dzia³aj, ja Ci ufam. I
zda³am sobie sprawê, ¿e nie muszê ci¹gle mówiæ, ¿e On mnie
przecie¿ zna tak dobrze, ¿e
wszystko wie. I niczego nie muszê siê baæ, bo jest ze mn¹. Niepojêty w Swej m¹droœci, œwiêty, œwiêty Bóg mi³oœci! : ) On
daje mi Siebie samego w Eucharystii, przychodzi ca³y czas w drugim cz³owieku, daje mi na dodatek konkretne drogowskazy, których przestrzeganie sprawia, ¿e
mogê byæ tak blisko Niego, a które sprawiaj¹, ¿e moje ¿ycie jest
lepsze. Czego chcieæ wiêcej?
Niczego! I uœwiadomi³am sobie,
¿e mam niewiarygodne szczêœcie,
nikt nie bêdzie mnie nigdy ko-

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

cha³ tak mocno jak Pan Bóg,
który zawsze mi wybacza, ma dla
mnie wspania³y plan, wyprowadza mnie z moich niewoli, pomaga walczyæ ze s³aboœciami i
daje wskazówki co robiæ. I teraz
patrzê z nadziej¹ w przysz³oœæ i z
ogromn¹ radoœci¹, bo nic nie
daje takiego szczêœcia, jak œwiadomoœæ tak ogromnej Mi³oœci.
Ania £ukaszczuk
Okres przed rekolekcjami spêdzi³am myœl¹c, ¿e ten wyjazd bêdzie jak inne – na³adowaniem
serca si³¹, która podtrzymuje
mnie przez kolejny rok. Z jednej
strony to prawda, jednak ta podró¿ uzmys³owi³a mi coœ zupe³nie
innego.
Zawsze myœla³am, ¿e aby
pozostaæ w bliskim kontakcie z
Bogiem trzeba co roku jeŸdziæ na
letnie rekolekcje, natomiast w
ferie zapisywaæ siê na zimowe.
Niewiele w tym prawdy. Podczas
codziennej Eucharystii oraz w
czasie wieczornych celebracjach
coraz to bardziej odkrywa³am, ¿e
istot¹ mojego ¿ycia z Bogiem nie
jest „okresowe do³adowanie”, ale
ca³oroczny i bezpoœredni kontakt! Czêsto wydawa³o mi siê,
¿e po powrocie z rekolekcji „oddalam siê” od Boga, a teraz widzê, ¿e sama siebie ok³amywa³am! To prawda, ¿e z czasem –
kiedy mojemu codziennemu
funkcjonowaniu nie towarzyszy
ju¿ wspólnotowa modlitwa – jest
mi trudno porozmawiaæ z Bogiem
po ca³ym dniu, bo albo jestem
zmêczona, albo brak mi czasu.
Ale choæbym by³a niewiadomo
jak bardzo wyczerpana i jak bardzo zajêta innymi (nawet bardzo
wa¿nymi) sprawami, to zawsze,
kiedy znajdê choæ 5 minut na
dialog z Bogiem – czy to o moim
minionym dniu, czy o moim postêpowaniu – pozostanê z Nim
w bliskim kontakcie! Codzienna
rozmowa umacnia nasz¹ przyjaŸñ!
Teraz, mimo ¿e minê³o ju¿
sporo czasu od powrotu do szarej codziennoœci, czujê, ¿e moje
relacje z Bogiem nadal s¹ tak realne i wyraŸne jak na rekolekcjach. Trudnoœci nastrêcza siê
coraz wiêcej, lenistwa nie brakuje, czasem jestem nawet zdenerwowana i zniechêcona, ale mimo
wszystko codziennie poœwiêcam
Bogu czas. To cenne przedsiêwziêcie i najbardziej op³acalne ze
wszystkich, które mam!
Zuzia Wa³kiewicz
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Pomys³ organizacji rekolekcji
pojawi³ siê we wrzeœniu ubieg³ego roku. W mojej parafii powsta³o kilka grup Dzieci Bo¿ych. Ja
prowadzi³am grupê w wieku 10,
11 i 12 lat, moja kole¿anka dosta³a jeszcze m³odsze dzieci. Nie
by³o ³atwo, ale widzia³am du¿¹
potrzebê istnienia oazy dla dzieci.
Zaczê³y siê spotkania i ró¿ne
wyjœcia. Czas mija³, a ja czu³am,
¿e to nie wystarczy. Bola³o mnie,
¿e w naszej diecezji nikt nie
podj¹³ siê od d³u¿szego czasu organizacji oazy dla dzieci w wieku
szko³y podstawowej. Sta³o siê
moim marzeniem, aby dzieci w
tym wieku mog³y doœwiadczyæ
¿ywego i prawdziwego Boga.
Zaczê³am siê modliæ.
Nie szuka³am na si³ê kap³ana. Wiedzia³am, ¿e jeœli to, co
chcê, jest te¿ w planach Bo¿ych,
to na pewno siê odbêdzie. I tak
siê sta³o. Zaczyna³y siê rekolekcje adwentowe w mojej parafii.
Homilie wyg³asza³ ksi¹dz, którego nie zna³am ani nie widzia³am
nigdy wczeœniej, ale coœ mnie
ruszy³o. Widzia³am, z jakim zapa³em mówi³ do dzieci, a one –
o dziwo – go s³ucha³y. Pomyœla³am, mo¿e by³by w stanie poprowadziæ rekolekcje letnie. Rodzice twierdzili, ¿e na pewno siê nie
zgodzi, ale ja wewnêtrznie czu³am, ¿e to ten ksi¹dz. Coœ mnie
pcha³o do zakrystii po Mszy.
Dalej dzia³a³a ju¿ tylko rêka Bo¿a.
Œwiadczy o tym fakt, i¿ ksi¹dz,
który mnie nie zna³ i nigdy nie
widzia³, zgodzi³ siê poprowadziæ
rekolekcje, oraz to, ¿e mieliœmy
ju¿ od razu miejsce, gdzie rekolekcje mia³yby siê odbyæ. By³am
w pe³ni szczêœliwa.
Szybko poprosi³am przyjació³
o animatorowanie na rekolekcjach, ale dalej brakowa³o nam
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Bóg przez dzieci uczy³ mnie...
ODB, Bo¿nowice

jeszcze dwóch osób. Szukaliœmy
ich d³ugo, i – dalej bêdê siê tu
odwo³ywaæ do rêki Bo¿ej – nagle znaleŸli siê. Kolega, który nie
móg³ wczeœniej jechaæ, tak sobie pouk³ada³ egzaminy na uczelni, ¿e zd¹¿y³, a jeden z animatorów znalaz³ jeszcze inn¹ osobê.
Bóg chce nam wiele pokazaæ, zw³aszcza przez osoby, po
których siê tego najmniej spodziewamy, bo nie maj¹ one g³osu wœród doros³ych. Bóg przez
dzieci nauczy³ mnie cierpliwoœci,
zwracania wiêkszej uwagi na potrzeby innych, a tak¿e dystansu
do samej siebie. Przecie¿ mimo
tego, ¿e stajemy siê coraz starsi,
jesteœmy ci¹gle Bo¿ymi dzieæmi.
Czêsto o tym zapominamy, a
jesteœmy tylko dzieæmi, które
potrzebuj¹ ojca, jakim jest Bóg.
Teresa Prokopiuk
Jeszcze przed rekolekcjami
zimowymi kole¿anka pyta³a mnie
czy nie pojecha³abym z ni¹ na
Oazê Dzieci Bo¿ych. Zgodzi³am
siê, a potem sprawa ucich³a.
Przed rekolekcjami zimowymi
przypomnia³am sobie dok³adnie
o swojej obietnicy, kiedy to znajomy ksi¹dz zmartwi³ siê bardzo
faktem, ¿e nie pojadê z nim jako
animatorka, gdy¿ jestem ju¿ „zajêta”.
Mniej wiêcej pod koniec
kwietnia ruszyliœmy z przygotowaniami. Wci¹¿ jednak brakowa³o nam animatorów. Modliliœmy
siê o nich, ale czas p³yn¹³. Na
szczêœcie Pan wystara³ siê nam
o brakuj¹ce osoby.

Pierwszy raz mia³am okazjê
przekonaæ siê jak wygl¹da bezpoœrednie przygotowanie rekolekcji. Staraliœmy siê dzieliæ obowi¹zkami, ale mimo wszystko w
pewnym momencie iloœæ rzeczy
do zrobienia zaczê³a mnie przera¿aæ. Ale nie by³o czasu siê martwiæ.
Ostatecznie pojecha³o nas
piêcioro animatorów. Pod wodz¹
ksiêdza zaczêliœmy dzia³aæ. Dzieciaki okaza³y siê rozbrykane, ale
bardzo kochane. Mieliœmy pod
opiek¹ 20 pociech w wieku 812 lat.
Dla mnie osobiœcie to by³ trudny czas. Rekolekcje z dzieæmi wymagaj¹ niesamowicie du¿o samodyscypliny. One patrz¹ i ucz¹ siê
od nas. Poza tym praca z m³odszymi uczy kreatywnoœci. Z nimi
nie da rady utartymi sposobami i
metodami. Najlepiej przekona³
siê o tym animator ch³opców,
któremu utrzymanie ich w miejscu d³u¿ej ni¿ 5 minut sprawia³o
trudnoœci.
Wielkim odkryciem dla mnie
by³o to, ¿e rekolekcje by³y skierowane równie¿ do mnie. Jestem
w ruchu ju¿ kilka lat, animatorujê te¿ ju¿ jakich czas, ale te rekolekcje dla dzieciaków pozwoli³y
mi na nowo odkryæ i odœwie¿yæ
sobie wiele rzeczy. Uœwiadomi³y
mi miêdzy innymi jak wa¿ne jest
œwiadectwo naszej postawy na
Eucharystii.
Te rekolekcje niesamowicie
zjednoczy³y zespó³ odpowiedzialnych. PrzyjaŸnie, które siê zawi¹za³y zapowiadaj¹ siê bardzo obiecuj¹co. Chocia¿ w czasie 15 dni
nieuniknione by³y nieporozumienia, to uczyliœmy siê rozwi¹zywaæ je przy wspólnej modlitwie.
To równie¿ niesamowita dla
mnie rzecz – stawanie razem do
modlitwy mimo tego wszystkiego, co nas dzieli w danym momencie. Nie ¿adne przeczekanie,
tylko rozwi¹zanie problemu od
razu, przed Bogiem.
Za ten czas uczenia siê od
siebie wzajemnie i od dzieci s³u¿by, za doœwiadczenie Boga we
wspólnocie i modlitwie – chwa³a Panu!
Marysia Kowalewska
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Wiele narodów - jeden Koœció³
ŒMD, Madryt 2011
O Œwiatowych Dniach M³odzie¿y s³ysza³am rozbie¿ne opinie. Jedni mówili o niesamowitym doœwiadczeniu modlitwy i
wspólnoty, o jednoœci chrzeœcijan z ca³ego œwiata i niepowtarzalnej atmosferze spotkania z Ojcem Œwiêtym. Inni skar¿yli siê na masowoœæ wydarzenia i trudy przes³aniaj¹ce prawdziwy cel spotkania. Twierdzili, ¿e nauczanie papieskie jest
zbyt trudne do zrozumienia dla m³odych ludzi, którzy z pielgrzymki robi¹ wycieczkê krajoznawc¹. Postanowi³am wiêc
na w³asne oczy przekonaæ siê czym tak naprawdê s¹ Œwiatowe Dni M³odzie¿y i ile prawdy znajduje siê w powy¿szych
twierdzeniach.
Od Dni Diecezji...
…rozpoczyna³y siê obchody
Œwiatowych Dni M³odzie¿y. Przez
piêæ dni, od 11 do 15 sierpnia
hiszpañskie diecezje przyjmowa³y pielgrzymów z ca³ego œwiata i
dzieli³y siê z nimi chlebem, wiar¹
i dziedzictwem kulturowym. Nasza grupa trafi³a do Ponferrady
w diecezji Astorgia. Spotkaliœmy
siê tam z niezwyk³¹ wrêcz ¿yczliwoœci¹ i goœcinnoœci¹. Mieszkañcy przyjêli nas zupe³nie bezinteresownie nie ¿¹daj¹c od nas zap³aty za pobyt.
Pierwszego dnia wolontariusze oprowadzili nas po mieœcie.
Pokazali zamek templariuszy,
wybudowany dla opieki nad pielgrzymami zmierzaj¹cymi do Santiago de Compostella, lokalne
muzea, zgromadzenia zakonne i
obyczaje. Charakterystycznym
elementem religijnoœci Hiszpanów s¹ tzw. pasos, czyli ogromne, misternie wykonane i bogato zdobione figury na potê¿nych
platformach, które s¹ noszone w
licznych procesjach.
Drugiego dnia, pod opiek¹
przewodników przeszliœmy drog¹
do Santiago de Compostella –
tzw. Camino de Santiago – z
Ponferrady do Cacabelos, ok. 12
km. Na koñcu drogi mieszkañcy
miasteczka, do którego zawêdro-

waliœmy, czekali na nas z figur¹
Maryi, aby wspólnie z nami wyruszyæ w uroczystej procesji z jednego koñca miejscowoœci na drugi. Wieczorem zorganizowali specjalnie dla nas prawdziw¹ hiszpañsk¹ fiestê na rynku Ponferrady.
„Zaprzeczenie wie¿y Babel”...
…to by³a moja pierwsza myœl,
gdy zobaczy³am brazylijsko-polsko-gujañsk¹ grupê bawi¹c¹ siê
wspólnie na hiszpañskim placu.
W Ponferradzie znalaz³y siê grupy z Polski (najliczniejsza, bo a¿
200 osobowa), Brazylii (85 osób),
Gujany Francuskiej (60 os.),
Nowej Zelandii (50 os.), Argentyny (25 os.) i Wenezueli (15 os.).
Miêdzynarodowe, kolorowe ³añcuszki, poci¹gi i pary wirowa³y
po rynku. Mo¿e zabrzmi to banalnie, ale pomimo ró¿nych jêzyków i kolorów skóry potrafiliœmy siê ze sob¹ porozumieæ. I
nie chodzi mi tu bynajmniej o
znajomoœæ angielskiego. Otwartoœæ na siebie nawzajem, poszanowanie swojej odmiennoœci i
wyj¹tkowoœci stwarza³o niesamowit¹ atmosferê. W³aœnie tam,
w Ponferradzie doœwiadczy³am
najmocniej Boga dzia³aj¹cego
ponad podzia³ami rasowymi.

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Podczas fiesty nie zabrak³o
równie¿ akcentów narodowych.
Ka¿da z grup mia³a przewodniczyæ zabawom, w których brali
udzia³ wszyscy zgromadzeni na
rynku. WyobraŸcie sobie grupê
500 osób z ró¿nych krajów jednomyœlnie dygaj¹cych na trzy do
s³ów piosenki „Panu naszemu
pieœni grajcie”.
Nie tylko fiesta by³a pretekstem do miêdzynarodowej integracji. Obiady jedliœmy zazwyczaj
wszyscy razem, na trawie w parku lub innym zacienionym miejscu. Po obiedzie, w czasie najwiêkszego upa³u i zas³u¿onej sjesty Brazylijczycy, którym bynajmniej nie by³o w Hiszpanii za
gor¹co, zaczynali rozkrêcaæ imprezê. W krótkim czasie do radosnego kó³ka do³¹czali Polacy i
Gujañczycy i inni. W takich momentach docenia³am wartoœæ
wszelkiego rodzaju zabaw z pokazywaniem i wszystkich piosenek w stylu: „Tyœ jak ska³a” i
„Jesteœ ¿yciem mym”. Jeden
naród œpiewa³ i pokazywa³, a
wszyscy pozostali naœladowali
jego gesty. Po czterech dniach
takich zabaw znaliœmy z grubsza
melodie i s³owa brazylijskich piosenek, a Gujañczycy z wielk¹
gracj¹ w³aœciw¹ ich nacji robili
„³amdarej ³amdao”.
Codziennie uczestniczyliœmy we Mszy Œwiêtej...
…ale dwie z nich by³y dla nas
szczególnie niezwyk³e: niedzielna Eucharystia w koœciele del
Buen Pastor i poniedzia³kowa
Msza pos³ania w Astorgii. W niedzielê pierwszy raz w ¿yciu
uczestniczy³am w miêdzynarodowej Eucharystii. To, co mnie uderzy³o (po raz kolejny w trakcie
trwania tego wyjazdu) to niesamowita jednoœæ koœcio³a katolickiego. Ludzie z czterech kontynentów spotykaj¹ siê na wspólnym wydarzeniu i nikt nie czuje
siê zagubiony. Liturgia jest jedna, niezmienna w ka¿dym zak¹tku œwiata. Wiêcej, czêsto nawet
melodie pieœni s¹ takie same i
ka¿dy mo¿e œpiewaæ w swoim
narodowym jêzyku. (W pozosta³ych przypadkach pozostaje angielski, hiszpañski lub ³acina).
Wzruszaj¹cym dla Polaków momentem by³a polska „Barka”
odœpiewana przez ca³y koœció³ w
ró¿nych jêzykach.
Druga wspólna Eucharystia
mia³a miejsce w Astorgii. Pod
przewodnictwem biskupa modlili siê pielgrzymi z ca³ej diecezji,

³¹cznie ponad 1000 osób. Pos³uszni s³owom biskupa, który w
czasie Mszy mówi³ o pos³aniu nas
na ŒDM do Madrytu, zaraz po
obiedzie wsiedliœmy w autobus i
wyruszyliœmy do stolicy Hiszpanii na g³ówne obchody Dni M³odzie¿y.
Madryt...
…przywita³ nas chaosem organizacyjnym i trudnymi warunkami zakwaterowania. Pielgrzymi spali g³ównie na salach gimnastycznych i w szko³ach w grupach od kilkunasto do kilkuset
osobowych. Szczêœciarzem móg³
siê nazwaæ ten, kto trafi³ na salê
z normalnym prysznicem. Nasza
grupa zosta³a umieszczona w
dwóch klasach – damskiej i mêskiej, wiêc warunki do spania
mieliœmy wzglêdnie niez³e. Gorzej by³o z prysznicami, które sta³y na œwie¿ym powietrzu miêdzy
placem wejœciowym szko³y a
boiskiem i które dzieliliœmy do
spó³ki z drug¹ polsk¹ grup¹. Nie
muszê chyba dodawaæ, ¿e mogliœmy zapomnieæ na te kilka dni
o ciep³ej wodzie i odrobinie prywatnoœci? Jak to powiedzia³ jeden z polskich biskupów podczas
katechez: wszystkie trudy i niewygody ofiarujcie za owoce
ŒDM. Id¹c tym tokiem rozumowania owoce powinny byæ naprawdê wielkie.
Uroczyste rozpoczêcie
Œwiatowych Dni M³odzie¿y...
…mia³o miejsce wieczorem
we wtorek 16 sierpnia. Na Plaza
de Cibeles zosta³ postawiony o³tarz, przy którym abp madrycki
Kardyna³ Antonio Maria Rouco
Valera przewodniczy³ Eucharystii.
Pomimo sporych rozmiarów placu niemo¿liwe by³o, by wszyscy
uczestnicy ŒDM mogli siê na nim
znaleŸæ. We Mszy uczestniczyliœmy dziêki telebimom ustawionym na okolicznych placach.
Przeje¿d¿aj¹ce przez place radiowozy i karetki, niedzia³aj¹ce nag³oœnienie, zab³¹kane grupy pielgrzymów przeciskaj¹ce siê przez
t³um sprawi³y, ¿e na niektórych
placach trudno by³o mówiæ o
atmosferze skupienia i modlitwy,
nie mniej jednak wystarczy³o
poszukaæ miejsca na placu nieco bardziej oddalonym od Plaza
de Cibeles, ¿eby w spokoju
uczestniczyæ we Mszy Œwiêtej.
Plan dnia...
…przedstawia³ siê nastêpuj¹co: o 1000 w lokalnych parafiach
rozpoczyna³y siê katechezy w
grupach jêzykowych. Oficjalnie

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

zarejestrowanych 12 tys. Polaków mia³o do wyboru szeœæ koœcio³ów, w których katechezy by³y
g³oszone w jêzyku polskim. Dwa
spoœród nich by³y animowane
przez Ruch Œwiat³o-¯ycie. Katechezy g³osi³o 14 polskich biskupów, którzy codziennie odwiedzali inn¹ parafiê. Po katechezie
rozpoczyna³a siê Msza Œwiêta.
Oko³o godziny 1330 pielgrzymi wychodzili z koœcio³ów i masowo rzucali siê na metro by dotrzeæ do centrum na obiad. Na
obiad trzeba by³o zapolowaæ.
Ka¿dy z nas w pakiecie otrzyma³
talony na jedzenie, które mo¿na
by³o wykorzystaæ w wybranych
restauracjach madryckich. Jedne
restauracje mia³y w swojej ofercie obfity, dwudaniowy obiad z
deserem, w innych ¿eby siê porz¹dnie najeœæ trzeba by³o dop³acaæ, a w jeszcze innych serwowano niewielkie kanapki, które
w ¿aden sposób nie by³y w stanie zaspokoiæ g³odu. Kto pierwszy ten lepszy i w krótkim czasie
przed niektórymi jad³odajniami
ustawia³y siê gigantyczne kolejki. Rekordziœci czekali na obiad
do trzech godzin. Wybredni potrafili te trzy godziny spêdziæ poszukuj¹c tego najlepszego miejsca. Kolacje zorganizowane by³y
w tym samym systemie.
Kiedy podstawowe potrzeby
zosta³y zaspokojone mo¿na by³o
poszukaæ czegoœ dla ducha. Madryt przygotowa³ dla pielgrzymów
wiele atrakcji i absolutnie ka¿dy
móg³ znaleŸæ coœ dla siebie.
W pewnym sensie duchowym
centrum ŒDM sta³ siê park Retiro, najs³ynniejszy i najpiêkniejszy park Madrytu. Znajdowa³a siê
tam Wystawa Powo³aniowa zorganizowana przez zgromadzenia
zakonne, misjonarzy i wspólnoty z ca³ego œwiata. Do du¿ego
namiotu, w którym odbywa³a siê
adoracja Najœwiêtszego Sakramentu ustawia³y siê gigantyczne
kolejki. Zupe³nie niezwyk³ym
miejscem by³ Festiwal Pojednania. Z parku zosta³ wydzielony
ca³kiem spory teren, gdzie zosta³y
ustawione konfesjona³y, w których mo¿na siê by³o wyspowiadaæ w wielu jêzykach. Park Retiro by³ równie¿ œwietnym miejscem na odpoczynek od nieznoœnych upa³ów.
Przez ca³y czas trwania katechez w Madrycie odbywa³ siê
Festiwal M³odych. Z tej okazji w
ca³ym mieœcie organizowane by³y
rozmaite koncerty, przedstawie-
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nia, panele dyskusyjne, wyœwietlane by³y filmy, a muzea wpuszcza³y pielgrzymów za darmo
(obowi¹zkowym punktem by³o
najs³ynniejsze w Madrycie muzeum El Prado). Dope³nieniem
sfery kulturalnej by³a mo¿liwoœæ
zwiedzania miasta, które pe³ne
jest zabytków i prawdziwych pere³ek architektury.
Ca³e popo³udnia mo¿na by³o
spêdzaæ równie¿ na zapoznawaniu siê z ludŸmi z ca³ego œwiata.
W Madrycie zapanowa³a niesamowita otwartoœæ na siebie nawzajem. Dziêki gad¿etom znajduj¹cym siê w pakiecie pielgrzyma
(koszulki, plecaki, kapelusze,
wachlarze i krzy¿yki) uczestnicy
ŒDM byli rozpoznawalni. Ludzie
z flagami lub ubrani w barwy narodowe chêtnie fotografowali siê
z innymi narodowoœciami i wymieniali z nimi drobiazgami z pakietów narodowych. W miêdzynarodowych rozmowach królowa³ jêzyk angielski. Z dum¹
stwierdziliœmy, ¿e na tle ca³ego
œwiata Polacy s¹ pod tym wzglêdem naprawdê dobrze wykszta³ceni.
Charakterystyczn¹ cech¹ Dni
M³odych by³y grupy modl¹cych
siê wspólnie ludzi. Bez zbêdnych
ceregieli ca³e grupy siada³y w krêgu, w dowolnym punkcie miasta,
by wspólnie przeczytaæ fragment
Pisma Œwiêtego lub odmówiæ
Anio³ Pañski. Normaln¹ rzecz¹
by³ fakt, ¿e w metrze bez przerwy ktoœ œpiewa³. S³owa „Jezus”,
„Duch Œwiêty”, „Bóg i „Pan”
pada³y we wszystkich mo¿liwych
jêzykach. Mimo, ¿e by³o to zwyk³e metro, ci ludzie naprawdê siê
modlili i by³o to s³ychaæ w ich
g³osach. Na przeciwnym biegunie znaleŸli siê ci, którym duch
patriotyzmu kaza³ wykrzykiwaæ
nazwê swojego kraju najg³oœniej
jak to tylko by³o mo¿liwe, czasem po to, by zag³uszyæ swojego
s¹siada – obcokrajowca krzycz¹cego po swojemu.
Spotkania z papie¿em...
…by³y oczywiœcie najbardziej
wyczekiwanymi momentami ca³ego wyjazdu. Benedykt XVI przylecia³ do Madrytu w czwartek 18
sierpnia. Aby zobaczyæ z bliska
papie¿a niektórzy ustawiali siê na
kilka godzin przed uroczystoœci¹
wzd³u¿ trasy przejazdu papamobile. Tym samym wystawiali siê
na najostrzejsze s³oñce w ci¹gu
dnia.
Podczas odprawianej w pi¹tek Drogi Krzy¿owej uderzy³a mnie

zwiêz³oœæ wypowiedzi papieskich. Wszystko, co mówi³ by³o
bardzo treœciwe i trafiaj¹ce w sedno, bez zbêdnych ozdobników.
Po ka¿dej stacji krzy¿ nios³a m³odzie¿ obarczona innym rodzajem
krzy¿a na znak jednoœci z Krzy¿em Chrystusa. Byli wœród nich
chorzy, wyzwoleni z na³ogów,
mieszkañcy krajów dotkniêtych
wojnami, przeœladowaniami i
przemoc¹.
Punkt kulminacyjny obchodów ŒDM...
…mia³ miejsce na lotnisku
Cuatro Vientos (Czterech Wiatrów) na obrze¿ach Madrytu.
Do naszego sektora dotarliœmy oko³o godziny 13. By³o jeszcze na tyle wczeœnie, ¿e t³um nie
uniemo¿liwia³ nam poruszania
siê, a w sektorze znalaz³o siê jeszcze trochê wolnego miejsca dla
naszej grupy. Przed nami próba
si³ – kilka godzin w ponad czterdziestostopniowym upale. Trudny czas pozwoli³y przetrwaæ
wozy stra¿ackie, które jeŸdzi³y
pomiêdzy sektorami i polewa³y
ludzi wod¹. Przygotowane by³y
karetki w ka¿dej chwili gotowe
przewieŸæ ludzi, dla których upa³
okaza³ siê nie do wytrzymania.
Porz¹dku na drodze do sektorów
pilnowali policjanci i wolontariusze. Pomimo pocz¹tkowych
trudnoœci organizacyjnych, na
Cuatro Vientos Hiszpanie spisali
siê na medal. Straszliwy upa³ nie
gasi³ jednak entuzjazmu. Ludzie
tañczyli do muzyki puszczanej z
g³oœników i bili brawa konferansjerom. Nasz³a mnie refleksja, ¿e
nie by³o tam znudzonej i zblazowanej m³odzie¿y, któr¹ tak czêsto widaæ na ulicach naszych
miast. Do m³odoœci bardziej pasuj¹ radoœæ i entuzjazm, który
zosta³ zaprezentowany w pe³ni
na tej patelni, jak¹ by³o lotnisko. W koñcu temperatura za-
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czê³a spadaæ, na niebie pojawi³y
siê pierwsze chmury. Zbli¿y³a siê
godzina przyjazdu papie¿a.
Chwilê po przybyciu Ojca
Œwiêtego chmury na niebie zaczê³y wygl¹daæ groŸnie. Gdy papie¿
zacz¹³ odczytywaæ swoje przemówienie rozpêta³a siê naprawdê
mocna burza. Hiszpanie próbowali os³oniæ papie¿a parasolami,
lecz nie zda³o siê to na zbyt wiele. Ojciec Œwiêty zdecydowa³ siê
przerwaæ przemówienie i kontynuowaæ je dopiero, gdy deszcz
trochê ustanie. Niewiele osób
by³o przygotowanych na tak¹
pogodê. Byliœmy przecie¿ w Hiszpanii, gdzie deszcze o tej porze
roku s¹ rzadkoœci¹. Burza sta³a siê
wiêc doskona³¹ okazj¹ do integrowania siê w 10 osób pod jednym p³aszczem przeciwdeszczowym, lub (gdy nawet tego zabrak³o) radosnego skakania w strugach deszczu (by³a to jedyna dostêpna forma prysznica tej nocy).
Pogoda by³a naprawdê paskudna.
Dwie kaplice z komunikantami
zawali³y siê pod wp³ywem wiatru. Grzmia³o, b³yska³o, wia³o i
pada³o. Ale nawet to nie by³o w
stanie zgasiæ ducha panuj¹cego
wœród nas. Z szumu wiatru i deszczu da³y siê s³yszeæ œpiewy, oklaski i okrzyki na czeœæ Benedykta.
W koñcu papie¿ przemówi³: Nasza si³a jest wiêksza od deszczu.
Dziêkujê. Razem z deszczem
Pan zsy³a nam wiele b³ogos³awieñstw. Jeszcze zanim wypowiedzia³ to zdanie co bardziej ufni
powtarzali sobie o deszczu ³aski i
o rosie, o której by³a mowa w
czytaniu. To by³ niesamowity
czas. Deszcz usta³ zupe³nie tylko
na czas adoracji. Gdy z g³oœników pop³ynê³a proœba o chwilê
ciszy, aby w skupieniu adorowaæ
Pana Jezusa, ca³e Cuatro Vientos zamilk³o! Chwilê wczeœniej
by³y krzyki, œpiewy i burza, a te-
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raz, nagle 2 miliony ludzi na jeden sygna³ zachowuje zupe³n¹
ciszê, ba, nawet pogoda siê uspokaja. Po adoracji ulewa powróci³a. Na zakoñczenie papie¿ powiedzia³: Prze¿yliœmy razem
przygodê. Mocni w Chrystusie
potrafiliœmy siê oprzeæ deszczowi. Z Chrystusem mo¿na zawsze stawiaæ czo³a doœwiadczeniom ¿yciowym. Z koñcem czuwania skoñczy³a siê burza.
O 1000 w niedzielê rozpoczyna³a siê Eucharystia koñcz¹ca
obchody ŒDM w Madrycie. Msza
sprawowania by³a po ³acinie ale
niektóre jej elementy jak czytania i modlitwa wiernych czytane
by³y w ró¿nych jêzykach. Jedno
z wezwañ modlitwy wiernych
by³o w jêzyku polskim. Problem
z t³umaczeniem Mszy na jêzyki
narodowe zosta³ rozwi¹zany za
pomoc¹ radia. Ka¿demu z jêzyków zosta³a przypisana inna czêstotliwoœæ fal radiowych. Wystarczy³o mieæ ze sob¹ radio (radio
w komórce i s³uchawki wystarcza³y w zupe³noœci) nastrojone na
odpowiedni¹ czêstotliwoœæ, aby
us³yszeæ papieskie nauczanie w
jêzyku ojczystym. Ojciec Œwiêty
w swojej homilii zachêca³ m³odych do umocnienia swojej wiary, do oddania swojego ¿ycia Jezusowi w radoœci i prostocie serca. Nawo³ywa³ do dawania œwiadectwa w swoich œrodowiskach,
do modlitwy oraz do ¿ycia w
³¹cznoœci z Koœcio³em i w zgodzie z jego nauczaniem.
Niestety z powodu zawalonych w trakcie burzy kaplic zamok³y komunikanty i do Komunii Œw. przystêpowaliœmy w koœcio³ach parafialnych ju¿ po
opuszczeniu Cuatro Vientos. Po
Eucharystii, o godzinie 1200 odmówiliœmy Anio³ Pañski pod
przewodnictwem papie¿a, a nastêpnie Ojciec Œwiêty zwróci³ siê
w kilku jêzykach do m³odych. Po
polsku powiedzia³: Drodzy m³odzi Polacy, silni wiar¹, zakorzenieni w Chrystusie! Niech owocuj¹ w was otrzymane w tych
dniach od Boga talenty. B¹dŸcie Jego œwiadkami. Nieœcie innym orêdzie Ewangelii. Wasz¹
modlitw¹ i przyk³adem ¿ycia
pomagajcie Europie odnaleŸæ jej
chrzeœcijañskie korzenie.
Nie pozosta³o nam ju¿ nic
innego, jak wróciæ do domu i
umocnionymi tym niezwyk³ym
spotkaniem wprowadzaæ w ¿ycie
orêdzie papie¿a.
Kasia Skrzêtnicka
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Jest takie piêkne zdanie:
„Cz³owiek nie mo¿e odnaleŸæ siê
w pe³ni inaczej, jak tylko poprzez
bezinteresowny dar z siebie samego” (KDK 24 – Konstytucja
Duszpasterska o Koœciele w œwiecie wspó³czesnym). Nie trudno
siê domyœliæ, ¿e jest to zadanie i
powo³anie dla ka¿dego cz³owieka. Ale myœlê, ¿e Kopiogórski
Wolontariat szczególnie wzi¹³
sobie do serca te s³owa...
W Centrum Œwiat³o-¯ycie na
Kopiej Górce w Kroœcienku nad
Dunajcem ¿ycie têtni, gdy odbywaj¹ siê rekolekcje – nie tylko
letnie. A skoro rekolekcje, to
pos³uga (i nie chodzi tu o animatorów) – do wyboru, do koloru:
zakrystia, Diakonia S³owa (DS.),
sekretariat, pomoc w kuchni i
sama kuchnia (czyli kucharz na
„ca³y etat”), praca w ogrodzie,
Diakonia Œrodków Przekazu
(DŒP) itd.
W czasie wakacji wolontariusze przyje¿d¿aj¹ zwykle na okres
turnusu – ok. 17 dni. Ale mo¿na
przyjechaæ na krócej, jak i d³u¿ej
(wolontariat obejmuje tak¿e rekolekcje zimowe czy Triduum
Paschalne). Kopia Górka przyjmuje ca³y rok. Tutaj ka¿de rêce
do pomocy s¹ witane z radoœci¹.
Ju¿ drugi raz mam okazjê
pomagaæ na Kopiej Górce i chcê
siê z Wami podzieliæ swym doœwiadczeniem. Za pierwszym razem na moj¹ skrzynkê przyszed³
e-mail od Gra¿yny Mi¹sik: potrzebni ludzie do pos³ugi w Kroœcienku; s¹ takie i takie potrzeby
– czy ktoœ mo¿e pomóc?
Zg³osi³am siê wówczas na
czas II-ego turnusu do sekretariatu. I by³ to strza³ w dziesi¹tkê!
Bo siedzenie za biurkiem, telefony, papierowa robota – to jest
mój ¿ywio³. Tak¹ mnie Bóg stworzy³ – lubiê porz¹dek, jestem staranna i sekretariat to by³o moje
miejsce. Dodam jeszcze, ¿e nie
by³am sama. Poniewa¿ do ka¿dej pos³ugi przydzielanych jest
najczêœciej minimum dwóch wolontariuszy, wraz ze mn¹ w sekretariacie by³a Ula, w zakrystii
pos³ugiwa³o czterech wspania³ych ch³opaków, a w Diakonii
S³owa czuwa³o kilka dziewcz¹t.
Czemu o nich wspominam? Bo
Kopiogórski Wolontariat to
przede wszystkim ludzie.
Zawi¹za³y siê wówczas piêkne przyjaŸnie. Pozytywne odczucia sk³oni³y mnie wiêc, by przyjechaæ i w tym roku. Zg³osi³am
siê jako pomoc do Diakonii S³o-
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Kopiogórski wolontariat
Zaproszenie do wspó³pracy

wa lub sekretariatu. I pocz¹tkowo, istotnie, przez kilka dni mog³am pos³ugiwaæ w DS. Ale potem przyszed³ III turnus i okaza³o
siê, ¿e bêdê... zakrystiank¹!
Nie wiem czy zdziwienie by³o
po mnie widaæ, bo stara³am siê
je ukryæ. Zakrystia? Przecie¿ ja
kompletnie „zielona” jestem, jeœli idzie o te sprawy... Ale nie
protestowa³am, w koñcu przyjecha³am, by s³u¿yæ. A skoro potrzebny jest ktoœ do zakrystii,
mogê to byæ ja.
Po szybkim przeszkoleniu
wstêpnym, trzeba by³o przygotowaæ ju¿ (moj¹ pierwsz¹) Mszê w
dolnym koœciele, przy grobie ks.
Franciszka. Gdy dojechali jeszcze
dwaj klerycy, przez nastêpnych
kilkanaœcie dni nad zakrysti¹ czuwaliœmy we czwórkê: Przemek,
£ukasz, Grzegorz, no i ja.
„Moi” ch³opcy byli wobec
mnie niezwykle cierpliwi i wyrozumiali. Wszystko t³umaczyli,
pokazywali, odpowiadali na ka¿de pytanie – a by³o ich doœæ sporo... Okaza³o siê, ¿e przygotowanie Eucharystii to ¿aden problem. Wyzwania czeka³y jednak
na ka¿dym kroku: gdy np. w Kaplicy Chrytusa S³ugi w ci¹gu dnia
by³o kilka Mszy pod rz¹d, gdy
trzeba by³o ogarn¹æ swój dy¿ur
(KChS lub dolny koœció³) i do tego
pranie oraz prasowanie, gdy trzeba by³o czuwaæ nad procesj¹ z
darami podczas Dnia Œwiat³a lub
Dnia Wspólnoty, etc. Ale zawsze
mog³am liczyæ na nieocenion¹
pomoc „moich” ch³opców.
Odkry³am te¿, jak wiele rzeczy dzieje siê na tzw. „zapleczu”,
czego nie widaæ, a jest konieczne. Miêdzy innymi: krzes³a dla
ksiê¿y na Dzieñ Wspólnoty –
wynieœæ z szopy, przenieœæ do
Wieczernika, otrzeæ z kurzu, ustawiæ w prezbiterium; ca³a kredensja, przygotowanie wszystkich
naczyñ liturgicznych i ksi¹g; ambonka pod Ewangeliarz, obrusy
na wszystkie sto³y, stoliki, o³tarz... To wszystko ju¿ zawsze
czeka³o gotowe i ja, bêd¹c po
stronie wiernego ludu, nie zwraca³am na to uwagi ani na ogrom
pracy, jaki trzeba w przygotowanie tego w³o¿yæ.
A jak by³o z innymi pos³ugami? Przemek czuwa³ nie tylko nad

zakrysti¹, ale i nad DŒP, nad Liturgiczn¹ S³u¿b¹ O³tarza oraz nad
DSKPJ (czyt. ‘deskapejot’, czyli
Diakonia Sprz¹tania Kibelków
Pod Jubilatem – ktoœ musia³ siê
tym zajmowaæ).
Mimo pocz¹tkowych problemów wynikaj¹cych m.in. z mojej postawy buntu („Przecie¿ zg³osi³am siê do innych pos³ug...”)
czy przyswajania ogromnej iloœci nowej wiedzy, odnalaz³am
swoje miejsce w zakrystii. Nie
oby³o siê, oczywiœcie, bez Bo¿ej
pomocy w postaci „moich ch³opców” oraz ³aski pokory.
Gdy III turnus dobieg³ koñca,
zosta³am jeszcze na Podsumowanie O¯K 2011. Tym razem pos³ugiwa³am wraz z Ol¹ w sekretariacie.
Ju¿ gdy tu przyjecha³am, powiedziano mi: trzeba byæ elastycznym! Niektórzy siê œmiej¹, ¿e s¹
ju¿ jak guma do ¿ucia. Ja dopiero zaczynam siê lekko rozci¹gaæ.
Nie by³o ³atwo, by³y chwile kryzysu, gdy wszystko w jednym
momencie nagle nie wychodzi³o. Nie oby³o siê bez wpadek,
zw³aszcza w zakrystii. Ale mam
nadziejê, ¿e nie przyprawi³am tu
nikogo o zawa³ serca.
Pos³uga na Kopiej Górce to
piêkne doœwiadczenie. Z wszystkiego, co wydawa³o mi siê z³e,
nie w porz¹dku, Bóg wyprowadza³ dobro, pokój i uœmiech. Co
najdziwniejsze, mój wolontariat
by³ chyba owocny i potrzebny
bardziej mnie ni¿ wspólnotom w
Kroœcienku. Pobyt tu uczy pokory, radoœci z ma³ych rzeczy, otwierania na ludzi (ekipa wolontariuszy wci¹¿ siê zmienia: ktoœ koñczy pos³ugê, ktoœ j¹ zaczyna),
nabywa siê te¿ nowe umiejêtnoœci (jak obycie w zakrystii) i mo¿na siê stawaæ coraz bardziej elastycznym!
Byæ mo¿e, kiedyœ tak siê wyrobiê (z ³aski Ducha Œwiêtego,
rzecz jasna), ¿e przyje¿d¿aj¹c na
Kopi¹ Górkê, bêdê ca³kowicie
otwarta na nowe doœwiadczenia
i gotowa do ka¿dej pos³ugi. Patrz¹c na innych wolontariuszy,
mam niejeden wzór do naœladowania. Mam te¿ czas na pracê
nad sob¹. Kto wie, jak Bóg da,
mo¿e za rok tu wrócê...
Agnieszka Wa³kiewicz
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Owocem jest pos³uga
Szko³a animatora
Od pocz¹tku bycia w ruchu
Œwiat³o-¯ycie gdzieœ we mnie by³a
ukryta potrzeba dzielenia siê z
innymi tym czego doœwiadczy³em
i doœwiadczam od Pana Boga. Ju¿
na pierwszym stopniu nie tylko
prze¿ywa³em swoje rekolekcje ale
dziêki Bogu by³em te¿ w stanie
trochê pomóc innym. Wymaga³o to ode mnie czegoœ wiêcej,
podzielenia siê tym co zrozumia³em, modlenia siê wiêcej, dania
czegoœ od siebie. To trudne i czasem nie bardzo mi siê podoba³o,
ale czu³em, ¿e to jest to o co
chodzi. Teraz wiem, ¿e w³aœnie
takie œwiadectwo jest najwa¿niejsze nie tylko w byciu animatorem, czy w ruchu, ale w ogóle

Na tych rekolekcjach w
szczególny sposób odkry³em duchowoœæ Maryjn¹ i Jej rolê w
Koœciele. Wczeœniej, szczerze siê
przyznam, mimo ju¿ tylu lat formacji kojarzy³a mi siê ona ci¹gle
z „klepaniem Zdrowasiek” i lêka³em siê, ¿e mo¿e przys³oniæ
Jezusa Chrystusa. W czasie rekolekcji zrozumia³em, ¿e wczeœniej jeszcze nie dojrza³em do
w³aœciwego czczenia Maryi. Nie
potrafi³em poj¹æ, czym s¹ akty
oddania siebie Niepokalanej.
Prze¿ywanie tajemnic ró¿añca w formie Namiotu Spotkania
sprawi³o, ¿e wzbudzi³o siê we
mnie wielkie pragnienie przyjêcia Maryi jako swojej Matki i zawierzeniu Jej swojego ¿ycia. To
mia³ byæ taki kolejny wybór Jezusa na Pana i Zbawiciela, tyle
¿e, razem z Maryj¹ i przez Ni¹.
Choæ jeszcze nie pojmowa³em
istoty ca³ego aktu, Bóg podpowiada³ mi w sercu, ¿e Niepokalana ukazuje dla mnie najlepsz¹
drogê do swego Syna.
Gdy pielgrzymowaliœmy do
Bazyliki Matki Bo¿ej Anielskiej w
Kalwarii Zebrzydowskiej, w czasie indywidualnej modlitwy przed
obrazem Maryi, zawierzy³em Jej
swoje ¿ycie. Na owoce tego aktu
nie musia³em d³ugo czekaæ. Przed
wyjazdem na rekolekcje ci¹gle
trapi³y mnie grzechy, z którymi
nie mog³em sobie daæ rady. Moja
w³asna praca nad sob¹ dosz³a do
momentu, gdzie moje si³y nie
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we wspólnocie ludzi wierz¹cych,
gdzie wszyscy sobie nawzajem
powinni s³u¿yæ tymi darami, które otrzymali od Pana, bo nie ¿yjemy dla siebie, ale dla Boga, a w
Nim dla wszystkich ludzi. Równie¿ wyrazem tej mojej troski o
innych by³o przyst¹pienie do Krucjaty jako cz³onek. Niemniej rekolekcje by³y dopiero ma³ym krokiem na drodze wychodzenia z
egoizmu i myœlenia o sobie. Kiedy dowiedzia³em siê, ¿e jest organizowana szko³a animatora
wiedzia³em, ¿e mam na niej byæ.
Wymagany by³ prze¿yty IIo ON¯,
a ja by³em dopiero po pierwszym,
ale moderator wyrazi³ zgodê i zapisa³em siê. Spotka³em tam nie-

zwyk³ych ludzi, których dojrza³a
wiara umocni³a mnie i by³a pocieszeniem w trudnych chwilach. Pozna³em animatorów z
innych wspólnot i doœwiadczy³em si³y wspólnej modlitwy. Konferencje da³y mi lepsze spojrzenie na ruch Œwiat³o-¯ycie i jego
charyzmat. Ale najwiêkszym
owocem pierwszego roku szko³y by³a moja pos³uga na rekolekcjach wakacyjnych (ODB I o).
Bez szko³y nie tylko nie by³bym
gotowy do podjêcia tej pos³ugi,
ale nawet nie zna³bym ludzi, którzy mnie do tej pos³ugi zaprosili
i zachêcili. Wspomniane rekolekcje okaza³y siê dla mnie niezwyk³ym czasem ³aski i bez nich nie
wyobra¿am sobie siebie jako siebie. Po prostu. Za nawi¹zane
przyjaŸnie i pragnienie s³u¿by innym i wszystkie inne owoce tego
jednego roku szko³y animatora
niech bêdzie CHWA£A PANU!
Pawe³ Olkiewicz

Razem z Maryj¹ i przez Ni¹

organizacyjn¹ dla wszystkich
tych oazowiczów, którzy prze¿yli formacjê podstawow¹ w
Ruchu, odkryli swoje charyzmaty i pragn¹ nimi pos³ugiwaæ na rzecz Ruchu i Koœcio³a. Stowarzyszenie gromadzi
wiêc osoby, które chc¹ podejmowaæ odpowiedzialnoœæ
za Ruch w ramach konkretnej pos³ugi zwanej diakoni¹
(np. diakonii muzycznej, modlitwy, liturgicznej) oraz w wymiarze finansowym, a tak¿e
formowaæ siê nadal w ramach
formacji permanentnej.
Cz³onkiem DIAKONII jestem od maja 2005 r., 6 lat.
Wst¹pi³am do Stowarzyszenia
pos³uguj¹c jeszcze w diecezji

ON¯ IIIo, Kraków
wystarczaj¹. Dopiero postawa
Maryi wobec Jezusa, Jej pokora,
cierpliwoœæ, wytrwa³oœæ i bezgraniczna ufnoœæ swojemu Synowi
uœwiadomi³y mi, ¿e nie mam
szans tych s³aboœci zwalczyæ.
Musia³em pójœæ razem z Matk¹
pod krzy¿ i tam ofiarowaæ Je Jezusowi. I naprawdê odczu³em
ulgê. Pewnie grzechowi nieraz
ulegnê, przegram bitwê, ale ca³¹
wojnê przeciwko zniewoleniu
wygram – bo mam najwiêkszego
obroñcê – Jezusa Chrystusa.
Przedostatniego dnia rekolekcji mia³ miejsce akt oddania Maryi wraz z ca³¹ nasz¹ wspólnot¹.
Wówczas w s³owie wypowiedzianym przed nabo¿eñstwem zosta³y wypowiedziane moje pragnienia, które by³y w sercu. Coœ, co
wczeœniej jedynie czu³em, wówczas zrozumia³em. Zwróci³a te¿
moj¹ uwagê figura Maryi, która
rêce mia³a tak otwarte, jakby
chcia³a przygarn¹æ nie tylko
mnie, ale ca³¹ nasz¹ wspólnotê.
Wtedy osobiœcie zrozumia³em, ¿e
Ona jest Matk¹ Koœcio³a i przygarnia mnie wraz z innymi ludŸmi, zbli¿aj¹c tak¿e nas do siebie
w swoich objêciach.
Te rekolekcje by³y tak¿e czasem rozeznawania swojego powo³ania. Bardzo silnie stara³em
siê modliæ o rozwi¹zanie moich

Stowarzyszenie jest form¹

œwidnickiej, w której nie by³o
dylematów. Gdzie Bóg mnie potrzebuje? Ma³¿eñstwo? Jakie studia? A mo¿e pragnie, abym sta³
siê kap³anem? Rozwa¿a³em ca³e
swoje dotychczasowe ¿ycie.
Przypomina³em, jak starsze panie w koœciele, patrz¹c jak s³u¿ê
jako ministrant, mówi³y, ¿e koniecznie ch³opczyku musisz zostaæ ksiêdzem. I nie otrzyma³em
odpowiedzi na to pytanie. Zamiast tego jednak Bóg pokaza³
mi, jak wiele zawdziêczam w
swoim ¿yciu Ruchowi Œwiat³o¯ycie i wzbudzi³ we mnie wielkie
pragnienie s³u¿by. Pokaza³, ¿e
moim planem na najbli¿szy czas
ma byæ przede wszystkim trwanie w Oazie. Obudzi³ we mnie
tak wielk¹ mi³oœæ do charyzmatu Ruchu, ¿e najchêtniej cz³owiek wybra³by siê na ca³oroczny
wolontariat do Kroœcienka.
Bóg pokaza³ mi tak¿e, ¿e
miejscem, w którym móg³bym
dzia³aæ jest Diakonia Wyzwolenia i mam nadziejê, ¿e nied³ugo
stanê siê Jej cz³onkiem. G³êboko ufam tak¿e, ¿e w najw³aœciwszym czasie, je¿eli bêdê s³ucha³
Pana, On wska¿e mi moj¹ dalsz¹
drogê. I za te wszystkie owoce
rekolekcji, które dostrzegam ju¿
dziœ i za te, które dopiero odkryjê; Chwa³a Panu!
Dariusz £ysak

¿adnych struktur diakonijnych
(tworzy³a siê dopiero diakonia
jednoœci). By³ to dla mnie kolejny krok na drodze formacji
oraz wyraz tego, ¿e swoje
¿ycie chcê na sta³e zwi¹zaæ z
charyzmatem Ruchu. By³a to
te¿ deklaracja wspierania finansowo Ruchu. Wst¹pienie
zwi¹zane by³o z chêci¹ konkretnej pos³ugi diakonijnej –
utworzenia i pos³ugiwania w
Diecezjalnej Diakonii Formacji Diakonii. Dziœ motywacja
jest ta sama, jedynie miejsce
pos³ugi siê zmieni³o (diecezja
oraz diakonia).
Bycie cz³onkiem Stowarzyszenia daje mi poczucie
pos³ania i umocowania do pe³nienia pos³ugi w Ruchu, jednoœci z Ruchem i odpowiedzialnoœci za Ruch.
Magda
Skibiñska
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W sercu Ruchu
COM 10-13 czerwca 2011, Kroœcienko

Zawsze by³ jakiœ argument, by
nie jechaæ na COM (Centraln¹
Oazê Matkê) – „Bo to chyba nie
dla mnie jeszcze...” albo „W tym
roku jest koncert, a ja bêdê w
chórze, który tam zaœpiewa...”.
Koniec, tym razem nie by³o koncertu, a i dojrza³am na tyle, by
stwierdziæ - jadê!
COM w tym roku odbywa³ siê
w dniach 10-13 czerwca. Pi¹tek
jest dniem rozpoczêcia, zatem
wieczorem by³a jedynie Msza
Œwiêta. ¯a³ujê, ¿e nie mog³am na
niej byæ, ale wroc³awska ekipa
wyruszy³a w drogê dopiero ok.
1600. W ³ó¿ku le¿a³am ju¿ jednak
przed pó³noc¹ (a to siê zdarza
ostatnio u mnie rzadko).
Sobota, 11 czerwca, Wigilia
Zes³ania Ducha Œwiêtego. Ju¿ o
800 w dolnym koœciele przy grobie ks. Franciszka rozpoczêliœmy
Jutrzniê. Pod koniec Liturgii ks.
Adam Wodarczyk, moderator
generalny Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
przywita³ nas, którzy noc¹ dojechaliœmy. Doda³ te¿, ¿e wczoraj
zapomnia³, a uœwiadomi³ sobie to
ju¿ po Eucharystii – otó¿ na COM
przyjecha³a ca³kiem liczna grupa
braci i sióstr z Czech. Tak oto
Ruch staje siê coraz bardziej miêdzynarodowy.
Chocia¿ na COM przyjecha³am pierwszy raz, zg³osi³am siê

do pos³ugi w diakonii muzycznej.
Wydawa³oby siê, ¿e za pierwszym
razem warto obserwowaæ jeszcze
z boku, nie anga¿owaæ siê od
razu, a jednak ta pos³uga da³a mi
wiele radoœci. By³a to równie¿
okazja do wspó³pracy ze wspania³ymi ludŸmi. Œmia³o mogê
potwierdziæ: „wiêcej jest radoœci
w dawaniu ani¿eli w braniu”.
Piêkny jest widok wielu kap³anów, którzy gromadz¹ siê w
jednym miejscu, by pos³ugiwaæ.

Pierwsz¹ okazj¹ ku temu by³a
Celebracja Sakramentu Pojednania, która odby³a siê jeszcze przed
po³udniem w sobotê. Po Liturgii
S³owa chêtni mogli skorzystaæ z
pos³ugi kap³anów, którzy czekali
ju¿ w ró¿nych miejscach koœcio³a. Gdy pozostali uczestnicy Centralnej Oazy Matki œpiewali, wielu
z nas siê wyspowiada³o i pojedna³o z Bogiem.
Na spotkania w ma³ych grupach podzieliliœmy siê doœæ spontanicznie – mniej wiêcej tak, jak
akurat mieszkaliœmy. Moja grupka by³a miêdzystanowa: ma³¿eñstwo z córk¹, ksi¹dz moderator,
trzy panny:). Dziel¹c siê S³owem
Bo¿ym dotycz¹cym ¿ycia i dzia³ania pierwszych wspólnot chrzeœcijañskich, dziêkowaliœmy Bogu
za Jego dary i ³aski dla nas, przepraszaliœmy za to, co wci¹¿ w nas
niedoskona³e i prosiliœmy o pomoc, by stawaæ siê lepszymi.
Po obiedzie przyszed³ czas na
Eucharystiê Wigilii Zes³ania Ducha Œwiêtego. Organizatorzy zaryzykowali i postanowiono, ¿e
Msza sprawowana bêdzie w Wieczerniku. Ryzyko polega³o na
doœæ niestabilnej pogodzie. Raz
by³o ch³odno, to znów wychodzi³o s³oñce, a za chwilê pada³o.
Ale od tego momentu, od Eucharystii – tego dnia nie spad³a ju¿
na Kopi¹ Górkê ani jedna kropla
wody z nieba.
Przy o³tarzu stanê³o a¿ 24
kap³anów, a Eucharystii przewodniczy³ ks. Maciej Krulak, moderator Centrum Ruchu w Kroœcienku. Osobiœcie muszê przyznaæ, ¿e
bardzo lubiê kazania ks. Maæka s¹ ¿ywe i nikt na nich nie zasypia. Ksi¹dz Maciej umie powiedzieæ homiliê z dowcipem, który
jednak uczy; ów dowcip nie jest
bowiem celem samym w sobie.
Dobitnie sobie uœwiadomi³am, ¿e
mam obecnie czas dany mi przez
Boga. Jeœli bêdê narzekaæ, ¿e
ciê¿ko – có¿, to ja sama wp³ywam na to, jakie te moje czasy
s¹. Teraz ¿yjê i teraz mam dzia³aæ, do tego zosta³am powo³ana
i wezwana przez Boga. Po tym
kazaniu wiedzia³am, ¿e nie mogê
siê ju¿ „obijaæ”, ale czas wzi¹æ
siê za siebie. Oczywiœcie, sama
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jestem s³aba, ale w³aœnie dlatego
z pomoc¹ przychodzi Duch, o
Którego mieliœmy wo³aæ ju¿ wieczorem.
W sobotê 11 czerwca wypad³a rocznica oddania Ruchu Œwiat³o-¯ycie pod opiekê Niepokalanej. Gdy na koniec Mszy procesyjnie przeszliœmy pod Jej figurê
na Kopiej, ks. Adam powiedzia³,
¿e to w³aœnie 38 lat temu – w³aœnie podczas COMu - kard. Karol Wojty³a dokona³ Aktu zawierzenia naszego Ruchu Maryi. I
dlatego w³aœnie odnowiliœmy ów
Akt. Zwykle czyni siê to w ostatni dzieñ COMu w gronie moderatorów (i tym razem te¿ tak
by³o), ale wobec takiej piêknej
okazji uczyniono to na tegorocznej Oazie Matce dwukrotnie.
Równie¿ w tym roku po raz
pierwszy uczestniczy³am w Kongregacji Odpowiedzialnych na
Jasnej Górze, dlatego mog³am
byæ ju¿ œwiadkiem Nieszporów z
b³ogos³awieñstwem nowych
cz³onków Stowarzyszenia DIAKONIA. Trzeba stwierdziæ jednak,
¿e na KO i na COM wra¿enie
jest inne. Tu, w samym sercu
Ruchu, w Kroœcienku prawie 30
osób powiedzia³o: „Pragnê s³u¿yæ”. Mo¿e nie jest to rekordowa iloœæ; chodzi o coœ innego.
Tu¿ przy Kaplicy Chrystusa S³ugi, w Wigiliê Zes³ania Ducha
Œwiêtego – to chyba najlepszy
czas i miejsce, by prosiæ Boga o
b³ogos³awieñstwo na tê s³u¿bê
oraz o otwieranie siê na Ducha
Œwiêtego, który w pe³nieniu
owej pos³ugi pomo¿e.
Ostatnim sobotnim punktem
dnia by³o czuwanie i modlitwa o
wylanie Ducha Œwiêtego na
wszystkich uczestników tegorocznej COM. Jeœlibym napisa³a, ¿e
by³o bardzo zimno, to i tak czytelnik tego ch³odu nie poczuje.
Ale naprawdê – by³o strasznie
zimno! Sekretariat na Kopiej
Górce jednak czuwa³ – chêtni
mogli siê tam zaopatrzyæ w koce.
Dziêki temu zamiast na temperaturze, ³atwiej by³o siê skupiæ na
celu naszego spotkania. W charyzmatyczn¹ modlitwê prowadzon¹ przez m³odego kap³ana i
diakoniê modlitwy z diecezji katowickiej w³¹czali siê wszyscy; radosny œpiew rozbrzmiewa³ tej
nocy w Kroœcienku do póŸna.
Duch z pewnoœci¹ przyszed³,
poniewa¿ nie doœæ, ¿e da³ nam
³askê obudziæ siê rano na Jutrzniê po nocnym czuwaniu, to jesz-

cze Bóg da³ przepiêkn¹ pogodê.
Jutrznia odby³a siê ponownie w
Wieczerniku (ju¿ oficjalnie – od
Mszy poprzedniego dnia – Wieczerniku b³ogos³awionego Jana
Paw³a II), a 66 odwa¿nych i gotowych do wspó³pracy z Duchem
osób przyjê³o b³ogos³awieñstwo
animatorów. Na taki widok serce œpiewa i dusza siê raduje, a
umys³ ma nad czym siê zastanawiaæ, gdy¿ jest to jakiœ etap w
dojrzewaniu cz³onka Ruchu, który pozostaje wci¹¿ przede mn¹.
Tradycyjnie kolorowe parasole zosta³y rozdane kap³anom, ale
nie jako ochrona przed deszczem,
ale przed s³oñcem! – do tego stopnia Bóg nam pob³ogos³awi³, choæ
(jak powiedzia³ ks. Adam) poprzedniego wieczoru wyraziliœmy
jedynie skromn¹ proœbê o dobr¹
pogodê na Niedzielê Zes³ania
Ducha Œwiêtego.
Cieszê siê jeszcze z jednego
faktu. Gdyby prowadziæ ranking
diecezji obecnych na COM, to
wroc³awska zajê³aby drugie miejsce! £¹cznie przyjecha³o nas 40
osób. Wierzê, i¿ za rok bêdzie nas
jeszcze wiêcej!
Gdybym sama jecha³a do
domu, zajê³oby mi to ok. 8 godzin. Ale z tak¹ ekip¹, ze wspania³ym kierowc¹ – 5, 5h (i to z
dwoma postojami!). Bóg jest zaiste wielki.
Po zakoñczonej Centralnej
Oazie Matce wiem, ¿e spotka³
mnie wielki przywilej, choæ zupe³nie niezas³u¿enie. COM rzeczywiœcie „daje” MOC. Na ten
ostatni, niepe³ny ju¿ nawet, miesi¹c dziel¹cy nas od rekolekcji letnich jest to dodatkowy zastrzyk
energii na zakoñczenie roku
szkolno-akademickiego dla niektórych, dla innych – by dotrwaæ
do urlopu. Jednak Duch przyszed³, wype³ni³ Wieczernik i serca nas wszystkich tam zgromadzonych. Wierzê w to g³êboko,
dlatego œmiem twierdziæ, ¿e jeœli
tylko pozostaniemy dalej otwarci na Jego dzia³anie w nas, bêd¹
siê dziaæ wielkie rzeczy.
Chwa³a Panu!
Agnieszka Wa³kiewicz

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Koinonia: Przedstawcie
siê najpierw, proszê.
Darek: Ca³e ¿ycie mieszkamy w Oleœnicy, tu siê zetknêliœmy z Ruchem. Tu siê w sobie
zakochaliœmy, pobraliœmy siê. Tu
mieszkamy ca³y czas i pracujemy.
Dana: Mamy pi¹tkê dzieci.
Jak d³ugo jesteœcie w Ruchu?
Danusia: Trzydzieœci jeden
lat, z tego dwadzieœcia dwa w
Domowym Koœciele. Zaczêliœmy
od oazy m³odzie¿owej.
To piêkna sprawa, bo
ostatnio s³ysza³em ¿e s¹ diecezje, gdzie oazy m³odzie¿y
kwitn¹ a po maturze uczestnictwo w Ruchu obumiera.
Nie ma prze³o¿enia na dalsz¹
pracê w ruchu, czy to w ramach oazy studenckiej, doros³ych czy wreszcie, co powinno byæ najbardziej oczywiste
w krêgach rodzin Domowego
Koœcio³a. Mo¿e to brak pe³nej wizji Ruchu? Mo¿e za
ma³o m³odzie¿y uczestniczy w
ORD?
Darek: Byliœmy na ORD i
m³odzie¿ tam by³a tak¿e. Ale chyba, jeœli dobrze pamiêtam, nie
by³o tam œwiadectwa par ma³¿eñskich, w ogóle jest takich œwiadectw za ma³o. Chyba tego potrzeba m³odym.
Dana: Tak. Ma³¿onkowie z
Domowego Koœcio³a powinni
zjawiaæ siê tak¿e na oazach m³odzie¿owych formacyjnych ze
œwiadectwem swojego ¿ycia w
Ruchu. M³odzi czêsto ³¹cz¹ oazê
z wiekiem, myœl¹, ¿e oaza jest
tylko dla m³odych. Podobnie
zreszt¹ jest z przynale¿noœci¹ do
KWC i abstynencj¹ od alkoholu.
Na pewno jest to jeden z
problemów Ruchu wart postawienia go na szerszym forum i poszukiwañ jego rozwi¹zania. Niektóre pomys³y
ju¿ wymieniliœcie. Ale dziœ
chcia³em z wami porozmawiaæ o diakonii, o s³u¿bie dla
Ruchu i poprzez Ruch Koœcio³owi. Na pewno nie jest to
tylko moje spostrze¿enie, ale
obserwuj¹c wasz¹ pos³ugê tu
w Oleœnicy i nie tylko w tym
miejscu widaæ, ¿e czynicie
wszystko z bardzo du¿ym zaanga¿owaniem ale i jak¹œ
wewnêtrzn¹ naturalnoœci¹.
Czuje siê, ¿e odnajdujecie
Bo¿¹ radoœæ w tej pos³udze.
Zw³aszcza teraz, jako para
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rejonowa. Jak to spostrzegacie z Waszej strony?
Darek: Dziêkujemy Bogu,
bo zawsze mieliœmy tak¹ ³askê,
¿e oazy, w których uczestniczyliœmy i zdobywaliœmy formacjê,
czyli pierwszy, drugi i trzeci stopieñ, i dalej, by³y prowadzone
bardzo porz¹dnie przez odpowiedzialne osoby. W efekcie nie mieliœmy ¿adnego problemu, ¿eby
przejœæ do s³u¿by. Na przyk³ad
pierwszy stopieñ prze¿yliœmy z
par¹ z Krêgu Centralnego, drugi
– z kap³anem, który prowadzi³ ju¿
kilkadziesi¹t rekolekcji. Zawsze
Pan Bóg stawia³ na naszej drodze zaanga¿owane i kochaj¹ce
Ruch osoby. Z kolei, gdy uczestniczyliœmy w b³ogos³awieñstwie
wstêpuj¹cych w szeregi Stowarzyszenia Diakonia Ruchu na
Kongregacji, to oboje wziêliœmy
sobie mocno do serca te s³owa:
chcê s³u¿yæ. Nie by³a to jedynie
zwyczajowa odpowiedŸ. Bardzo
œwiadomie przyjêliœmy s³u¿bê w
Ruchu.
Dana: Jeœli popatrzymy na
osoby, które siê nie anga¿uj¹ w
Ruchu to odnajdujemy kilka przyczyn takiego stanu rzeczy. Po
pierwsze cz³onkowie Ruchu nie
robi¹ formacji, czyli jakby nie
dorastaj¹ do momentu, w którym
w naturalny sposób przejmuj¹ –
mówi¹c po sportowemu – pa³eczkê wiedzy i doœwiadczenia
Ruchu, aby mówiæ i œwiadczyæ o
nim innym. Druga sprawa – ludzie mówi¹: „nie jesteœmy godni, jesteœmy grzeszni, u nas jeszcze nie wszystko jest uporz¹dkowane – wiêc czy bêdziemy w stanie przekazaæ coœ innym, jak inni
to odbior¹ od nas niedoskona³ych?” Tymczasem tylko Jezus
jest idealny, a my ci¹gle po drodze upadamy. A jeszcze inni po
prostu maj¹ ma³e dzieci i musz¹
im poœwiêciæ du¿o czasu. Myœmy
tak¿e przez wiele lat po prostu
„chowali” dzieci i nie s³u¿yliœmy
w takim stopniu jak dziœ. Przypomnê, w krêgach jesteœmy ju¿
22 lata a od dwóch lat pe³nimy
pos³ugê pary rejonowej. Poprzednio wiêcej czasu poœwiêcaliœmy dla domu, mniej by³o wiêc
s³u¿by na rzecz Ruchu czy parafii.
A jak d³ugo jesteœcie w
Stowarzyszeniu Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie?
Darek : Ja od czterech lat,
a Danusia od dwóch. Po prostu
pojecha³em szybciej od niej na

Kontrdeformacja
Formowali siê, formowali, a¿ siê zdeformowali – tymi
s³owami siostra Jadwiga Skudro okreœla³a sytuacjê cz³onków
krêgów, które zajmowa³y siê przede wszystkim w³asnym rozwojem, nie podejmuj¹c ¿adnej s³u¿by poza w³asn¹ rodzin¹.
Podejmowanie diakonii wymaga odpowiedzialnego namys³u
ma³¿onków, ale nie mo¿na zapomnieæ, ¿e formacja nie mo¿e
byæ celem sama w sobie – jej celem jest œwiadome zaanga¿owanie siê w s³u¿bê Koœcio³owi i drugiemu cz³owiekowi. O
diakonii, o s³u¿bie dla Ruchu i poprzez Ruch, rozmawiamy z
Dan¹ i Darkiem Stêpniami.
Kongregacjê, gdzie uroczyœcie
zosta³em w³¹czony w szeregi
cz³onków Stowarzyszenia. W tym
czasie Danusia musia³a jeszcze
zostaæ z dzieæmi w domu. St¹d
to przesuniêcie czasowe.
Dana: Rozumiem te ma³¿eñstwa, które maj¹ wiêcej dzieci.
Do pewnego czasu ich pos³ug¹
bêdzie naprawdê g³ównie dom.
Jeœli tam im pójdzie dobrze to
bêdzie super, bo to jest bardzo
wa¿ne. Jeœli s¹ w stanie i to rozeznaj¹, ¿e mog¹ zrobiæ coœ wiêcej, to chwa³a im. Ale Ÿle jest
jak dzieci s¹ zostawione a ojciec
czy mama biegaj¹ za sprawami
Ruchu, bo mo¿e to byæ ucieczka
od domu i licznych tam obowi¹zków.
Darek: Jest dobrze, jeœli oboje dojd¹ do porozumienia i dziel¹
siê na przemian tymi zadaniami
na rzecz Ruchu. Jedno pozostaje w domu a drugie podejmuje
jak¹œ pos³ugê na zewn¹trz. Wtedy jedno wspiera drugie duchowo i nie ma rozdŸwiêku. Kiedyœ
te¿ do tego doroœliœmy.
Dana: Wybraliœmy jako konkretn¹ s³u¿bê Diakoniê ¯ycia.
Pojechaliœmy na ORD¯, a potem
Pan Bóg tak nas pokierowa³, ¿e
postanowiliœmy siê zaanga¿owaæ
w tej specjalistycznej diakonii.
Zrobiliœmy studia podyplomowe
na kierunku „Nauka o rodzinie” i
„poszliœmy” w poradnictwo rodzinne. Te¿ z przesuniêciem czasowym, aby z nieobecnoœci w
domu tylko jednego z nas dwojga rodzina ucierpia³a jak najmniej.
Darek: Ró¿ne inne zadania
i pos³ugi te¿ na ogó³ dzielimy w
ten sposób, ¿e nie zawsze od razu
w coœ wchodzimy jednoczeœnie.
I to mo¿e byæ metoda na podjêcie s³u¿by dla tych, którzy maj¹
pragnienie s³u¿by, a wspólne zaanga¿owanie wydaje siê im zbyt
trudne.

Ciekawy w œwietle Waszych wypowiedzi jest fakt,
¿e tu do Krnova na sesjê o
pilotowaniu krêgów przyjecha³o wiele ma³¿eñstw z ma³ymi dzieæmi a nawet matki
w stanie b³ogos³awionym.
Przyjechali aby uczyæ siê jak
najlepiej s³u¿yæ innym rodzinom, chc¹cym iœæ drog¹ Koœcio³a Domowego w Ruchu
Œwiat³o-¯ycie. W pe³ni œwiadomie chc¹ podj¹æ pos³ugê
pilota¿u nowych krêgów. Nawet w tym nie³atwym dla ich
¿ycia rodzinnego momencie.
Dana: Podjêcie siê pilotowania te¿ jest pos³ug¹ i to wa¿ne,
¿e jeœli ktoœ chce i pragnie dawaæ siebie innym na tym polu to
przyjecha³ tu (do Krnova), bo
chce to robiæ fachowo. To jest
jak najbardziej dobra droga. Nawet, jeœliby ktoœ od razu nie
podj¹³ siê tej pos³ugi z ró¿nych
wzglêdów, np. urodzenia siê w³aœnie dziecka. Wiedza tu zdobyta
nie ucieknie. Ka¿de rekolekcje tak
ubogacaj¹, ¿e te pary bêd¹ mog³y przywieŸæ z Krnova do swojej wspólnoty wiele prze¿yæ i duchowego dobra a potem w³¹czyæ
siê do konkretnej pos³ugi. Nawet
przyj¹æ obowi¹zki pary rejonowej z t¹ wiedz¹. My na przyk³ad
byœmy uniknêli mnóstwo b³êdów,
gdybyœmy wczeœniej byli na takim „pilota¿u”, tak jak tu, w
Krnovie. Przynajmniej dwa lata
wczeœniej. Dostrzegamy teraz
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pewne rzeczy, ¿e by³o inaczej ni¿
powinno byæ.
Znowu macie szczêœcie,
czyli ³askê od Boga – prowadz¹cymi bowiem sesjê o pilotowaniu w Krnovie nie by³
nikt inny tylko sama para krajowa Koœcio³a Domowego
Beata i Tomek Stru¿anowscy
z Torunia. Pozwólcie, ¿e w
tym momencie wrócê do Waszego rejonu i pilotowania
krêgów. Jak dobrze pamiêtam rejon oleœnicki zawsze
jawi³ siê, jako prê¿ny oœrodek
Ruchu, w którym zawsze coœ
ciekawego siê dzia³o. Wiem
te¿, ¿e trochê patronalnie,
jako najbli¿szy rejon opiekujecie siê oœrodkiem w Ligocie. Tam te¿ w³o¿yliœcie trochê serca i potu. Teraz Wy
podtrzymujecie tê „tradycjê”.
Choæby ostatnia akcja w Miliczu, gdzie powsta³ nowy
kr¹g wymagaj¹cy poprowadzenia, czyli pilotowania.
Przybli¿cie trochê jak do tego
dosz³o?
Darek: Na pewno by³ w tym
palec Bo¿y, przy udziale tak¿e
kap³ana z Milicza ks. Waldemara
Cwynara. A zaczê³o siê jeszcze
tu, blisko nas, w Poniatowicach
u ks. Bogus³awa Steca, gdzie
ma³¿eñstwa z Oleœnicy przyje¿d¿a³y dawaæ œwiadectwo o
tym, co daje nam Ruch. By³o to
podczas rekolekcji wielkopostnych g³oszonych tam w³aœnie
przez ks. Cwynara.
Dana: By³a to te¿ kwestia
pewnego pos³uszeñstwa parze
diecezjalnej, która poprosi³a nas
abyœmy w ten w³aœnie sposób
wziêli udzia³ w tych rekolekcjach,
jako najbli¿szy Poniatowic rejon
Ruchu.
Darek: U ksiêdza Bogus³awa, jako jeden z owoców tych
rekolekcji, powsta³ kr¹g rodzin.
Widzia³ to wszystko ks. Waldemar i postanowi³ coœ podobnego zrobiæ u siebie w Miliczu. W
jedn¹ z niedziel na ka¿dej Mszy
Œwiêtej dawaliœmy œwiadectwo,
wieczorem zast¹pi³a nas w tej roli
(my nie mogliœmy) zwerbowana
w ostatniej chwili rodzina z Obornik Œl¹skich. Kilkoro dzieci,
mama przy nadziei z kolejnym.
Wszyscy przyjechali do Milicza,
mówi¹c potem: „jesteœmy po to,
aby s³u¿yæ”. To jest bardzo dobry przyk³ad dla innych. Nie wszyscy s¹ gotowi od razu do takiej
pos³ugi. Dojrzewaj¹ do tego wolniej lub szybciej. A wracaj¹c do

Niech wasze œwiat³o œwieci ...

Milicza, powsta³ tam jeden kr¹g
(jak na razie). Obecnie doje¿d¿a
tam z Oleœnicy jedno z ma³¿eñstw, jako para pilotuj¹ca.
Jest to 50 km w jedn¹ stronê,
czyli w sumie 100 km na taki jeden wyjazd. Cieszymy siê, ¿e
przyjêli tê pos³ugê z radoœci¹.
Dana: Jeszcze wspomnê o
naszych wczeœniejszych w¹tpliwoœciach. Na krêgu rejonowym
pad³o pytanie, czy jesteœmy ju¿
gotowi, aby jechaæ do Milicza.
Powiedzieliœmy sobie, ¿e szukaj¹c najpierw w³asnej doskona³oœci, aby podj¹æ pos³ugê, mo¿emy nigdy nie byæ gotowi. Trzeba

rzali go kilka razy. My skoñczyliœmy w³aœnie pilotowanie jednego z krêgów i zorganizowaliœmy
oazê Io dla nich. Aby siê czuli
pewnie i bezpiecznie pojechaliœmy razem z nimi. A potem wziêliœmy siê za uzupe³nianie formacji. Zorganizowaliœmy ORAR
pierwszego stopnia, potem drugiego, Triduum Paschalne. W
przysz³ym roku pragniemy zorganizowaæ rekolekcje III stopnia.
Tak powoli wci¹gamy nasze
ma³¿eñstwa w uzupe³nianie formacji. Rok temu na Oazê Rekolekcyjn¹ II stopnia w Kowarach
pojecha³o bodaj¿e siedem ma³-

odpowiedzieæ na wezwanie, w
tym wypadku zaproszenie ks.
Waldemara. Gdy pojechaliœmy
potem na pierwsze spotkanie organizacyjne te kilka ma³¿eñstw z
Milicza przywita³o nas z wielk¹
radoœci¹ i wzruszeniem: „a myœmy tak bardzo na Was czekali”.
Czy¿ trzeba innych s³ów potwierdzaj¹cych wczeœniejsz¹ decyzjê i
umacniaj¹cych nas w tym dziele?
Tak siê tego s³ucha jak
s³ów Œw. Paw³a w listach pisanych do niektórych gmin
chrzeœcijañskich. Co jeszcze
powiecie o waszym rejonie?
Darek: W sk³ad rejonu
wchodzi obecnie szeœæ krêgów i
trzy pilotowane. Jeden z nich ju¿
samodzielnie rozpocznie pracê
od wrzeœnia. Powiem, ¿e jak dwa
lata temu zostaliœmy par¹ rejonow¹ usiedliœmy na podwórku
pod drzewem i zastanawialiœmy
siê, co mamy robiæ jako para rejonowa. Rozeznawaliœmy to na
modlitwie. Akurat w tym czasie
para diecezjalna prosi³a o dane
dotycz¹ce formacji par ma³¿eñskich z krêgów. I ku naszemu
zdziwieniu okaza³o siê, ¿e wiêkszoœæ par skoñczy³a formacjê na
I stopniu. I nic poza tym. Powta-

¿eñstw z Oleœnicy. Prowadzi³ j¹
nasz moderator diecezjalny Domowego Koœcio³a ks. Jacek Olszewski. W tych dzia³aniach
wspieraj¹ nas ma³¿eñstwa z naszego rejonu.
Dana: Dopowiem od siebie,
¿e zorganizowanie oazy czasem
wydaje siê nam jak zdobycie góry
lodowej. Jak damy sobie radê? I
by³oby trudno, gdybyœmy polegali
na w³asnych si³ach. Tak¿e przed
oaz¹ w Kowarach by³o wczeœniej
du¿o modlitwy. W odpowiedzi
Bóg pomaga³ nam bardzo. Znalaz³ nam nawet kleryka pos³uguj¹cego w diakonii muzycznej. Tak
mówi¹c szczerze to wo³aliœmy:
„Panie Bo¿e dzia³aj, to twoja
sprawa, te rekolekcje!”.
W tym roku szkolicie siê
sami, tutaj na sesji o pilotowaniu. Czy coœ jeszcze mieliœcie lub macie w planie?
Darek: Na wiosnê organizowaliœmy Triduum Paschalne u ks.
Bogus³awa. Jesteœmy bardzo
szczêœliwi z udzia³u w nim razem
z ludŸmi z Ruchu i z wspólnoty
parafialnej w Poniatowicach.
Jedni i drudzy byli bardzo zadowoleni ze wspólnego prze¿ywania tych Œwi¹t. W tym roku jesteœmy tutaj, trochê odpoczywa-
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my, bo w ci¹gu minionych dwóch
lat zorganizowaliœmy lub wspó³organizowaliœmy siedem ró¿nego
rodzaju rekolekcji.
Dana: Poza tym trzeba siê te¿
stale formowaæ, dlatego m.in. tu
w Krnovie jesteœmy. Teraz jest
czas formacji. Naszej tutaj.
Darek: W sierpniu jedziemy
na wczasy do Trójmiasta i tam
bêdziemy szukaæ miejsca na III
stopieñ, który chcemy zorganizowaæ za rok.
W œwietle Waszego doœwiadczenia – jak dzisiaj mówiæ innym o drodze Ruchu
Œwiat³o-¯ycie, aby odkryli j¹
i chcieli przyj¹æ za swoj¹, aby
razem z nami szli do Boga i
kiedyœ nazwali Ruch swoim
domem? Jak œwiadczyæ o
tym? Mo¿na poprzez tworzenie nowych krêgów i ich pilotowanie, o czym dziœ ju¿ du¿o
mówiliœmy.
Darek: Wiele osób zapraszaliœmy osobiœcie do Domowego
Koœcio³a. Myœlê, ¿e oko³o 20 par.
Z tego po³owa przyjê³a zaproszenie. Robiliœmy to wed³ug takiego
schematu, ¿e najpierw zapraszaliœmy ich do siebie na kawê i
ciastko. Mówiliœmy im o sobie,
o Ruchu i zachêcaliœmy do tej
drogi. Jak uzbiera³o siê kilka ma³¿eñstw robiliœmy wspólne ju¿
spotkanie, aby siebie zobaczyli,
us³yszeli. By³o z naszej strony
ponowne zaproszenie do Ruchu,
w oparciu – bardzo mocno – o
œwiadectwo w³asne. Zapraszaliœmy te¿ na to spotkanie parê
wybran¹ do ewentualnego pilotowania rodz¹cego siê krêgu. Na
koniec ustalaliœmy miejsce i termin pierwszego, oficjalnego spotkania. By³o to czasem jeszcze
raz u nas.
Dana: Jest naszym g³êbokim
marzeniem, w sercu ukrytym,
ewangelizacja w formie rekolekcji. Powierzamy to Panu.
Darek: Na jednej z ostatnich
Kongregacji Ruchu w Czêstochowie Moderator Generalny wzywa³
do schodzenia z budowaniem diakonii na ni¿sze szczeble, najpierw
na poziom rejonów, a docelowo
parafii. Z myœl¹ o realizacji nowego Planu Ad Christum Redemptorem II. Zanim to us³yszeliœmy, Duch Œwiêty podsuwa³
nam ju¿ takie myœli, ¿e trzeba
kogoœ kto zajmie siê diakoni¹
modlitwy, stron¹ internetow¹,
organizacj¹ wspólnot. Nasz pomys³ jest taki, ¿e jak ludzie pójd¹
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w kierunku uzupe³nienia formacji i jeszcze kilka par bêdzie j¹
mia³o i dostrze¿e potrzebê s³u¿by, to wtedy organizacja rekolekcji ewangelizacyjnych bêdzie
mo¿liwa. W tej chwili by³oby trudno. Za du¿o jest postawy „jestem,
bo mi tu dobrze”.
Dana: Chcia³am jeszcze zaznaczyæ pewien fakt nie bez znaczenia dla naszego rejonu. Otrzymaliœmy wielki dar, ks. Paw³a,
neoprezbitera, który bardzo siê
przej¹³ swoj¹ pos³ug¹ Ruchowi.
Kiedyœ sam by³ w oazie m³odzie¿owej. Teraz od razu zaj¹³ siê
m³odzie¿¹, przej¹³ rodziny i znalaz³ Siostrê Edytê, która przejê³a
opiekê nad dzieæmi. Po raz
pierwszy od kilku lat mamy pe³n¹
wspólnotê: dzieci, m³odzie¿, doros³ych i rodziny!
Darek: Na dniu wspólnoty
w rejonie spotykaj¹ siê wszyscy.
Raz w miesi¹cu robimy te¿ dla
ca³ej wspólnoty oazowej adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu,
któr¹ prowadz¹ na przemian krêgi i m³odzie¿. Rodziny maj¹ okazjê daæ œwiadectwo m³odzie¿y, o
tym mówiliœmy ju¿ dzisiaj na pocz¹tku rozmowy. Czyli inaczej
mówi¹c doroœli (rodziny) trwaj¹
w Ruchu, w Koœciele i nie odchodz¹ z tej drogi.
Dana: Tak, m³odzi nas
widz¹. A jeszcze wiêksz¹ radoœci¹ jest to, ¿e czêœæ naszych
dzieci jest tam, w tej m³odzie¿ówce. Mo¿e nie wszystkie siê jeszcze wci¹gnê³y ale mamy nadziejê, ¿e tak siê stanie. My jesteœmy
na spotkaniu doros³ych, a nasze
dzieci na spotkaniu m³odzie¿y. I
je¿d¿¹ na rekolekcje wakacyjne.
Trzeba tylko ich zachêcaæ. Nasz
szesnastoletni syn po powrocie
z oazy powiedzia³: Zawsze mamo
wiedzia³em, ¿e wy na tej oazie
coœ prze¿ywacie. Tylko nigdy
nie wiedzia³em co. Teraz ju¿
wiem. Jest dla nas wielk¹ radoœci¹, ¿e on te¿ na swojej drodze
znalaz³ Pana Jezusa. Mimo, ¿e
praktykujemy np. codzienn¹
modlitwê rodzinn¹ i w³aœciwie to
on nigdy tego Pana Jezusa nie
straci³, ale teraz wybra³ Go œwiadomie. Najstarszy zaœ syn z³o¿y³
deklaracjê KWC i to cz³onkowsk¹, po nim kolejny. Gdy
dzieci by³y jeszcze ma³e, trójka
synów, pytaliœmy siê siebie i
Boga czy ta droga, droga Ruchu
Œwiat³o-¯ycie jest dobra dla nas,
czy wychowamy swoje dzieci i
ustrze¿emy je od z³ych wp³ywów
tego œwiata? Czy ta droga siê

23

Niech wasze œwiat³o œwieci ...

sprawdzi? Dziœ okaza³o siê, ¿e
tak!
Ile osób z Waszego rejonu jest w Stowarzyszeniu?
Darek: Jeœli dobrze liczymy
to jedynie 5 osób.
Wy bêd¹c w Ruchu od wielu lat, jeszcze w m³odzie¿ówce, czujecie charyzmat Ruchu
i nie by³o dla Was problemem
wst¹piæ w szeregi Stowarzyszenia. Inni, którzy zaczêli
sta¿ w Ruchu znacznie póŸniej np. weszli w krêgi rodzin
lub trwaj¹ w Ruchu na etapie tylko „brania” nie rozumiej¹ jeszcze istoty powo³ania do konkretnej diakonii, do
s³u¿by a jeszcze do tego w ramach Stowarzyszenia. Nie
wspomnê ju¿ o przynale¿noœci do KWC, ale to ju¿ odrêbny problem. Staramy siê pokazaæ cz³onkom Ruchu ideê
Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie ale napotykamy na niezrozumienie i
jakiœ mur nie do przebycia
prawie. Chocia¿ faktem jest,
¿e przybywa tych cz³onków
ale jest to wzrost bardzo powolny. Kiedyœ Moderator Generalny powiedzia³, ¿e 1500
cz³onków Stowarzyszenia w
skali wszystkich cz³onków
Ruchu to znacznie za ma³o.
Fakt, ¿e wiele osób s³u¿y w
Ruchu nie bêd¹c w Stowarzyszeniu i brakuje im gdzieœ tej
przys³owiowej kropki nad i
aby w pe³ni poczuæ siê odpowiedzialnymi za Ruch i nazwaæ go swoim domem.
Darek: Myœlê, ¿e g³ówna
przyczyna, o której ju¿ wspomnieliœmy na pocz¹tku rozmowy, to brak pe³nej formacji. Trzeba byæ jeszcze na IIIo, trzeba pojechaæ na ORD itd. I jak siê ma
pe³n¹ wizjê Ruchu, inaczej siê na
to wszystko patrzy i na swoj¹
pos³ugê te¿. Byliœmy kiedyœ na
rekolekcjach w Hanowerze w
Niemczech i uderzy³o nas to, ¿e
rodziny oazowe stawiaj¹ tam bardzo mocny akcent na formacjê.
T³umacz¹ to tym, ¿e w ten sposób musza siê broniæ w tym
œwieckim, pogañskim otoczeniu
w ten sposób przed jego wp³ywem. Mówi¹, ¿e dzieci dawno by
odesz³y od wiary, gdyby nie jeŸdzili razem ca³¹ rodzin¹ na rekolekcje. Co roku je¿d¿¹ na 15dniowe rekolekcje do Polski. Na
4 krêgi, trzy czwarte rodzin ma
podstawow¹ formacjê. Ale nie
skutkowa³o to przejœciem do kon-

kretnej s³u¿by, bo ci¹gle zajmuj¹
siê dzieæmi. Nie zaprzeczamy
temu, ¿e rodzina ma pierwszeñstwo ale 15, 16-latki mog³yby
pobyæ dwie godziny same w domu
i zrobiæ sobie coœ do jedzenia (?!).
Z tym maj¹ problem. Niew³aœciwe spojrzenie na swoj¹ rolê w
rodzinie, jako ojca i matki, powstrzymuje ich od s³u¿by na zewn¹trz domu rodzinnego, dla
potrzeb Ruchu.
Na zakoñczenie dla pe³nego obrazu Waszego rejonu
podajcie, proszê nazwê waszej oleœnickiej parafii.
Dana: To parafia pw. NMP
Matki Mi³osierdzia, druga obok
parafii œw. Jana. Ostatnio powsta³a u nas trzecia parafia pw.
MB Fatimskiej. Proboszczem w
tej nowej parafii zosta³ ksi¹dz,
który by³ opiekunem naszego krêgu przez 5 lat i ju¿ siê zg³osi³ do

pomocy przy pilotowaniu nowego krêgu. Buduj¹c koœció³ przewidzia³ te¿ salê dla potrzeb spotkañ wspólnot naszego Ruchu.
Chwa³a Panu! Trzeba dziêkowaæ Bogu za takich kap³anów, którzy rozumiej¹ sens i
potrzebê obecnoœci w ich parafii wspólnot jak w naszym
przypadku Ruchu Œwiat³o¯ycie. Bardzo dziêkujê Wam,
¿e zechcieliœcie podzieliæ siê
swoim ¿yciem i postrzeganiem swojego pos³ugiwania
w Ruchu. By³y to bardzo cenne spostrze¿enia.
Darek z Dan¹: Równie¿
dziêkujemy za rozmowê.
Z Dan¹ i Darkiem
Stêpniami,
par¹ rejonow¹ w Oleœnicy
rozmawia³
Mieczys³aw Kobierski

Nowe mieszkanie

Zapraszamy wszystkich oazowiczów do budynku „Pod
czwórk¹”!
Wiosn¹ tego roku ukoñczono remont budynku przy Katedralnej 4 na Ostrowie Tumskim.
Oficjalnie sta³ siê on Centrum
Duszpasterskim Archidiecezji
Wroc³awskiej. Z wydzielonych
pomieszczeñ znalaz³o siê te¿ jedno dla potrzeb naszego Ruchu.
G³ównie korzysta z niego Diakonia S³owa. I chocia¿ dzielimy tê
niewielk¹ przestrzeñ z dwoma
innymi podmiotami, to w pokoju nr 2 na parterze, tu¿ za szklanymi drzwiami na prawo, w wydzielonych godzinach dwa razy
w tygodniu mo¿na zakupiæ ró¿ne materia³y do pracy rocznej,
jak i wiele bardzo ciekawych pozycji ksi¹¿kowych (w³aœciwie
wszystkie oferowane przez wydawnictwo oazowe). W salce tej
odbywaj¹ siê tak¿e spotkania niektórych, mniej liczebnych diakonii specjalistycznych. Poza tym
do spotkañ np. Diakonii Jednoœci (kilkanaœcie osób), korzystamy tak¿e z innych du¿o wiêkszych pomieszczeñ, uprzednio
zarezerwowanych u gospodarza
tego obiektu Ksiêdza Piotra Waw-

rzynka. No i przede wszystkim
mamy do dyspozycji przepiêkn¹,
star¹ œwi¹tyniê Œwiêtych Piotra i
Paw³a, przylegaj¹c¹ bezpoœrednio
do tego budynku. Wielu z nas
by³o tu ju¿ w tym roku na spotkaniu modlitewnym, na Eucharystii z okazji dziewiêædziesi¹tych
urodzin Ks. Franciszka Blachnickiego, czy te¿ na uroczystym rozes³aniu na rekolekcje letnie.
Cieszymy siê z tego miejsca i
naszej tam obecnoœci. Po ostatnich, uci¹¿liwych przeprowadzkach Diakonii S³owa zakotwiczyliœmy tutaj, miejmy nadziejê na
d³u¿ej. Dogrywane s¹ powoli
sprawy wspólnego dzielenia siê
sal¹ nr 2, wyposa¿enia i „oazowego” wystroju tego pomieszczenia. Dobrze, ¿e Ruch ma swoje
miejsce w ¿yciu Diecezji, miejsce dos³ownie fizyczne. Trzeba
jeszcze podziêkowaæ tym wszystkim, którzy pomagali przy ostatniej przeprowadzce i przy urz¹dzaniu wspomnianej salki, na
czele z naszym moderatorem,
Ksiêdzem Grzegorzem.
Do zobaczenia zatem „Pod
czwórk¹”, przy ró¿nych okazjach
w nowym roku pracy.
Mieczys³aw Kobierski

Kalendarz pracy rocznej Ruchu Œwiat³o-¯ycie
2011/2012
10 wrzeœnia 2011
Pielgrzymka Ruchu do Henrykowa
24 wrzeœnia 2011
Kr¹g Diecezjalny Domowego Koœcio³a
3 paŸdziernika 2011
Spotkanie Kap³anów Moderatorów
9 paŸdziernika 2011
Dzieñ Wspólnoty Ruchu (w rejonach)
10 paŸdziernika 2011
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci (DDJ)

27 lutego 2012
Msza œw. w XXV rocznicê œmierci S³ugi Bo¿ego
ks. Franciszka Blachnickiego
11 marca 2012
Wielkopostny dzieñ Wspólnoty Ruchu (w rejonach)
12 marca 2012
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
23-24 marca 2012
Dzieñ Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

10-13 listopada 2011
ORAR IIo w Ligocie Polskiej

5-8 marca 2012
TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach
deuterokatechumenalnych

4 -5 listopada 2011
Dzieñ Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

16 kwietnia 2012
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

14 listopada 2011
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

28 kwietnia 2012
Kr¹g Diecezjalny DK (wybory nowej pary diecezjalnej)

19 listopada 2011
Kr¹g Diecezjalny DK

13 maja 2012
Wielkanocny Dzieñ Wspólnoty Ruchu (w rejonach)

4 grudnia 2011
Adwentowy Dzieñ Wspólnoty Ruchu (w rejonach)

14 maja 2012
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

8 grudnia 2011 – NIEPOKALANE POCZÊCIE NMP
Uroczystoœæ patronalna Wspólnot Ruchu Œwiat³o-¯ycie
i S³u¿by Liturgicznej

19 maja 2012
XV Pielgrzymka DK do Kalisza

12 grudnia 2011
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
30 grudnia 2011– ŒWIÊTEJ RODZINY
Uroczystoœæ patronalna Domowego Koœcio³a
2 stycznia 2012
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
8 stycznia 2012
Op³atek Wspólnot Ruchu z ca³ej Diecezji
15-29 stycznia 2012
Ferie zimowe
13 lutego 2012
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
17-20 lutego 2012
XXXVII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Œwiat³o-¯ycie
25 lutego 2012
Kr¹g Diecezjalny DK

25-27 maja 2012
CENTRALNA OAZA MATKA
2 czerwca 2012
XXXII Krajowa Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
9 czerwca 2012
Podsumowanie rocznej pracy Domowego Koœcio³a
w Ligocie Polskiej – zapraszamy wszystkich
uczestników Ruchu i krêgi pilotowane
11 czerwca 2012
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
15 czerwca 2012
Diecezjalna Oaza Matka – rozes³anie
OAZA ¯YWEGO KOŒCIO£A
I turnus: 30 czerwca – 16 lipca 2012
II turnus: 18 lipca – 3 sierpnia 2012
III turnus: 4-20 sierpnia 2012
turnus dodatkowy: 1-17 wrzeœnia 2012

UWAGA: niektóre podane powy¿ej terminy mog¹ ulec zmianie lub mog¹ zostaæ dodane nowe pozycje

