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Moje miejsce w Koœciele
Bo celem nie jest tylko to, abyœmy siê „zaœwiecili”, nawet nie to aby daæ œwiat³o innym
ale aby dziêki nam oni zapalili siê i przekazali
je dalej.

Po roku mogê stwierdziæ, ¿e upewni³em siê w przekonaniu, ¿e „animator” to „stan umys³u”, a nie funkcja. Ten
stan umys³u trzeba pielêgnowaæ :)
s.15

s. 12
Papie¿em nie bêdê, Matk¹ Teres¹ te¿ nie, ale s¹ œwiêci kucharze i furtianie, i kwestarze. Coœ tam wiêc znajdzie siê dla
mnie.
s. 10

Duch Œwiêty pozwoli³ mi wejœæ w g³êbiê tej
modlitwy i ukaza³, ¿e to co dot¹d by³o (i jest)
Ÿród³em lêku ma staæ siê Ÿród³em odwagi, mocy
i wyzwolenia.
s. 7

Na próby przyjœæ mo¿e dos³ownie ka¿dy – nie s¹ wymagane ani
doskona³y s³uch, g³os, szko³a muzyczna, ani czytanie nut a vista– a
jedynie, jak mówi Tomasz Kozubek, dyrygent DDMuz – „rozjaœnione oblicze”:)
s. 19
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Gdyby Pan pozwoli³ mi jeszcze ¿yæ i
dzia³aæ, jednego bym tylko pragn¹³, abym
móg³ skuteczniej i owocniej ukazywaæ poœrodku wspó³czesnego œwiata piêkno i wielkoœæ Tajemnicy Koœcio³a – sakramentu,
czyli znaku i narzêdzia jednoœci wszystkich
ludzi.
(z Testamentu Ks. Franciszka Blachnickiego)
Rozpoczêliœmy kolejny rok pracy na drodze naszego Ruchu. Jedn¹ z cech jego charyzmatu jest misja wobec œwiata. Jak napisa³ w S³owie Programowym nasz Moderator
Generalny – misja ta nie sprowadza siê tylko do ewangelizacji, ukazywania ludziom
Jezusa Chrystusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Id¹c dalej, musimy prowadziæ ludzi
do Koœcio³a jako miejsca, gdzie najpewniej
mog¹ us³yszeæ g³os Pana, rozwin¹æ siê i
uœwiêciæ w doœwiadczeniu wiary. Do ¿ywej
wspólnoty, która modli siê, sprawuje liturgiê, œwiadczy s³owem i ¿yciem, i która s³u¿y.
Postawa s³u¿ebna zdaje siê najpe³niej uobecniaæ tajemnicê Chrystusa w ludzkich relacjach. Tyle Moderator Generalny.
Ruch zatem musi ¿yæ w Koœciele, w jego
¿ywym organizmie, z innymi wiernymi zgromadzonymi w ró¿nych wspólnotach, trwaæ
z Pasterzami. Trwaæ w jednoœci. Przypomnia³
o tym podczas Konferencji wyg³oszonej w
ramach Szko³y Apostolskiej podczas Oazy
Nowego ¯ycia I stopnia dla doros³ych, 6 lipca 1981 roku w Kroœcienku Ks. Franciszek
Blachnicki (patrz: „S³uchaæ Pana w Koœciele” – wybór tekstów Ÿród³owych) .
Podczas tegorocznego, paŸdziernikowego Dnia Wspólnoty Ruchu ks. Rados³aw
przypomnia³ nam w katechezie, dlaczego
potrzebny jest Koœció³? Koœció³ jest miejscem, w którym przemawia Bóg. Nie tylko
przez kap³anów, ale tak¿e przez œwieckich. I
mimo, ¿e tworz¹ go s³abi ludzie, to dziêki
asystencji Ducha Œwiêtego ma on obietnicê, ¿e bramy piekielne go nie przemog¹. W
Koœciele bêdziemy obecni o tyle, o ile utrzymamy jako wierni ³¹cznoœæ z proboszczem,
który w nim jest i dzia³a w imieniu biskupa,
nastêpcy Aposto³ów.
Jako cz³onkowie Ruchu Œwiat³o-¯ycie
idŸmy zatem do naszych ró¿nych pos³ug,
pe³niæ swoj¹ misjê wobec œwiata, szukaj¹c
inspiracji w naszym charyzmacie i bogatym
skarbcu Koœcio³a.
Mieczys³aw Kobierski
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Z nadziej¹ w nowy rok
S³owo Moderatora Diecezjalnego

Miniony rok pracy formacyjnej by³ dla mnie czasem obserwowania. Mimo pewnych spostrze¿eñ, wielu rzeczy nie zmienia³em od razu, gdy¿ chcia³em siê
im wpierw dobrze przyjrzeæ.
Bardzo wa¿ne jest, ¿e w minionym roku znaleŸliœmy swoje
miejsce w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wroc³awskiej
przy ul. Katedralnej 4. W tym
miejscu gromadzi siê na spotkaniach wiêkszoœæ diakonii, prze¿ywamy tu sporo wydarzeñ diecezjalnych, dzia³a w Sali nr 2
Diakonia S³owa. To dobry pocz¹tek budowania Centrum Ruchu
w naszej archidiecezji.
Wielk¹ radoœci¹ s¹ równie¿
wtorkowe spotkania modlitewne,
gromadz¹ce wiele osób. To jest
dobry kierunek, tego nale¿y siê
trzymaæ.
Postawi³em sobie za cel, by
w ci¹gu roku spotykaæ siê z kap³anami. Przyje¿d¿ali ci, którzy s¹
bardziej zaanga¿owani i w jakiœ
sposób identyfikuj¹ siê z Ruchem
(ok. 5-6 kap³anów), ale pojawili
siê i nowi ksiê¿a. Uda³o siê zorganizowaæ dwa spotkania w ramach Unii Kap³anów Chrystusa
S³ugi. Ró¿ne problemy techniczno-organizacyjne przeszkodzi³y
temu, by spotkañ by³o wiêcej, ale
i z tych dwóch trzeba siê cieszyæ.
W tym roku mo¿e byæ dla mnie
trochê trudniej, ze wzglêdu na
wiêksze obowi¹zki na parafii, ale
chcia³bym, aby odbywaj¹ce siê
spotkania moderatorów wpisywa³y siê w Dni Wspólnoty Moderatorów.
Zauwa¿y³em, ¿e s¹ wspólnoty, które w jakimœ stopniu s¹ w
jednoœci z Ruchem na poziomie
diecezji, ale gorzej to siê ma ju¿
na poziomie ogólnym, z ca³ym
Ruchem. Zaobserwowa³em takie
zawê¿one myœlenie, ¿e to jest
„nasza wspólnota – nasz kr¹g –
nasz rejon”, brakuje gdzieœ tej
odpowiedzialnoœci za wspólnie
podejmowane dzie³a. A to jest
konieczne, szczególnie w perspektywie roku 2033.
Na pewno ka¿da wspólnota,
ka¿dy kr¹g Domowego Koœcio³a
ma swoje radoœci, osi¹gniêcia,
które mo¿na dostrzec. Jednak
pewnym brakiem mo¿e byæ brak
konsekwentnej formacji w ru-

chu, dlatego trzeba po³o¿yæ nacisk na formacjê, tak aby prowadzi³a do odpowiedzialnoœci za
Ruch, a tak naprawdê za Koœció³,
która bêdzie wyra¿aæ siê w diakonii. Dotyczy to wszystkich ga³êzi Ruchu. Na pewno s¹ problemy z mobilizacj¹ i zorganizowaniem siê, by wyjechaæ na rekolekcje. Czasem jest to trudne, ale
zaczyna siê przecie¿ od wizji i
pragnienia, by gdzieœ jechaæ.
Dni Wspólnoty
Uda³o mi siê w ubieg³ym roku
byæ na Dniach Wspólnoty prawie we wszystkich zespo³ach (z
wyj¹tkiem o³awskiego). Coœ, czemu mia³em okazjê przyjrzeæ siê

bli¿ej w ubieg³ym roku, a co zauwa¿y³em ju¿ du¿o wczeœniej, to
problem wroc³awskich zespo³ów
przy organizacji Dni Wspólnoty.
S¹ za du¿e, konieczne s¹ zmiany. Potrzeba zbli¿enia miêdzy
ludŸmi jest naturaln¹ kolej¹ rzeczy, a jednak podczas Dni Wspólnoty staje siê to trudne do ogarniêcia logistycznie. Inna sprawa
– gdy jest za du¿o ludzi, nie
wszystkich uda siê zobaczyæ.
Wiadomo, gdy jest nas wiêcej,
jest radoœniej, ale Dzieñ Wspólnoty powinien mieæ inny charakter, bardziej takiego dnia skupienia. Taki jest plan na ten rok,
dlatego ju¿ podjêto starania, by
iœæ w tym kierunku.
Zg³osi³y siê m.in. osoby, które
maj¹ przyjrzeæ siê wszystkim
wspólnotom. Bo chodzi przecie¿
o taki podzia³, by z jednej strony
nikt nie musia³ daleko jeŸdziæ, a

z drugiej – by w danym rejonie
by³y jednak obecne wszystkie stany. W mniejszej wspólnocie
³atwiej równie¿ podzieliæ obowi¹zki, trzeba wiêcej osób zaanga¿owaæ z ludzi, którzy s¹ na
miejscu. Kolejny problem – zdarza³o siê, ¿e wspólnota mi zg³asza³a, ¿e siê nie mieœcili w pomieszczeniach, które zosta³y
przeznaczone na Dzieñ Wspólnoty. To jest zniechêcaj¹ce, mo¿e
pojawiæ siê myœlenie: „Przyjecha³em/przyjecha³am i nie mieœcimy siê. Nastêpnym razem nie
przyjadê, to ju¿ bêdzie tak akurat”. S¹ te¿ wspólnoty, które
ogólnie trzeba bardziej zaanga¿owaæ. Zdarza siê bowiem, ¿e
wspólnota przyje¿d¿a tylko na
zasadzie reprezentacji.

Rekolekcje
Trzeba podkreœliæ, ¿e w minionym roku odby³o siê du¿o rekolekcji z naszej archidiecezji – i
w zimie, i w lecie; to bardzo cieszy. Z pewnoœci¹ jednak trzeba
pomyœleæ (i to jest tak¿e moje
doœwiadczenie z tegorocznych
wakacji) o zapisach na oazy za
poœrednictwem Diakonii Oaz
Rekolekcyjnych. Bo zdarza³o siê,
¿e jedne rekolekcje by³y przepe³nione, podczas gdy na innych
wci¹¿ by³y wolne miejsca.
W jednej z rozmów us³ysza³em, ¿e Diakonia Oaz Rekolekcyjnych ma dwa nurty: jeden
nurt to logistyka – organizacja
oœrodków itd.; drugi nurt to organizacja formacji. Moim zdaniem powinno to byæ skorelowa-

ne: trzeba zadbaæ zarówno o
sprawy materialne, jak i o formacjê, jeœli chcemy, by Diakonia Oaz rozwinê³a skrzyd³a. Problemy s¹ wci¹¿ z oœrodkami.
Oœrodek w Tylmanowej, w którym pok³adaliœmy du¿e nadzieje,
niestety nie spe³ni³ naszych oczekiwañ.
Przy organizacji oaz pojawia
siê równie¿ kwestia animatorów.
Ja w tym roku pojecha³em ze
sta³¹ ekip¹, ale pojawi³y siê w
niej nowe osoby, które wnios³y
pewn¹ œwie¿oœæ, co jest dobre.
Radoœci¹ moj¹ by³a równie¿ du¿a
liczba kleryków na tegorocznych
oazach letnich. Myœlê, ¿e nawet
ci, którzy nie s¹ zwi¹zani z Ruchem, zobaczyli w tym sens, ¿e
jest to coœ, co mo¿e ich póŸniej
prowadziæ przez kap³añstwo. Z
rekolekcji, które dawno siê w
naszej diecezji nie odby³y, mo¿na wymieniæ trzeci stopieñ, ale
ju¿ na przysz³y rok planowane s¹
co najmniej dwa w Polsce (jedna
„trójka” bêdzie w Rzymie).
W przysz³ym roku równie¿
bêdzie trzeba zorganizowaæ wiêcej rekolekcji Oazy Nowej Drogi. Wspólnoty m³odzie¿y gimnazjalnej siê rozrastaj¹, a program
OND dla nich jest jednak bardziej
adekwatny ni¿ Oaza Nowego
¯ycia. Mo¿na te¿ pomyœleæ o
tzw. stopniu zerowym, zw³aszcza
dla osób œwie¿ych, które mo¿e
wiek maj¹ odpowiedni, ale „jedynka” to jeszcze dla nich za
wczeœnie.
Szko³a Animatora
Wielk¹ radoœci¹ jest dla mnie
fakt, ¿e zaczê³a dzia³aæ Szko³a
Animatora, widzê jednak potrzebê, by anga¿owaæ w jej pracê
wiêcej osób. Myœlê, ¿e nowopowsta³a Diakonia Formacji Diakonii bêdzie mia³a pole do dzia³ania. Mimo, ¿e pojawia³y siê
pytania o mozliwoœæ do³¹czenia
do obecnej edycji, uzna³em, ¿e
lepiej bêdzie zakoñczyæ jeden cykl
spotkañ w Szkole Animatora i
nie robiæ jeszcze nowego naboru. Formacja animatorów opiera
siê o 10 kroków ku dojrza³oœci
chrzeœcijañskiej, a wiêc
pewn¹ ca³oœæ. Ka¿dy kolej-
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WchodŸmy w g³¹b
List pary diecezjalnej Domowego Koœcio³a

ny krok wynika niemal¿e z poprzednich. Gdy cykl siê zakoñczy, wyci¹gniemy wnioski, dokona siê byæ mo¿e pewna „ewaluacja”, poprawimy b³êdy, zaœ osoby, które ukoñcz¹ Szko³ê Animatora, bêdzie mo¿na w³¹czyæ w
przygotowanie nastêpnych cykli.
Byæ mo¿e trzeba te¿ bêdzie postawiæ wiêksze wymagania ju¿ na
wstêpie, jakoœ zweryfikowaæ zg³aszaj¹ce siê osoby.
Szko³a Animatora zosta³a
przewidziana dla animatorów
m³odzie¿y. Ale padaj¹ te¿ pytania o animatorów krêgów rodzin.
W tym roku uda³o siê powo³aæ
Diakoniê Formacji Diakonii i to
bêdzie jej zadaniem, by przemyœleæ kwestiê szko³y animatorów
tak¿e dla DK.
Ad Christum Redemptorem 2
Plan Ad Christum Redemptorem 2 ukazuje drogê Ruchu na
najbli¿sze lata (do 2033 r.) i zak³ada tworzenie i aktywizacjê diakonii. O to warto zabiegaæ na
szczeblu rejonów, st¹d te¿ mój
pomys³ na inn¹ ich strukturê, tak,
by mo¿na w nich tworzyæ diakonie. Przecie¿ same diakonie diecezjalne nie rozwi¹¿¹ wszystkich
problemów. Gdyby istnia³y diakonie w rejonach, to np. rekolekcje ewangelizacyjne mo¿na by
organizowaæ prawie ¿e permanentnie w parafiach rejonu i w
ten sposób, mo¿na by by³o anga¿owaæ osoby do pos³ugi. Dlatego o planie ACR 2 trzeba mówiæ i ukazywaæ go jako dzie³o, w
które chcemy siê w³¹czyæ.

Inne plany
Z innych planów na ten rok
– chcia³bym siê spotykaæ z osobami odpowiedzialnymi za wspólnoty m³odzie¿owe i doros³ych
(osobno zupe³nie by³yby spotkania z moderatorami). Chodzi o
kontakt z tymi wspólnotami, ale
równie¿ o poznanie ich sposobu
funkcjonowania. Bo gdzieniegdzie nie ma kap³ana, który by³by zaanga¿owany w Ruch, i
mo¿e siê zdarzyæ, ¿e taka wspólnota „osiada”; kontakt z moderatorem by³by dla nich wsparciem, mo¿na by te¿ pomóc im
coœ zorganizowaæ. Reorganizacja
rejonów ma s³u¿yæ w³aœnie m.in.
temu, by w³¹czyæ w nie wspólnoty m³odzie¿owe i doros³ych, bo
póki co, rejony dotycz¹ jedynie
Domowego Koœcio³a.
Ze spraw bardziej technicznych – widzê ogólny problem w
przep³ywie informacji. Wiadomo,
jest strona internetowa, jest List
Jednoœci, ale nie wszyscy tam
zagl¹daj¹, czêœæ wcale nie ma
Internetu. Wci¹¿ siê wiêc zastanawiam, jak ten przep³yw informacji o¿ywiæ. Byæ mo¿e jest to
zadanie dla Diakonii Komunikowania Spo³ecznego, mo¿na by
stworzyæ jakiœ newsletter i wysy³aæ go do osób chêtnych.
Nowy rok bêdzie dla mnie na
pewno trudny, gdy¿ chcia³bym siê
te¿ nieco zaanga¿owaæ w obowi¹zki parafialne i zadbaæ o powstanie w niej wspólnoty Ruchu;
patrzê jednak na ów rok z nadziej¹. Polecam siê równie¿ pamiêci modlitewnej wszystkich
cz³onków Ruchu Œwiat³o-¯ycie w
archidiecezji wroc³awskiej.
ks. Grzegorz Michalski
Moderator Diecezjalny

Kochane pary ma³¿eñskie
tworz¹ce Domowy Koœció³ we
w³asnych rodzinach i we wspólnocie Koœcio³a lokalnego Diecezji Wroc³awskiej.
Pragniemy podzieliæ siê treœciami zagadnieñ poruszanych w
czasie tegorocznego podsumowania pracy rocznej Domowego Koœcio³a, które w tym roku
odby³o siê w Wy¿szym Seminarium Duchownym Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Goœcikowie – Parady¿u. Na spotkaniu obecne by³y pary odpowiedzialne za Domowy Koœció³ w
diecezjach, Pary Filialne, Kr¹g
Centralny, zaproszeni goœcie i
moderatorzy diecezjalni, moderator krajowy DK ksi¹dz Marek
Borowski oraz moderator generalny Ruchu Œwiat³o-¯ycie ksi¹dz
Adam Wodarczyk. Przez ca³y
czas podsumowania towarzyszy³
nam ksi¹dz biskup Adam Szal,
delegat Konferencji Episkopatu
Polski do spraw Ruchu Œwiat³o¯ycie.
Para krajowa Tomek i Beatka Stru¿anowscy zaprosili nas
do pochylenia siê we wspólno-

tach nad listem Krêgu Centralnego dotycz¹cym formacji w
Domowym Koœciele opublikowanym w Liœcie Domowego
Koœcio³a w numerze 123. Rozwijaj¹c poszczególne punkty listu, odpowiedzialni podkreœlali
znaczenie i potrzebê uczestnictwa w rekolekcjach formacyjnych organizowanych przez DK
dla ma³¿onków trwaj¹cych w krêgach. Nie realizuje tego zobowi¹zania ta para, która uczestniczy tylko w rekolekcjach tematycznych i krótkich formacyjnych.
Kolejnym omawianym tematem spotkania by³a gotowoœæ do
pojmowania s³u¿by na rzecz
wspólnot parafialnych i Ruchu.
Podejmowanie pos³ugi na ró¿nych szczeblach odpowiedzialnoœci jest sprawdzianem dojrza³oœci naszej formacji. Domowy
Koœció³ powsta³ prawie 40 lat
temu, liczy oko³o 10 tysiêcy par
ma³¿eñskich, dlaczego mamy
problemy z wyborami par odpowiedzialnych w rejonach, diecezjach? Nie jest dobr¹ praktyk¹
zapraszanie do ponownej pos³u-
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gi by³ych par diecezjalnych lub
rejonowych.
W naszych wspólnotach s¹
m³ode pary po formacji we
wspólnotach m³odzie¿owych,
dynamiczne i pragn¹ce s³u¿yæ na
rzecz Domowego Koœcio³a. Do
czasu prze¿ycia formacji podstawowej w DK nale¿y je zapraszaæ
do pos³ugi w diakoniach specjalistycznych diecezji i rejonu.
Kolejny powracaj¹cy temat
to nasze trwanie w Krucjacie
Wyzwolenia Cz³owieka. Zgodnie
z Zasadami DK pewne pos³ugi
na naszej drodze mog¹ byæ powierzone tylko parom przynale¿¹cym do KWC. Nasz za³o¿yciel
zaprasza³ do KWC wszystkich
uczestników Ruchu, bez wyj¹tku, bo potrzeby w Polsce by³y i
s¹ jak najbardziej realne i pal¹ce – roœnie przecie¿ armia ludzi
zniewolonych. A uczestnictwo
w KWC wyzwala z lêku, prze³amuje bariery, otwiera na s³u¿bê,
do pe³nienia pos³ug w ruchu potrzeba osób wolnych, zdolnych
do tego by iœæ „pod pr¹d”. Nie
wolno nam odrzucaæ zaproszenia pozostawionego nam przez
za³o¿yciela i otwieraæ furtkê z³emu.
Ka¿de wybory par odpowiedzialnych na poszczególnych
szczeblach s¹ aktem religijnym,
przez animatorów ma siê wype³niæ zamiar Boga wzglêdem tej
konkretnej wspólnoty. Tu nie
ma miejsca na wygranych i przegranych, frakcje, zakulisowe zabiegi, rozgrywki. Czas pos³ugi
okreœlaj¹ Zasady DK. Pary, które zakoñczy³y s³u¿bê „wracaj¹ do
szeregu”. Tu nie ma miejsca dla
zas³u¿onych, którym przys³uguj¹
inne prawa. Wszyscy jesteœmy
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równi, wiêc „równi s³u¿¹ równym”.
WNIOSEK GENERALNY:
WchodŸmy w g³¹b naszego charyzmatu! Odkrywajmy ca³e jego
piêkno, zamiast b³¹kaæ siê po
jego obrze¿ach i odczuwaæ niedosyt. Jeœli nie przyjmujemy pe³ni charyzmatu, w naturalny sposób rodzi siê niedosyt; zakrada
siê myœlenie: „To nie dzia³a, a
przynajmniej – nie dzia³a w
moim ¿yciu”. St¹d ju¿ tylko krok
do zachwytu innymi formami duchowoœci i czerpania z wielu
Ÿróde³ wed³ug mojego widzimisiê. I tak rodz¹ siê ró¿nego rodzaju formacyjne i rekolekcyjne
dziwol¹gi. Tak dochodzi do sytuacji „prze³adowania” naszego
¿ycia praktykami duchowymi,
które okazuj¹ siê potem ciê¿arem nie do udŸwigniêcia. Mno¿ymy praktyki modlitewne, a
zapominamy o tym, by pozwoliæ Panu Bogu dzia³aæ w nas i
przez nas.
Tymi tematami chcieliœmy
siê z Wami podzieliæ.
Kochani jest to ostatni rok
naszej pos³ugi, gor¹co zapraszamy do modlitwy w intencji nowych odpowiedzialnych za DK
w diecezji. Jest naszym ¿yczeniem, aby ka¿da para ma³¿onków pragnê³a uzupe³niæ braki w
formacji podstawowej. Sam
udzia³ w spotkaniach krêgu nie
czyni nas Domowym Koœcio³em. My, ma³¿onkowie, trwaj¹c
w sta³ej jednoœci z Panem Bogiem, tworzymy wspólnotê Domowego Koœcio³a, stajemy siê
Domowym Koœcio³em.
W listopadzie bêd¹ organizowane czterodniowe rekolekcje
formacyjne I i II stopnia oraz re-

kolekcje tematyczne. Czy bêdziemy „nieroztropnymi pannami” z Ewangelii?
Na pocz¹tku przysz³ego roku
w styczniu Diecezjalna Diakonia
Formacji Diakonii przygotuje rekolekcje o dziedzictwie S³ugi Bo¿ego ksiêdza Franciszka Blachnickiego. Jako DK pragniemy
zaprosiæ do prze¿ycia ORAR-u,
w Ligocie w czasie ferii zimowych (zale¿nie od potrzeby).
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych przygotowuje z odpowiedzialnymi rekolekcje letnie.
W Wielkim Tygodniu Rejon
DK Oleœnica zaprasza do prze¿ycia Triduum Paschalnego w
formie rekolekcji w Ligocie Polskiej i Poniatowicach, które prowadziæ bêdzie ksi¹dz biskup Andrzej Siemieniewski.
Diecezjalna Diakonia Modlitwy zaprasza na Oazê Modlitwy
w listopadzie i spotkania modlitewne w ka¿dym miesi¹cu.
W czterech miejscach diecezji, s¹ przygotowywane sale dla
uczestników „samochodowej
randki ma³¿eñskiej”. Zaproœcie
znajomych, przyjació³ do udzia³u, w ma³¿eñstwach zawsze mo¿na coœ poprawiæ w relacjach
m¹¿-¿ona.
Wszyscy jesteœmy zaproszeni do modlitwy, pos³ugi, do
trwania przed Bogiem w jednoœci z ma³¿onkiem. Pan nie stworzy³ nas jako miernych i biernych. Jesteœmy dzieæmi Boga,
ten czas tu na ziemi jest nam
dany i zadany, abyœmy trwali we
wspólnocie Koœcio³a jako dzieci – których celem jest obiecane przez Jezusa Chrystusa, Królestwo Niebieskie – co robiê aby
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staæ siê godnym ¿ycia wiecznego?
Nie jesteœmy niewolnikami
Pana Boga. Jesteœmy umi³owanymi dzieæmi, które maj¹ prawo i wo³aj¹ „Abba Ojcze!”
Kochani, „nikt nas nie mo¿e
od³¹czyæ od Bo¿ej mi³oœci”,
mamy tê mi³oœæ stale podsycaæ
i odnawiaæ. Nasza wzajemna mi³oœæ w ma³¿eñstwach i we
wspólnotach ma swoje Ÿród³o w
mi³oœci naszego Pana Jezusa
Chrystusa. Dbajmy o jakoœæ
¿ycia w naszych wspólnotach
rejonowych i krêgach macierzystych. Pan da³ nam, przez S³ugê
Bo¿ego ksiêdza Franciszka
Blachnickiego, wspania³e pomoce – zobowi¹zania, które nie
mog¹ byæ dla nas kajdanami i
pêtami. S¹ to drogocenne talenty, które nale¿y przyj¹æ i pomna¿aæ. Otrzymaliœmy „drogocenn¹
per³ê” wielkiej wartoœci, nie mo¿emy jej podeptaæ. ¯yj¹cy woko³o nas krewni i znajomi potrzebuj¹ naszego œwiadectwa
¿ycia z Panem Bogiem we
wspólnocie, potrzebuj¹ przyk³adu, naszego wytrwa³ego pod¹¿ania drogami Naszego Pana i
Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Nie ustawajmy w tej drodze,
podejmowanie pos³ugi i ofiary
jest wpisane w nasz charyzmat
Ruchu Œwiat³o-¯ycie. ¯ycie Ojca
– naszego Za³o¿yciela by³o przyk³adem pracy, modlitwy i g³êbokiego zaufania Panu Jezusowi.
Ewa i Andrzej Ma³olepszy
para diecezjalna
Domowego Koœcio³a
archidiecezji wroc³awskiej
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W dniach 16-18 wrzeœnia
2011 r. do Niepokalanowa
przyjechali przedstawiciele
Diakonii Wyzwolenia i Diakonii ¯ycia. By³a to ju¿ szósta konferencja, która swoje Ÿród³a ma
we wczeœniejszych, rokrocznych
pielgrzymkach Krucjaty do tego
Maryjnego Sanktuarium. Miejsce
to jest szczególnie bliskie Krucjacie ze wzglêdu na patrona KWC
Œwiêtego Maksymiliana Mariê
Kolbego, a i Franciszkanie odwzajemniaj¹ siê swoj¹ goœcinnoœci¹ dla pielgrzymów. Celem konferencji jest podsumowanie zakoñczonego roku i prezentacja
planów zwi¹zanych ze zdobywaniem kolejnych osób pragn¹cych
wyzwolenia w Chrystusie.
Podczas tegorocznego spotkania zosta³y przeprowadzone
warsztaty dla obu diakonii – osobno w bloku Diakonii Wyzwolenia i Diakonii ¯ycia. Diakonia
Wyzwolenia zapozna³a siê z bardzo delikatnym tematem DDA,
czyli doros³ych dzieci alkoholików. Warsztaty te poprowadzili

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Serce dwóch diakonii
Niepokalanów, 16-18 wrzeœnia 2011 r.
Jadwiga i Pawe³ Ko³akowscy, lekarze prowadz¹cy oœrodek dla
uzale¿nionych. Korzystaj¹c ze
swojego wieloletniego doœwiadczenia w kontaktach z takimi
osobami, pokazali nam, jak rozpoznawaæ, radziæ sobie i pomagaæ innym bêd¹cym w sytuacji
DDA. Diakonia ¯ycia przeprowadzi³a warsztaty w czterech grupach tematycznych dotycz¹cych
strategii obrony ¿ycia, wielodzietnoœci, sytuacji po stracie dziecka i mieszkania m³odych przed
œlubem.
Dzieñ ten zosta³ zakoñczony
Pogodnym Wieczorem, który zawsze jest wspaniale poprowadzony przez dobrze przygotowanych
wodzirejów. Podczas jednej z zabaw uœwiadomiliœmy sobie, ¿e
wspólnym darem, jaki ³¹czy dwie
spotykaj¹ce siê diakonie, jest
serce, które ma byæ zdolne „obj¹æ œwiat” i rozpoczynaæ swe bi-

cie pod sercem matki. Dobr¹ zabawê ukoronowa³ Apel Jasnogórski.
W niedzielê mieliœmy okazjê
wys³uchaæ wyk³adu ks. Adama
Wodarczyka, moderatora generalnego Ruchu Œwiat³o-¯ycie, na
temat wp³ywu duchowoœci Œwiêtego Maksymiliana na ks. Franciszka Blachnickiego. Na zakoñczenie konferencji ks. Maciej
Krulak zaprezentowa³ materia³y
formacyjne dla diakonii na bie¿¹cy rok pracy. Zapowiedziane
zosta³y równie¿ kolejne wydarzenia jak Krajowa Pielgrzymka
KWC do Œwi¹tyni Opatrznoœci w
Warszawie i Konferencja KWC.
Pielgrzymka odbêdzie siê 2 czerwca 2012 r., a Konferencja 21-23
wrzeœnia 2012 r.
Uczestnicy konferencji pochodz¹cy z ró¿nych diecezji przywieŸli ze sob¹ bogactwo modlitwy, ró¿nych dzia³añ, pomys³ów,

entuzjazmu. Ka¿dy podkreœla³, jak
bardzo aktualna jest potrzeba
pomocy poprzez modlitwê i promocjê nowego stylu ¿ycia tym,
którzy uwik³ali siê w ró¿ne rodzaje zniewoleñ. Jako reprezentanci diakonii wroc³awskiej mogliœmy opowiedzieæ miêdzy innymi
o naszym Dniu Skupienia KWC,
z którego powsta³ konspekt, dostêpny dla ca³ego Ruchu, do prowadzenia spotkañ tematycznych.
Oprócz tego przedstawiliœmy
plany organizacji Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia we
Wroc³awiu w maju 2012 r., które wpisa³y siê w pragnienie Centralnej Diakonii, ¿eby takie rekolekcje mia³y miejsce w ka¿dej z
diecezji i oczywiœcie odbywa³y siê
czêœciej. Tym samym zachêcamy wszystkich do modlitwy za
uzale¿nionych i za nasz¹ Ojczyznê, a ka¿dego chc¹cego u¿yczyæ
swojego czasu i zdolnoœci do zaanga¿owania siê w diakoniê wyzwolenia. Zapowiada siê ciekawy rok!
Marta i Krzysztof Lipka

Alba Ecclesia – Nowolesie
XXI Diecezjalna Pielgrzymka KWC
Trasa XXI diecezjalnej pielgrzymki Krucjaty Wyzwolenia
Cz³owieka przebieg³a tym razem
z Bia³ego Koœcio³a (Alba Ecclesia) do sanktuarium Matki Bo¿ej
Ró¿añcowej w Nowolesiu. Zanieœliœmy Matce Bo¿ej wszystkie intencje Krucjaty, które mieliœmy
w naszych sercach. Towarzyszy³a nam równie¿ modlitwa tych,
którzy nie mogli z ró¿nych przyczyn przybyæ.
Pielgrzymka by³a pe³na modlitw i s³onecznego nieba, a rozpoczê³a siê we Wroc³awiu od
podziwiania remontowanego
Dworca G³ównego PKP. Po przyjeŸdzie do Bia³ego Koœcio³a zostaliœmy serdecznie powitani
przez gospodarza parafii, czyli ks.
kan. Stanis³awa W³odarskiego.
Koœció³ parafialny w Bia³ym Koœciele okaza³ siê byæ pere³k¹ sztuki romañskiej z wieloma ciekawymi eksponatami sztuki sakralnej. Po krótkiej modlitwie i prezentacji koœcio³a wyruszyliœmy z
b³ogos³awieñstwem ks. kanonika w kierunku Nowolesia. Na
szlaku pielgrzymim by³o nas 16
osób. W ostatniej chwili doszusowa³ do nas kleryk Piotr, który

jest cz³onkiem KWC, i ma dla nas
wiele serca.
Piêciokilometrowy odcinek
przemierzyliœmy w „Godzinki” i
jedn¹ czêœæ Ró¿añca Œwiêtego.
Prezent, jakim by³a letnia pogoda w trzecim dniu jesieni, dodawa³ ducha na szlaku, a mieszkañcy miejscowoœci, które mijaliœmy, modlili siê razem z nami.
Trudno nas by³o nie zauwa¿yæ i
nie us³yszeæ. Z jednej strony dobry g³oœnik pielgrzymkowy, a z
drugiej dwa sztandary. Po dotarciu do Sanktuarium zobaczyliœmy,
jak wiele wysi³ku i serca wk³adaj¹
parafianie w swoj¹ wspólnotê.
Skorzystaliœmy z rozleg³ej przestrzeni przy koœciele, aby trochê
odpocz¹æ i siê posiliæ. Miejsce
specjalnie przygotowane dla pielgrzymów z ³aweczkami, miejscem na ognisko i du¿¹ ³¹k¹. Po
odpoczynku by³ czas na œpiew,
koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego.
Kolejny etap to Droga Krzy¿owa, odprawiona w sanktuarium,
której towarzyszy³y poruszaj¹ce
rozwa¿ania KWC. Kleryk Piotr
okaza³ siê byæ wirtuozem organów i uœwietni³ tê Drogê Krzy¿ow¹ muzyk¹ i œpiewem. G³ów-

ny punk pielgrzymki to Eucharystia, której przewodniczy³ ksi¹dz
Stanis³aw. Zanosiliœmy wtedy
nasze modlitwy wstawiennicze
umocnieni S³owem Bo¿ym z
dnia.
Tak zakoñczy³a siê pielgrzymka pe³na radoœci i wdziêcznoœci
za otrzymywane ³aski. Po¿egnaliœmy siê z Maryj¹ i ksiêdzem
Kanonikiem i skierowaliœmy siê
z powrotem do Bia³ego Koœcio-

³a, a stamt¹d do Wroc³awia. Czekamy na nastêpne pielgrzymki
KWC w tym roku pracy. Kolejne
z nich to pielgrzymka do Kawnic
ko³o Lichenia w maju, centralna
pielgrzymka do Warszawy w
czerwcu i – jak Bóg da – XXII
diecezjalna równie¿ w koñcu
czerwca.
Marta i Krzysztof Lipka

wydarzenia, w których braliœmy udzia³
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Chrystus – tak, Koœció³ – tak!
Trzebnica, 15 paŸdziernika 2011 r.

Ruszaj, ruszaj, ruszaj tam, gdzie Ziemiê Obiecan¹ daje ci Pan…
W sobotê, 15 paŸdziernika
ok. godziny 630 wspólnie z ca³¹
Archidiecezj¹ Wroc³awsk¹ wyruszy³am na pielgrzymkê do Trzebnicy, na spotkanie ze œwiêt¹ Jadwig¹. Tegoroczna tematyka
pielgrzymki opiera³a siê na haœle: Wystarczy Chrystus. Po co
mi Koœció³?
Podczas marszu us³yszeliœmy
wiele g³êbokich katechez na temat spojrzenia wielu wspó³czesnych chrzeœcijan na Koœció³.
Zauwa¿ono, ¿e wielu ludziom
wspólnota Koœcio³a jest niepotrzebna do rozwoju w³asnej wiary. Oczywiœcie, zamiast wzrastaæ,
ich wiara, bez sakramentów, tylko maleje, a¿ w koñcu kompletnie zanika. Dlatego nasza modlitwa by³a skupiona na ludziach
zagubionych i zbaczaj¹cych z

w³aœciwej drogi wiod¹cej ku Zbawieniu.
Nasze myœli i serca kr¹¿y³y te¿
wokó³ wspania³ej postaci, jak¹
by³ b³. Jan Pawe³ II i dziêkowaliœmy Bogu za jego beatyfikacjê.
Ka¿dy z nas z pewnoœci¹ niós³
do œw. Jadwigi swoj¹ osobist¹
intencjê.
W ostatnim miesi¹cu ma³¿eñstwo moich rodziców prze¿ywa³o powa¿ny kryzys, którego skutkiem sta³a siê decyzja o separacji. Moj¹ intencj¹ by³o zjednoczenie i odkrywanie na nowo mi³oœci w naszej rodzinie, w centrum
której bêdzie sta³ Chrystus.
Za ca³y trud, zmêczenie oraz
otrzymane ³aski podczas tegorocznej pielgrzymki – Chwa³a
Panu!
Alicja Szmit

Bo¿y pomys³
na dojrza³e ma³¿eñstwo
Rekolekcje tematyczne, Wleñ
Moje œrodowisko zawodowe
(nauczycielka) przyzwyczai³o mnie
do obcowania z ludŸmi m³odymi.
Czu³am siê dobrze wœród nich i
to mi pozwala³o trochê ¿yæ w
z³udnej œwiadomoœci, ¿e up³yw
czasu mnie nie dotyczy. A¿ tu
„nagle” okaza³o siê, ¿e mam ju¿
70 lat i trzeba wreszcie wzi¹æ
odpowiedzialnoœæ za ten powa¿ny wiek. Prze¿yte we Wleniu rekolekcje nie da³y mi jednak poczucia ciê¿aru i wykluczenia, ale
uœwiadomi³y, ¿e w ka¿dym wieku Bóg kocha cz³owieka i zawsze
ma dla niego dary odpowiednie
dla jego mo¿liwoœci ich przyjêcia. Przyk³adem mo¿e tu byæ
Abraham, który dopiero w 75
roku ¿ycia podj¹³ wêdrówkê do
Kanaan, czy te¿ wspó³czesny
nam papie¿ Benedykt XVI, który
dopiero w 79 roku ¿ycia zosta³
papie¿em. Tak wielkich zadañ nie
pokaza³ nam tu Bóg, ale za te,
które otrzymaliœmy jesteœmy Mu
bardzo wdziêczni.
Pierwszy z nich to dar spowiedzi. Byæ mo¿e ks. Jerzy ¯ytowiecki bêdzie moim, od tak daw-

na upragnionym sta³ym spowiednikiem. To on w³aœnie zobowi¹za³ mnie do codziennego, rzetelnego i pisemnego rachunku sumienia i obieca³, ¿e to sposób na
moje lêki, które maj¹ korzeñ w
niedowiarstwie (Doskona³a mi³oœæ usuwa lêk).
Kolejny dar to modlitwa podpowiedziana przez siostry El¿bietanki prowadz¹ce Oœrodek Rehabilitacyjny we Wleniu (miejsce
prze¿ywanych rekolekcji). Oto
ona: Jezu, Boski Zbawicielu,
przez Niepokalane Serce Maryi
ofiarujê Ci moje cierpienie fizyczne i udrêki duchowe, w intencjach Koœcio³a Œwiêtego, kap³anów, sióstr zakonnych (...).
Spraw, aby krzy¿, który dŸwigam, sta³ siê dla mnie Ÿród³em
odwagi, wyzwolenia i mocy, aby
cierpienie nie odebra³o mi nadziei, by wiara moja nie gas³a, a
mi³oœæ nie ustawa³a. A kiedy
nadejdzie kres mego ¿ycia, przyb¹dŸ po mnie i zaprowadŸ do
swego Królestwa. Amen.
Duch Œwiêty pozwoli³ mi
wejœæ w g³êbiê tej modlitwy i uka-

za³, ¿e to co dot¹d by³o (i jest)
Ÿród³em lêku ma staæ siê Ÿród³em
odwagi, mocy i wyzwolenia.
Spodziewam siê, ¿e krzy¿, do którego wzywa mnie Jezus nie przygniecie mnie, ale w³aœnie doda
mi odwagi, wyzwoli od lêku,
doda nadziei i mocy, przymno¿y
wiary i mi³oœci i doprowadzi do
Królestwa Niebieskiego.
Ta modlitwa sta³a siê modlitw¹ mego serca i ju¿ sprawi³a
we mnie inne, nowe i lepsze
spojrzenie na trudy ¿ycia i cierpienia. Ponadto – wartoœci prze¿ytych rekolekcji poœwiêconych
wiernym cz³onkom Ruchu Œwiat³o-¯ycie w Domowym Koœciele, bêd¹cych ju¿ w wieku dojrza³ym i starszym – nie da siê przeceniæ.
Tematy poruszane podczas
rekolekcji: „Wiek dojrza³y w planie Bo¿ym”, „Kiedy dzieci dorastaj¹”, „Kiedy dzieci opuszczaj¹
dom rodzinny”, „Jak zachowaæ
siê wobec cierpienia i choroby”,
„Przejœcie na drug¹ stronê ¿ycia”
oraz „W wieku dojrza³ym te¿ siê
nie nudzimy”, plus grupy dziele-

nia i codzienna Eucharystia z
nauczaniem ks. Jerzego, mia³y
nieocenion¹ wartoœæ.
Wieczorne spotkania równie¿
prze¿ywaliœmy w sposób owocny. Ich tematem by³a modlitwa
ma³¿eñska, dialog ma³¿eñski i
spotkanie z fizjoterapeut¹. Zastanawialiœmy siê te¿, jak dojrza³e
ma³¿eñstwa mog¹ s³u¿yæ w Ruchu, modliliœmy siê modlitw¹
wstawiennicz¹. Wspólnie z kuracjuszami prze¿yliœmy wieczornicê opart¹ na na tekstach Listu
Jana Paw³a II do ludzi starszych, odnowiliœmy przyrzeczenia ma³¿eñskie zakoñczone uroczyst¹ agap¹ weseln¹.
Mieliœmy te¿ du¿o wolnego
czasu, który wykorzystywaliœmy
na zwiedzanie piêknych pobliskich okolic i Pogórza Kaczawskiego. W sumie doœwiadczyliœmy, ¿e te rekolekcje, to dowód
na to, ¿e wiek dojrza³y mo¿e byæ
twórczy i piêkny.
I za to wszystko Chwa³a
Panu!
Magdalena i Tadeusz
Sieradzcy
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Pierwszy krok
OR Io, Tylmanowa, III turnus

Dziêkujê Panu Bogu, ¿e mog³em wzi¹æ udzia³ w rekolekcjach
wakacyjnych – po raz pierwszy
w doros³ym ¿yciu (mam ju¿ 50
lat). Pan Bóg zobaczy³, jak stojê
bezczynnie i zaprosi³ mnie do
swojej winnicy, abym i ja móg³
pracowaæ nad sob¹ i dla niego,
aby otrzymaæ tego denara, tak jak
ci, których zaprosi³ wczeœniej.
Nigdy nie myœla³em, ¿e mogê
poœwiêciæ a¿ 15 dni wakacji na
rekolekcje. Weekend, kilka dni –
OK, ale ca³e 2 tygodnie? Do tej
pory zawsze jeŸdziliœmy w ró¿ne
ciekawe i ciep³e miejsca, gdzie
k¹paliœmy siê w basenie i w morzu, pla¿owaliœmy, zwiedzaliœmy
i jedliœmy dobre rzeczy. Sam decydowa³em, dok¹d jadê, co i kiedy bêdê robi³ i z kim bêdê siê spotyka³ – jeœli zechcê.
Oczywiœcie Pan Jezus by³
wa¿ny dla mnie – ale jak teraz
widzê – na moich warunkach:
staram siê byæ dobry i chcê byæ
zbawiony, ale teraz zrobiê to po
swojemu i tutaj lepiej Panie Jezu
nie zagl¹daj, bo mam tam ba³agan, w którym siê dobrze czujê.
Chc¹c zmieniæ swoje ¿ycie na
lepsze wst¹pi³em z ¿on¹ do nowego krêgu Domowego Koœcio³a, aby wzrastaæ i byæ bli¿ej Boga.
Spotkania w krêgu by³y mi³e, spotyka³em tam ludzi, którzy mieli
podobne wartoœci, jak ja. Jad³em
te¿ dobre ciasta, wymienia³em
uwagi o dzieciach i ¿yciu, s³ucha³em po¿ytecznych prelekcji, modli³em siê wspólnie (choæ by³o mi
doœæ ciê¿ko „wycisn¹æ” treœæ ze
znanych mi na pamiêæ fragmentów Pisma Œw.). Trwa³em, ale nie

wzrasta³em, bo dobre postanowienia zapomina³em ju¿ na drugi
dzieñ i tak a¿ do nastêpnego spotkania. Animatorzy mówili nam,
¿e bardzo wa¿ny jest udzia³ w rekolekcjach wakacyjnych, bo to
one daj¹ si³ê do ca³orocznej pracy formacyjnej. Brzmia³o sensownie, ale nikt nie móg³ ( lub
nie chcia³) poœwiêciæ letniego
urlopu na rekolekcje. W koñcu
postanowiliœmy z ¿on¹ potraktowaæ nasz wzrost duchowy powa¿nie i zdecydowaliœmy siê pojechaæ. Mieliœmy trudnoœci z modlitw¹, ogranicza³a siê ona do
ró¿añca i czytañ na dany dzieñ z
gotowym komentarzem. Chcieliœmy czegoœ wiêcej – no i otrzymaliœmy to.
Przed wyjazdem mia³em obawê o warunki bytowe, o nieznane mi osoby, z którymi przyjdzie
mi spêdziæ a¿ tyle czasu i o politykê, która na pewno zdominuje
nasze rozmowy (jestem przeciwny promowaniu jedynie s³usznej
partii w koœcio³ach jak te¿ okreœlaniu przeciwników mianem
zdrajców i wrogów. Takie postêpowanie nie jest chrzeœcijañskie).
Moje obawy wydawa³y siê byæ
s³uszne, gdy zobaczy³em oœrodek
rekolekcyjny typu „wczesny Gierek”, mnóstwo biegaj¹cych wszêdzie ma³ych dzieci, a po wejœciu
do budynku przywita³a mnie gablota ze zdjêciami tragicznie zmar³ej pary prezydenckiej i artyku³em „Narodziny legendy” z Gazety Polskiej. „To nic, jutro wklejê
tutaj raport komisji Millera dla
równowagi” – pomyœla³em, ale
szybko zapomnia³em o tym, gdy¿
przez 15 dni nie pad³o ani jedno s³owo o
polityce – i nie by³o
to wcale wa¿ne, bo
wszystko nabra³o w³aœciwych rozmiarów i
najwa¿niejsze by³y relacje ja – Pan Bóg oraz
ja – bliŸni, zamiast jeden polityk – drugiemu politykowi z
udzia³em „bezstronnego” dziennikarza.
Para moderatorów œwieckich wydawa³a siê byæ mi³a, za
to moderator, ojciec

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Maciej jezuita wygl¹da³ na nachmurzonego inkwizytora. „Ten
dopiero da mi popaliæ” – pomyœla³em, ale zaraz druga myœl:
„Mo¿e tego w³aœnie potrzebujesz
zamiast g³askania”. Zacisn¹³em
zêby i postanowi³em potraktowaæ te rekolekcje jak pokutê za
moje grzechy (dopiero podczas
jednej z konferencji ojca Macieja zrozumia³em, ¿e pokuta to nie
jest kara za grzechy – ale sposób
na ponowne zbli¿enie siê do
Boga i jego mi³oœci).
Ju¿ pierwsze s³owa ojca Macieja pokaza³y, ¿e jest to w³aœciwy cz³owiek na w³aœciwym miejscu, a ja powinienem podziêkowaæ Panu Bogu, ¿e mnie tutaj
postawi³. Ojciec Maciej uœwiadomi³ mi zaraz na pocz¹tku tych rekolekcji, ¿e to nie ja robiê Panu
Bogu ³askê, poœwiêcaj¹c Mu a¿
2 tygodnie wakacji, ale to On
daje mi wielk¹ ³askê, ¿e mogê tu
byæ i korzystaæ z Jego darów,
którymi chce mnie obdarzyæ. To
by³a pierwsza z bardzo prostych
prawd – tak prostych, ¿e zwykle
ich nie dostrzegamy zajêci codzienn¹ krz¹tanin¹ wokó³ swoich „wa¿nych spraw”. Odkry³em
wiele takich prawd, znaczenie i
tajemnicê Sakramentów œw. Ojciec Maciej doskonale zna³ sposoby, jak ludzie t³umacz¹ swoje
niew³aœciwe postêpowanie i niekorzystanie z ³aski Bo¿ej. Nie
potêpia³ i nie gromi³ tego, ale
pokazywa³, jak uwolniæ siê ze
z³ych nawyków, jak wzrastaæ.
Bardzo du¿o skorzysta³em z jego
nauk – zw³aszcza podczas szko³y
modlitwy kiedy powoli, krok po
kroku prowadzi³ mnie jak dziecko do rozmowy z moim ojcem –
Bogiem. Do tej pory trudno by³o
mi siê modliæ – moja modlitwa
indywidualna to by³a najczêœciej
dziesi¹tka ró¿añca w samochodzie podczas jazdy do pracy.
Dzisiaj praktykujê codzienn¹
modlitwê ma³¿eñsk¹ z moj¹ ¿on¹
a tak¿e modlitwê rodzinn¹ z moimi córkami. To dla nas du¿a radoœæ, która zbli¿a nas do Boga i
do siebie nawzajem. Robiê te¿
codziennie prawdziwy Namiot
Spotkania przed Najœwiêtszym
Sakramentem przed wyjazdem do
pracy.
Rozmawiaæ z Panem Jezusem obecnym w Najœwiêtszym
Sakramencie tak¿e nauczy³ mnie
ojciec Maciej. W jednym pokoju
(nr 316 – rozszyfrowanym póŸniej jako J 3, 16) mieszka³ Pan
Jezus w Najœwiêtszym Sakramen-

cie – by³ on tam obecny przez
ca³¹ dobê przez ca³y okres rekolekcji. Ka¿dy móg³ tam pójœæ
nawet w œrodku nocy, aby spotkaæ siê z Bogiem w Hostii ukrytym. Z pocz¹tku nie czu³em takiej potrzeby, gdy¿ czêsto by³o
tam kilka osób – a ja wola³em
robiæ Namiot Spotkania samotnie na tarasie, gdzie przecie¿ te¿
jest Bóg i sk¹d widaæ piêkne góry,
które stworzy³. Dopiero ojciec
Maciej uœwiadomi³ mi, jak wa¿na i cenna jest obecnoœæ Pana
Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie – jakim jestem szczêœciarzem, ¿e mogê Go zobaczyæ i
zbli¿yæ siê do Niego. Czêsta rada
ojca Macieja dla osób z ró¿nymi
problemami to: idŸ do 316 (tzn.
porozmawiaj tam z Panem Jezusem i powierz mu twój problem).
To by³o du¿e prze¿ycie – taka
rozmowa z moim Bogiem twarz¹
w twarz. W moim koœciele przy
ul. Kruczej we Wroc³awiu Pan
Jezus jest wystawiony w Najœwiêtszym Sakramencie przez
ca³y czas – i od przyjazdu z rekolekcji spotykam siê z Nim tam
codziennie. To tylko 5 minut od
mojego domu – jad¹c do pracy
zatrzymujê samochód przed koœcio³em i robiê Namiot Spotkania przed Najœwiêtszym Sakramentem. Brakuje mi tego w sobotê i niedzielê, kiedy nie ma
wystawienia. Doceniam teraz
ten dar Jego obecnoœci na Ziemi
– i korzystam z tego.
Ojciec Maciej okaza³ siê byæ
kap³anem o z³otym sercu – jego
cierpliwoœæ do dzieci (i doros³ych
uczestników), udzia³ w pogodnych wieczorach, jego niestrudzone s³u¿enie nie tylko podczas
Eucharystii i wyk³adów, ale te¿
spowiedzi i rozmów indywidualnych budowa³o atmosferê wspólnoty i wzrastania duchowego.
Podczas kazañ, wyk³adów i rozmów czy spowiedzi nie pad³o ani
jedno niepotrzebne s³owo. Ile w
¿yciu s³ysza³em kazañ i konferencji – ale zwykle zapomina³em je
zaraz po us³yszeniu. S³owa ojca
Macieja zapamiêtam na d³ugo –
tak jak i treœci, które mi przekaza³ i uœwiadomi³.
Jednym z najwiêkszych moich odkryæ na tych rekolekcjach
by³y owoce Ducha Œw., które
wyszukiwaliœmy i wypisywaliœmy
podczas spotkania w krêgu. Mi³oœæ, radoœæ, cierpliwoœæ, dobroæ,
³agodnoœæ, wiernoœæ, opanowanie. S¹ takie oczywiste. Mo¿na
³atwo sprawdziæ, na ile jestem

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

cz³owiekiem duchowym. Zrobi³em tak podczas modlitwy ma³¿eñskiej i nie uzyska³em zbyt wielu
punktów... Postanowi³em sobie,
¿e siê zmieniê, bo tego chce ode
mnie Pan Jezus. Moj¹ „piet¹
achillesow¹”by³a ³agodnoœæ, cierpliwoœæ i opanowanie, bo zawsze
uczono mnie nie okazywaæ s³aboœci i byæ twardym. Taki wiêc
by³em i nie odpuszcza³em, gdy
ktoœ nie zachowywa³ siê tak, jak
oczekiwa³em. 20 lat prowadzenia w³asnej firmy w ci¹gle zmieniaj¹cych siê warunkach rynkowych nie sprzyja³o wykszta³ceniu
siê tych cech. Nie chcia³em
„wyjœæ na frajera” przez to, ¿e
odpuszczê. Ale podczas Namiotu Spotkania przeczyta³em fragment o tym, jak Piotr zapar³ siê
Pana Jezusa i to a¿ 3 razy. Wtedy kogut zapia³ i Jezus odwróci³
siê i spojrza³ na Piotra. By³em w
Jerozolimie w miejscu, gdzie siê
to sta³o, szed³em po tych samych schodach, po których
szed³ Pan Jezus – ale a¿ do teraz
nie rozumia³em tej sceny: Pan
Jezus spojrza³ na Piotra z mi³oœci¹, a nie po to, aby go skarciæ.
Piotr gorzko zap³aka³ – i ja razem z nim, kiedy zrozumia³em,
jak dobry i ³agodny by³ Pan Jezus – nawet wobec tych, którzy
go skrzywdzili. Dlaczego wiêc ja
nie mogê byæ ³agodny i opanowany – na wzór naszego Pana?
Zacz¹³em od zaraz na rekolekcjach – nie narzeka³em na warunki bytowe, zg³asza³em siê sam
do pomocy, chêtnie „jecha³em”
mopem po schodach i w toaletach (zdziwienie moich córek:
„Tatuœ myje kible?” – bezcenne!
:) Modlê siê teraz: „Jezu cichy i
pokornego serca – uczyñ serce
me wed³ug serca Twego”. Moja
¿ona zawa¿y³a tê zmianê w moim
zachowaniu – zrobi³em jej tym
przyjemnoœæ. Czas teraz na przekonanie moich córek, ¿e ich ojciec jest ³agodny, cierpliwy i opanowany. Na pewno polubi¹ to,
a ja bêdê móg³ œwiadczyæ moim
¿yciem, co to znaczy byæ chrzeœcijaninem. Podobnie w mojej
firmie staram siê byæ ³agodny i
opanowany – moi pracownicy
zauwa¿yli tê zmianê. Jest to pewnie dobre œwiadectwo, gdy¿ powiedzia³em im, ¿e by³em na rekolekcjach.
Do tej pory ³atwo przykleja³em innym etykietki i jeœli nie
uwa¿a³em ich za wystarczaj¹co
mi³ych czy ciekawych to albo nie
rozmawia³em z nimi, albo by³em

9

Widzieliœmy Pana

ju¿ uprzedzony i odpowiednio
szybko koñczy³em rozmowê.
Naturalne dla mnie wiêc by³o, ¿e
po przyjeŸdzie na rekolekcje i
spotkaniu tylu obcych ludzi szybko podzieli³em uczestników rekolekcji na tych „ca³kiem sympatycznych” i tych, z którymi nie
ma pewnie o czym rozmawiaæ.
Kiedy postanowi³em siê zmieniæ,
chcia³em tak¿e prze³amaæ moj¹
niechêæ i uprzedzenia do innych
ludzi. Zacz¹³em to praktykowaæ
wyszukuj¹c w tych uznanych
przeze mnie za nieciekawych
moich wspó³uczestnikach pozytywnych cech i zachowañ – a
potem stara³em siê choæ krótko
z nimi rozmawiaæ i powiedzieæ
im coœ mi³ego. Bardzo szybko
odczu³em wspólnotê z tymi ludŸmi.
Od kilku lat chcia³em zacz¹æ
dialog ma³¿eñski, o którym s³ysza³em wiele dobrego. Nie mog³em siê zmobilizowaæ do tego
podczas „zwyk³ego” roku – dopiero podczas tych rekolekcji dosta³em konkretn¹ „instrukcjê obs³ugi” takiego dialogu podczas
szko³y ¿ycia. Tego potrzebuje facet! Potem by³ czas na dialog.
Poszliœmy z ¿on¹ do pokoju i
przeprowadziliœmy pierwszy w
¿yciu dialog ma³¿eñski. By³ bardzo udany – bêdziemy kontynuowaæ taki dialog w dalszym naszym ¿yciu.
Mam wiele dobrych doœwiadczeñ z tych rekolekcji, du¿o zrozumia³em i staram siê zmieniæ
moje ¿ycie tak, abym wzrasta³ i
by³ bli¿ej Boga. Staram siê oddawaæ Mu moje wszystkie sprawy
– te radosne i te trudne. £atwiej
jest mi siê teraz modliæ – z moj¹
¿on¹, z dzieæmi i samodzielnie.
Chcia³bym byæ wiernym na modlitwie i nie zra¿aæ siê trudnoœciami, które przychodz¹. Lepiej rozumiem znaczenie tajemnicy Sakramentów Œwiêtych, bardziej
doceniam i wykorzystujê obecnoœæ Pana Jezusa w Najœwiêtszym Sakramencie. Lepiej rozumiem przes³anie zawarte we fragmentach Ewangelii, które zna³em
na pamiêæ (przez ponad 20 lat
by³em lektorem), ale nie widzia³em ich g³êbi i znaczenia – a¿ do
tych rekolekcji. To olbrzymia
³aska i doœwiadczenie Bo¿ej mi³oœci. Modlê siê o wytrwa³oœæ w
moich dobrych postanowieniach,
które ju¿ zacz¹³em realizowaæ z
Bo¿¹ pomoc¹.
Polecam takie rekolekcje
wszystkim – naprawdê warto po-

zwoliæ Panu Bogu dzia³aæ! On stoi
u drzwi i ko³acze – zaproœ go do
swojego ¿ycia – najlepiej poprzez
rekolekcje wakacyjne, kiedy mo¿esz zostawiæ pracê, politykê i
inne „wa¿ne” sprawy. To mo¿e
pomóc Ci pouk³adaæ w³aœciwie
priorytety w tym zwariowanym
œwiecie i odnaleŸæ ponownie
Bo¿¹ mi³oœæ i na ni¹ odpowiedzieæ.
Jestem wdziêczny wszystkim,
bez których nie by³oby tej oazy
ani jej owoców: ojcu moderatorowi Maciejowi, ksiêdzu Piotrowi, moderatorom œwieckim
Aidzie i Tadeuszowi, naszym animatorom Oli i Marcinowi, klerykowi Jakubowi, diakonii wychowawczej i wszystkim wspó³uczestnikom za ich pos³ugê i ich
œwiadectwo ¿ycia, za dar wspólnoty. Chwa³a Panu!
Janusz Pelizg
Decyzjê o wyjeŸdzie na rekolekcje podjêliœmy razem z Januszem. Byliœmy ju¿ 3 lata w krêgu, ale w³aœciwie wszystkie elementy naszego ¿ycia duchowego nie wychodzi³y. Dialog ma³¿eñski nieobecny, modlitwa ma³¿eñska niezadawalaj¹ca, modlitwy rodzinnej brak albo bardzo
s³aba. Wszystko nie takie, jak byæ
powinno, a t³umaczenie siê brakiem czasu by³o wrêcz œmieszne.
Dlatego stwierdziliœmy, ¿e nale¿y pojechaæ na rekolekcje.
Zaraz na pocz¹tku ojciec
Maciej uœwiadomi³ mi, ¿e to nie
ja robiê ³askê Panu Bogu, ale to
Pan Bój daje mi wielk¹ ³askê zapraszaj¹c mnie na te rekolekcje.
Poczu³am siê wyró¿niona i wybrana przez Boga i uwierzy³am,
¿e rekolekcje bêd¹ owocne, skoro Pan Bóg nas tutaj przyprowadzi³.
Od lat zmagam
siê z trudnoœciami z
modlitw¹, dlatego
Szko³a Modlitwy i
prowadzenie krok
po kroku da³o mi
bardzo wiele i otworzy³o oczy na wiele
rzeczy. Przy okazji
uzmys³owi³am sobie, i¿ najwa¿niejsze
s¹ wiernoœæ i systematycznie trwanie
na modlitwie a nie
emocje. Jeœli czasem dostajê „lizaka”
to dobrze, ale jeœli

nie – to wcale nie znaczy, ¿e Pana
Boga nie ma.
Zobaczy³am jasno, ¿e w
moim ¿yciu s¹ sfery, które zostawi³am tylko sobie. Ojciec Maciej powiedzia³ trafnie, ¿e mówimy: „wejdŸ Panie Jezu, ale tu do
kuchni, a do salonu to nie, bo
tam nieposprz¹tane”. Nie oddawa³am wszystkich sfer mojego
¿ycia, wierz¹c, ¿e pewne sprawy
za³atwiê sama. To siê zmieni³o.
Najbardziej prosi³am o to, aby
Pan Bóg dotyka³ mego serca i
serca Janusza, aby wszystkie elementy ¿ycia duchowego mog³y
iœæ do przodu. I Pan Bóg wys³ucha³ tej modlitwy. Wla³ w nasze
serca swojego Ducha, rozpali³ je
i to, co by³o niemo¿liwe – sta³o
siê mo¿liwe.
Modlitwa rodzinna. Zaproponowaliœmy dzieciom modlitwê
brewiarzem – przyjê³y to z radoœci¹. Codziennie zasiadamy do
nieszporów zamiast ogl¹daæ telewizjê w tym czasie i jesteœmy
szczêœliwi.
Modlitwa ma³¿eñska – rozwa¿amy z Januszem s³owa Pana i
daje nam to szczêœcie.
Namiot Spotkania – jest trudno, ale jest codziennie a Bóg jest
mi³osierny i otworzy moje serce
na g³êbsze prze¿ywanie spotkania z Nim.
Dialog Ma³¿eñski – uda³o nam
siê go wreszcie przeprowadziæ i
postanowiliœmy zasiadaæ razem
przed Panem Bogiem co miesi¹c.
Czas rekolekcji by³ naprawdê czasem b³ogos³awionym.
Przyniós³ dobre owoce, które
powinny trwaæ przy pomocy
Bo¿ej ³aski. O to proszê Pana
ka¿dego dnia i dziêkujê Mu za
tych, przez których dzia³a³ na
tych rekolekcjach. Chwa³a Panu!
Ewa Pelizg
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I, II, III – s³u¿yæ!
ON¯, III stopnia, Kraków

Jeœli stojê na pocz¹tku drogi, to jedynka, (tak¿e jeœli potrzebujê odnowiæ podstawy wiary),
jeœli odczuwam, ¿e jestem w niewoli grzechu, to dwójka. Natomiast jeœli twierdzê, ¿e odda³am
¿ycie Jezusowi, wiem, ¿e moje
¿ycie to ci¹g³e chodzenie po pustyni, szemranie przeciw Bogu i
powroty do Niego, to chyba czas
pójœæ dalej – odkryæ, ¿e nie tylko
ja i Bóg, ale te¿ wielu takich jak
ja, czyli Koœció³. Co z tego wynika? Zrozumiem, gdy pojadê na
trójkê.
Oczywiœcie jedynka, dwójka
i trójka, to 15-dniowe oazy formacyjne – rekolekcje naszego
Ruchu. Kolejne etapy w naszej
pracy nad sob¹ aby dojrzeæ do
tego, co Bóg nam objawia i czego od nas oczekuje. A oczekuje
ma³o i wiele jednoczeœnie. Ma³o,
bo tylko s³uchania Go i zaufania
Mu –z mi³oœci do Niego. Proste.
Na pozór. A du¿o, bo bycia dobrym dla wszystkich, uœmiechniêtym, ¿yczliwym, przebaczaj¹cym,
cierpliwym, nie podnosz¹cym
g³osu, wspania³ym ma³¿onkiem,
rodzicem, pracownikiem, s¹siadem, wype³niaj¹cym przykazania
Bo¿e i koœcielne itp. itd. Niewykonalne. Przyt³aczaj¹ce. Czy rzeczywiœcie wiêc tego wymaga?
Mo¿e jednak wróciæ do tego co
ma³e – zaufania. A to co du¿e
bêdzie stawaæ siê powoli ju¿ „nie
si³¹, nie moc¹ nasz¹, lecz moc¹

Ducha Œwiêtego”. A¿ stanie siê
w koñcu w niebie. Chcia³abym
byæ idealna, a tym czasem muszê ci¹gle ze wstydem stawaæ
przed moimi bliŸnimi, œwieciæ
oczami za moje zaniedbania i
wady i taka grzeszna, niegodna,
mówiæ im o Bogu, który jest Mi³oœci¹. Te¿ moj¹ mi³oœci¹, chocia¿ ci¹gle przeze mnie ranion¹.
Zreszt¹ tak jest te¿ z moim mê¿em – moj¹ mi³oœci¹, ranion¹ i
przebaczaj¹c¹ mi nieustannie.
Czasami po d³u¿szym czasie, tak
nawiasem mówi¹c. Pan Bóg jednak jest szybszy w przebaczaniu.
Spodoba³o siê Bogu zbawiæ
ludzi we wspólnocie. To znane
powiedzenie. Na ile je rozumiem? Ci¹gle ma³o. Zbyt czêsto
wolê byæ sama, uciec przed obowi¹zkami wobec innych. Wspólnot¹ jest nasze ma³¿eñstwo. Trochê wiêksz¹ nasza rodzina. Jeszcze wiêksz¹ kr¹g, parafia, Ruch,
ca³y Koœció³ powszechny. I w
ka¿dej z nich doœwiadczam, jak
w tyglu, ile jest we mnie czystego z³ota (ma³o, maluœko), a ile
brudu, który trzeba wypaliæ.
Uciekaj¹c przed tym wypalaniem
wyd³u¿am czas mojego oddalenia od Boga. A ten brud powoduje walki, os¹dzanie, bo niezrozumienie siebie i innych. Najwiêcej jednak ró¿nych form niezadowolenia – smutny chrzeœcijanin, bo uciekaj¹cy przed zbawieniem.
Rekolekcje
oazowe to forma prze¿yciowa. Zd¹¿y siê
podczas nich
zachwyciæ modlitw¹ i doœwiadczyæ jej zaniedbañ. Mo¿na
cieszyæ siê przyjacielskimi rozmowami z ludŸmi i zd¹¿y siê te¿
poirytowaæ i
ponarzekaæ na
ich wady. Przez
15 dni mo¿na
wejœæ sobie na
odcisk. I zobaczyæ po swoich
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reakcjach ile w nas z³ota, a ile…
Cieszê siê z rekolekcji trzeciego stopnia,
prze¿ytych 3 lata temu,
podczas których dojrza³am do decyzji, ¿e pragnê s³u¿yæ – tak jak potrafiê. Papie¿em nie
bêdê, Matk¹ Teres¹ te¿
nie, ale s¹ œwiêci kucharze i furtianie, i kwestaPrzysz³oœæ s³u¿by liturgicznej!
rze. Coœ tam wiêc znajdzie siê dla mnie.
Jednak trzy lata muuwa¿yliœmy), tempem marszu
sia³y up³yn¹æ abyœmy wspólnie z dorównuj¹c m³odym. M³odsze
Wiesiem uroczyœcie powiedzieli te rodziny z maluchami, budowa³y
s³owa w Kroœcienku: „Pragnê s³u- wspólnotê kiedy musia³y wcze¿yæ” przystêpuj¹c do Diakonii œnie wstawaæ, aby przyszykowaæ
Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Wypowie- siebie i dzieci do ca³odziennego
dzieliœmy je w chwili, kiedy nie czasami wyjœcia, a potem zd¹¿aæ
odczuwaliœmy wielkiego zapa³u i na kolejne punkty programu.
powiewu Ducha Œwiêtego, ale Zupe³nie m³odzi pokonywali siewtedy gdy przyt³oczeni k³opota- bie w doœwiadczeniach ograniczemi dnia codziennego, nie widz¹c nia swojej wolnoœci, np. podpoich koñca, postanowiliœmy rz¹dkowuj¹c siê ciszy nocnej, kiewbrew sobie powiedzieæ Panu dy chcia³o siê posiedzieæ i po„tak”. „Nie moje sprawy, lecz rozmawiaæ, czy te¿ zgadzaj¹c siê
Twoje. Nie bêdê czekaæ a¿ na króciutki czas wolny podczas
wszystko siê pouk³ada, tylko zro- wyjœæ. A przecie¿ byli ju¿ dorobiê, to co umiem – o co mnie œli.
poprosisz”. Podczas pos³ugi pary
Podró¿uj¹c po krakowskich
rejonowej mieliœmy okazjê prze- koœcio³ach uczyliœmy siê czym
konaæ siê wielokrotnie, ¿e jest Koœció³. Mo¿e to dziwnie wywszystko, co zrobiliœmy i powie- gl¹da, ale architektura koœcio³ów,
dzieliœmy dobrego, by³o ³ask¹. Nie zwykle bardzo mnie interesuj¹ca,
wynika³o z naszych umiejêtnoœci podczas rekolekcji zesz³a na bari zalet. A jeœli tak, to naturaln¹ dzo daleki plan. Na pierwszy wykonsekwencj¹ by³o nasze „pra- sunê³y siê spotkania z ludŸmi –
gnê s³u¿yæ”, bo wierzymy s³owu ich doœwiadczenia wiary oraz
Pana: „wystarczy ci mojej ³aski” dotkniêcie historii Koœcio³a w
2 Kor, 12,9
Polsce. Prze¿ycie Eucharystii –
Dorota Fuchsig ofiary dziêkczynnej w jednoœci z
Koœcio³em powszechnym oraz
W tym roku mieliœmy szczê- duszami tych, którzy budowali
œcie znaleŸæ siê na oazie trzecie- Koœció³ polski, by³o niezwyk³ym
go stopnia, która ró¿ni³a siê od wydarzeniem i w Katedrze Watej, któr¹ prze¿yliœmy 3 lata welskiej, i w koœciele na Ska³ce
temu. Po pierwsze odby³a siê w czy Mariackim. Koœcio³a mêczenszczególnym miejscu – Krakowie. ników dotykaliœmy nie tylko na
Po drugie wczeœniej byliœmy na Ska³ce, wspominaj¹c œw. Stanioazie samych rodzin, teraz oaza s³awa biskupa, ale przede wszystrodzin by³a po³¹czona z oaz¹ kim tu¿ pod Oœwiêcimiem w kom³odzie¿y szkolnej, studenckiej i œciele franciszkanów na terenie
pracuj¹cej. By³o wiêc tam m.in. podobozu w Harmê¿ach. Wœród
ma³¿eñstwo z 45-letnim sta¿em, imion wszystkich zamêczonych
ma³¿eñstwo z pó³rocznym syn- w Oœwiêcimiu kap³anów upakiem i mnóstwo m³odych. Na miêtnionych na kamiennych taoazie mogliœmy doœwiadczyæ bu- blicach, stoj¹c nad wstrz¹saj¹c¹
dowania wspólnoty przez wszyst- wystaw¹ „Klisze pamiêci Labirynkich. Starszych, bêd¹cych dla nas ty” M. Ko³odzieja mo¿na trwaæ
Ÿród³em nieustannego zachwytu przed Panem w przeb³aganiu,
nad ich wzajemn¹ mi³oœci¹, wiel- dziêkczynieniu i proœbie, które nie
koœci¹ wiary, pogod¹ ducha, kie- s¹ wyra¿alne s³owami.
dy pokonywali schody i odleg³oA ludzie buduj¹cy Koœció³, z
œci, zmagaj¹c siê z w³asn¹ s³abo- którymi mogliœmy siê spotkaæ:
œci¹ fizyczn¹ (któr¹ z racji wieku zakonnice, kap³ani – kierownicy
chyba mieli, chocia¿ jej nie za-

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

duchowi w seminarium, biskup –
pomocniczy pasterz Koœcio³a krakowskiego, odkrywali przed nami
jak wygl¹daj¹ te ¿ywe kamienie
buduj¹ce Koœció³. Wszyscy dziel¹c siê swoim powo³aniem,
wiar¹, czasem modlitw¹, odkrywali lub przypominali nam prawdy naszej wiary. Ja us³ysza³am o
trudach, które dotykaj¹ ka¿dego,
a chocia¿ utrudniaj¹ s³u¿bê
wspólnocie, nie uniemo¿liwiaj¹
jej. Od biskupa wiem, ¿e najwiêksz¹ udrêk¹ jest cz³owiek sam
dla siebie, od kierownika duchowego, ¿e mo¿na wiele lat mieæ
trudnoœci w modlitwie osobistej
pomimo tego, ¿e wczeœniej by³o
siê systematycznym i du¿o modli³o. A jednak trwaj¹ oni w Koœciele i s³u¿¹. A niezwyk³a siostra z £agiewnik otworzy³a mi
oczy na inn¹ prawdê – nie zawsze to co piêkne, zachwycaj¹ce i pe³ne uniesieñ jest miejscem
dzia³ania Boga. Ona przyjecha³a
na jeden dzieñ do zakonu szukaj¹c swojego powo³ania i siedz¹c
z zakonnicami w kaplicy stwierdzi³a, ¿e to jest okropne… ale
owocne, bo pozosta³a. Spotkanie z p. Janem Budziaszkiem, nawróconym dawno temu perkusist¹, to te¿ poznanie kolejnej
osoby, która na wzór Maryi zaczyna ka¿dy dzieñ od „Fiat”, rozwa¿aj¹c tajemnicê ró¿añca Zwiastowanie.
Dziwnie dzia³a Pan Bóg. Nieustannie nas wzywa, zaprasza.
My najczêœciej mówimy: nie teraz, nie nadajê siê, zaniedbam
inne rzeczy. Albo te¿ odpowiadamy: tak. A potem robimy byle
jak, zapominamy, zaniedbujemy
pe³ni egoizmu, lêku o swoj¹ teraŸniejszoœæ i przysz³oœæ. A w tym
wszystkim Bóg jest obecny, czekaj¹cy na zaufanie. I czasami nam
siê udaje – zaufamy, a wtedy ju¿
nie my lecz On dzia³a, jak w Ps
37. I nie przestanie, dopóki nie
dokoñczy dzie³a, bo Dary ³aski i
wezwania Bo¿e s¹ nieodwo³alne (Rz 11,29). Jeœli sobie to ju¿
uœwiadomiliœmy, to nie mamy
wymówek. Mamy budowaæ Koœció³ i mamy w nim byæ p³odni,
na wzór Maryi Niepokalanej Matki Koœcio³a, jak uczymy siê od
ks. Franciszka Blachnickiego.
Podczas rekolekcji by³ te¿ czas
na to, aby spotykaj¹c siê z Panem „w namiocie poza obozem”
rozwa¿yæ swoje miejsce w Koœciele. Te rozwa¿ania oparte by³y
na dokumentach Koœcio³a, na
nauce ks. Blachnickiego, która
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by³a wyjaœnianiem dokumentów
Koœcio³a oraz na tajemnicach z
¿ycia Maryi – tej, która jest Oblubienic¹ Ducha Œwiêtego i Oblubienic¹ swojego syna – Jezusa
Chrystusa. Wieczorny rachunek
sumienia przed Najœwiêtszym Sakramentem by³ czasem nie tylko
rozliczenia minionego dnia, ale i
przesz³oœci. Utwierdzania tego co
dobre i burzenia fa³szywych obrazów, s¹dów, planów.
Bardzo du¿o prze¿yæ, do których chcemy wracaæ w zagonionej codziennoœci, aby nie straciæ
celu naszej wêdrówki, która nie
jest samotna. Przypomina bardziej wspinaczkê z linami, do których wszyscy razem jesteœmy
przywi¹zani. Ograniczaj¹ nas,
dodaj¹ nam ciê¿aru osób za nami,
ale te¿ pomagaj¹ nam pokonaæ
niedostêpne dla nas odcinki, dziêki tym, którzy s¹ przed nami.
No koniec doœwiadczenie
dnia wspólnoty, Piêædziesi¹tnicy
w 13 dniu oazy. Niesamowite,
gdy na wspólnej Eucharystii widzimy siê z bliskimi z s¹siednich
oaz rekolekcyjnych. A s¹ nimi
ma³¿eñstwa z naszego miasta i
rejonu oraz nasza córka. A potem wyci¹gamy rêce we wspólnej modlitwie nad tymi, którzy
podejmuj¹ szczególny rodzaj postu w intencji zniewolonych –
w³¹czaj¹ siê w dzie³o Krucjaty
Wyzwolenia Cz³owieka. Tym
gorliwsza by³a ta modlitwa im
wiêksza by³a wdziêcznoœæ za
tych m³odych z naszej oazy, którzy do ostatniej chwili bali siê tej
ofiary i powrotu do swoich znajomych jako abstynenci, a jednak podjêli t¹ ofiarê. Chwa³a
Panu!
Wiesiek Fuchsig

Jesteœmy Koœcio³em!
OR, III stopnia, Swarzewo

Na prze³omie lipca i sierpnia
byliœmy z ca³¹ nasz¹ rodzin¹
(dwójk¹ dzieci – 4 i pó³ letnim
Jeremiaszkiem oraz 2 i pó³ 5 letnim Antosiem) na Oazie III stopnia w nadmorskim Swarzewie.
Jest to dla nas miejsce szczególne – wszystkie stopnie Oazy
prze¿ywaliœmy w tym miejscu. W
Swarzewie znajduje siê Sanktuarium Matki Bo¿ej Morskiej. To
Jej powierzamy nasz¹ rodzinê.
Jechaliœmy z wieloma obawami
dotycz¹cymi naszych dzieci.
Oaza by³a organizowana przez
Diecezjê gliwick¹, prowadzili j¹
Ola i Darek JóŸwikowie wraz z
ksiêdzem Eugeniuszem. Pomaga³
im diakon £ukasz.
Rekolekcje prze¿yliœmy w
pe³ni, choæ nasze dzieci nie s¹
zbyt du¿e, dziêki œwietnej organizacji czasu prowadz¹cych i Diakonii do dzieci. Nie wyobra¿aliœmy sobie zwiedzania Koœcio³ów
z ma³ymi dzieæmi.
Pocz¹tkowo nie byliœmy w
stanie zapamiêtaæ kolejnych
punktów programu, by³o ich wiele... kilka dy¿urów w ci¹gu ca³ego pobytu. Uczyliœmy siê punktualnoœci, codziennego wstawania na jutrzniê, która sta³a siê dla
nas po czasie radoœci¹ uczestniczenia, a nie uci¹¿liwego obowi¹zku jak na wczeœniejszych
Oazach rekolekcyjnych. Dziêki
kumulacji wielu punktów programu w mo¿liwie krótkim czasie,
zostawa³o jeszcze wiele czasu
wolnego, który mogliœmy spêdziæ
z rodzin¹. ¯eby jednak temu
wszystkiemu sprostaæ musieliœmy
byæ niezwykle zdyscyplinowani –
to by³o dla nas trudne zadanie!

W naszym krêgu rekolekcyjnym obecne by³y 3 pary rejonowe (w tym jedna by³a), stawia³o
to przed nami wy¿sze wymagania wzglêdem siebie, modlitwy,
uczyliœmy siê od nich s³u¿by.
Wa¿nym elementem by³a dla
nas prze¿ywana wspólnie z dzieæmi Eucharystia. Uczyliœmy siê
wzajemnie w³aœciwych postaw w
Œwi¹tyni, staraliœmy siê tak¿e,
aby dzieci w miarê mo¿liwoœci,
zachowywa³y siê stosowanie. To
dziwne, ale nawet przy liczbie 50
dzieci Msza Œwiêta przebiega³a
bez wiêkszych zak³óceñ.
Podczas tych rekolekcji zasmakowaliœmy w liturgii Koœcio³a, poczuliœmy siê Jego cz³onkami, zostaliœmy zanurzeni w Jego
bogactwie, uœwiadomiliœmy sobie, ¿e jesteœmy odpowiedzialni
za zbawienie siebie, swoich najbli¿szych i tych, przy których
Bóg nas stawia. Rzeczywiœcie
jesteœmy cz³onkami Koœcio³a i
jesteœmy odpowiedzialni za Jego
kszta³t. Zostaliœmy uposa¿eni do
s³u¿by w Koœciele co nam bardzo siê przyda³o, poniewa¿ zostaliœmy wybrani na ten rok animatorami krêgu. Te rekolekcje
ró¿ni³y siê od pozosta³ych tym,
¿e niewiele by³o emocji, a raczej
œwiadome uczestnictwo.
Staliœmy siê kandydatami
KWC powierzaj¹c nasz post w
intencji wolnoœci naszych bliskich.
Po przyjeŸdzie na modlitwie
ma³¿eñskiej kontynuujemy zachwyt liturgi¹ i œpiewamy Nieszpory.
Wyjazd rekolekcyjny, choæ
wymagaj¹cy i wi¹¿¹cy siê dla nas
z wieloma wyrzeczeniami, jest
du¿ym krokiem naprzód w wierze i w umiejscowieniu siebie w
Koœciele. Staliœmy siê Jego œwiadomymi cz³onkami, poczuliœmy
siê tak¿e odpowiedzialni za nasz¹
Ojczyznê, do jej aktywnego tworzenia.
Domowy Koœció³ stawia nam
wymagania, mo¿liwe do realizacji i to jest du¿¹ wartoœci¹ w obecnych czasach.
Ewa i Radek
Martyniszynowie
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Jesteœmy Jego ludem
Relacja z Dnia Wspólnoty

Pogoda by³a taka sobie – bardziej listopad i to póŸny ni¿ pocz¹tek paŸdziernika – ciê¿ko mi
by³o zmobilizowaæ siê do wyjœcia
i jazdy na drugi koniec miasta.
Nasz zespó³ zbiera³ siê tym razem na Psim Polu, przy parafii
œw. Jakuba i Krzysztofa. Dodatkow¹ dla naszej rodziny komplikacj¹ jest fakt, ¿e nasze dzieci
uczestnicz¹ce w oazie m³odzie¿owej bior¹ udzia³ w Dniu Wspólnoty w innym zespole i najczêœciej o innej godzinie.
Niby zawsze takie spotkania
wygl¹daj¹ tak samo – zawi¹zanie wspólnoty, konferencja,
œwiadectwa, dzielenie siê w ma³ych grupach, Namiot Spotkania,
wspólna msza œwiêta...
Dzieñ wspólnoty 9 paŸdziernika 2011 poœwiêcony by³ oczywiœcie tematowi roku: S³uchaæ
Pana w Koœciele – Jesteœmy Jego
ludem, powo³ani przez Ojca do
uczestnictwa w ¿yciu Bo¿ym.
Sala w domu parafialnym zwana

przez miejscowych du¿¹, ledwie
pomieœci³a wszystkich przyby³ych. Przywitali nas Ania i Benek Banaszakowie, którzy do tej
pory byli odpowiedzialni za przygotowanie i przeprowadzenie
Dni Wspólnoty w naszym zespole. Ostatni raz w tej roli! Pos³ugê przejê³i od nich Jola i Krzysztof Mikosowie.
Zawsze najwiêksze wra¿enie
robi na mnie ma³a grupa. Zapewne dlatego, ¿e spotykamy siê
razem wszyscy uczestnicy Ruchu
– m³odzie¿, doroœli, ma³¿onkowie. Tym razem w „mojej” grupce znaleŸli siê doœwiadczeni oazowicze – ma³¿onkowie z pokaŸnym sta¿em ma³¿eñskim i pocz¹tkuj¹cy – m³odzie¿ z oazy Nowej
Drogi, w oazie od kilku miesiêcy. A jednak mo¿emy siê od siebie uczyæ! Dziel¹c siê S³owem
Bo¿ym wzbogacamy siê nawzajem.
Drugi element, na który czekam to œwiadectwa – tym razem

W s³u¿bie odnowy parafii
DWDD, 5 listopada 2011, Rybnik

Prawdziwie Bo¿a by³a myœl ks. Blachnickiego, by ten
Ruch zwi¹zaæ z parafi¹. Nie odchodŸcie od tej idei. Trwajcie w lokalnej wspólnocie Koœcio³a i o¿ywiajcie j¹ Wasz¹
wiar¹.
B³. Jan Pawe³ II do Ruchu Œwiat³o-¯ycie
W parafii czy dla parafii?
Tym razem przedstawiciele
ró¿nych diakonii z dziewiêciu diecezji filii œl¹skiej naszego Ruchu,
spotkali siê po raz pierwszy w
Rybniku, w parafii Œw. Teresy od
Dzieci¹tka Jezus na jesiennego
Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD). Przepiêkna
œwi¹tynia, piêkne miejsce i spore mo¿liwoœci lokalowe zarówno
co do noclegów jak i spotkañ.
To dziêki du¿ym dwóm domom
parafialnym staremu i nowemu.
No i dziêki przede wszystkim pe³nemu ró¿nych inicjatyw i pomys³ów ks. Pra³atowi Teodorowi Suchoniowi, proboszczowi tego

miejsca. By³o nas sporo. Z naszej diecezji przyjecha³o oko³o
dwudziestu osób, na czele z moderatorem diecezjalnym ks. Grzegorzem. Byli tu przedstawiciele
wiêkszoœci diakonii. Przygotowani mniej lub bardziej na podstawie wczeœniej dostarczonych
materia³ów, dotarliœmy do Rybnika, jedni ju¿ w pi¹tek wieczór
a pozostali w sobotê rano. Zaczêliœmy jutrzni¹ z wprowadzeniem s³owami Ks. Blachnickiego: Chcemy, jako Ruch s³u¿yæ,
chcemy coœ daæ. Czekamy cierpliwie na ten moment, kiedy
naprawdê bêdziemy mogli im
coœ daæ. Bo my tylko chcemy
wzbogacaæ.

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

by³o to œwiadectwo Doroty i Wiesia z rekolekcji III stopnia. Zaanga¿owana by³am w Diakonii S³owa sk¹d nie wszystkie treœci do
mnie dociera³y, a szkoda. ¯a³ujê, ¿e nie s³ysza³am w ca³oœci katechezy ks. Radka Rotmana.
Najbardziej jednak czekam na
Namiot Spotkania. Nie mam
mo¿liwoœci codziennie odprawiaæ
tej modlitwy przez Najœwiêtszym
Sakramentem, wiêc gdy mogê to
zrobiæ na Dniu Wspólnoty – to
jest to œwiêto.
Eucharystia nasza by³a wspólna z parafianami. To te¿ ma g³êboki sens – dajemy œwiadectwo
„niezrzeszonym”, ¿e nie jesteœmy
jak¹œ sekt¹, ¿e modlimy siê tak
samo. A nasza troska o piêkno
liturgii jest, mam nadziejê, zaraŸliwa.
Najwiêcej czasu na pogaduchy jest w czasie agapy. Z radoœci¹ spotykam dawno nie widziane osoby, z którymi kiedyœ, dawno by³am na rekolekcjach. To
przywilej tych spotkañ. Cieszê siê
bardzo, kiedy spotykam ludzi o
których s¹dzi³am, ¿e ju¿ odeszli z
oazy – a jednak trwaj¹. Kiedy
spotykam ludzi, których pozna³am ponad 20 lat temu w oazie
m³odzie¿owej i dzisiaj nadal s¹ w
Odœwie¿my to, co mamy,
skarb charyzmatu Œwiat³o-¯ycie,
który zosta³ nam dany. A w œlad
za tym, odnówmy wezwanie do
s³u¿by, do diakonii – to s³owa
celebransa.
Nastêpnie, po œniadaniu,
odby³ siê panel dyskusyjny, dotycz¹cy modelu parafii, poprowadzony przez ks. Ryszarda Nowaka, obecnie proboszcza parafii w
Orzegowie w Rudzie Œl¹skiej. Odpowiadaliœmy na kilka zadanych
nam pytañ.
· Jakie cechy powinna posiadaæ
parafia wed³ug wizji ks. Franciszka Blachnickiego?
· Kto jest odpowiedzialny za
kszta³t takiej parafii?
· Co nale¿y robiæ w orzegowskiej parafii?
Ksi¹dz Ryszard zwróci³ uwagê, ¿e na drugie pytanie nie pad³a oczekiwana odpowiedŸ, ¿e to
ka¿dy z nas osobiœcie powinienem byæ za to odpowiedzialny.
Wskazywaliœmy na ró¿ne osoby
duchowne i œwieckie, wymienialiœmy ca³e gremia jak wspólnota, rada parafialna itp. Bo niestety lubimy chowaæ siê za ró¿nymi szyldami, a przecie¿ to ja

Ruchu – czujê wzruszenie. I
wdziêczna jestem Panu Bogu za
charyzmat spotkania. Bo w ludziach, w braciach i siostrach
spotykamy Pana Boga. Bardzo
mnie dziwi³ podzia³ na zespo³y –
¿a³ujê, ¿e nie spotykam siê z ludŸmi z innych wspólnot. Ale z kolei w ogromnym t³umie nie ma
czasu nawet przywitaæ siê ze
wszystkimi, a co dopiero chwilê
porozmawiaæ – spotkaæ siê.
Do zobaczenia na nastêpnym
Dniu Wspólnoty!
Ela Kowalewska

powinienem byæ w gronie osób
wspó³odpowiedzialnych, œwieckich i duchownych, tworz¹cych
diakoniê sta³¹ wspólnoty lokalnej. Ksi¹dz Franciszek Blachnicki podczas I Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych powiedzia³:
Wszelka dzia³alnoœæ grup oazowych musi mieæ charakter diakonijny na rzecz wspólnoty lokalnej. (…) Koœció³ bowiem
urzeczywistnia siê w konkretnych wspólnotach lokalnych
(parafiach). Ruch nie „produkuje” ludzi dla Ruchu ale dla Koœcio³a. I warto o tym pamiêtaæ.
Pad³o wiele rad dla proboszcza
orzegowskiej parafii. Co zrobiæ,
aby sta³a siê wspólnot¹ ¿yw¹, promieniuj¹c¹ na zewn¹trz? Doœwiadczenie Ruchu Œwiat³o-¯ycie
okaza³o siê tu bardzo pomocne.
Pada³o mnóstwo odpowiedzi,
pocz¹wszy od modlitwy a¿ po
konkretne pos³ugi i dzie³a, nieraz z pozoru zupe³nie œwieckie ale
dziej¹ce siê na terenie parafii i z
jej udzia³em i oczywiœcie b³ogos³awieñstwem samego proboszcza.

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Dzie³o o¿ywienia parafii
Nie piszê tych s³ów, aby oceniæ jak jest w naszych parafiach.
Tu niech ka¿dy odpowie sam
sobie. Trudno jednak znaleŸæ
parafie – jak pisze ks. Adam
Wodarczyk w materia³ach przygotowuj¹cych uczestników do
DWDD – przenikniête wizj¹
„wspólnoty wspólnot”. Dlatego
trzeba rozpoczynaæ od budowania wizji, zarówno w kap³anach
jak i œwieckich! Myœlê, ¿e nasz
udzia³ w tym jesiennym DWDD
spe³ni³ swoj¹ rolê i ponownie, a
mo¿e niektórym cz³onkom diakonii diecezjalnych po raz pierwszy, ukaza³ rolê diakonii w realizacji tej wizji. To taki ma³y krok,
ale myœlê znacz¹cy na etapie
ukazywania celu Planu Ad Christum Redemptorem 2, jakim s¹

silne diakonie lokalne o¿ywiaj¹ce i animuj¹ce ¿ycie wspólnot
parafialnych. Trzeba to tylko teraz prze³o¿yæ na szersze gremium
Ruchu w naszej diecezji i takim
spojrzeniem i myœleniem „zaraziæ” jak najwiêksz¹ liczbê osób z
naszych wspólnot. Warto bêdzie
o tym tak¿e porozmawiaæ na planowanym w przysz³ym roku spotkaniu Stowarzyszenia Diakonia
Ruchu Œwiat³o-¯ycie naszej diecezji. Mo¿na rzec, ¿e to dopiero
pocz¹tek drogi realizacji planu
ACR2. Nale¿y mówiæ o tym do
wszystkich odpowiedzialnych za
Ruch, w tym tak¿e cz³onków diakonii diecezjalnych i dzia³aæ,
zw³aszcza na terenie swoich parafii. Zdajemy sobie na pewno
sprawê z trudnych nieraz uwarunkowañ i ledwie egzystowania
wspólnot Ruchu tu i tam. Ks.
Adam w przywo³ywanych ju¿
materia³ach pisze: Po ludzku zadanie to wydaje siê bardzo trudne do realizacji, jednak pok³adamy nasz¹ ufnoœæ w Panu, bo
to jego dzie³o!
Tu wracam do relacji z
DWDD. Po podsumowaniu panelu dyskusyjnego przeszliœmy do
kaplicy, gdzie przed Najœwiêt-

Widzieliœmy Pana

szym Sakramentem w skupieniu
rozwa¿aliœmy w Namiocie Spotkania S³owo z dnia a potem
przygotowywaliœmy siê do centralnego punktu naszego spotkania – Eucharystii. Ju¿ na jej wstêpie zachêceni s³owem wprowadzaj¹cym ks. Teodora powtórzyliœmy g³oœno Panu „Oto jestem,
poœlij mnie!”.
Potrzeba
nowej ewangelizacji
W trakcie homilii ks. Teodor
wskaza³ na potrzebê nowej
ewangelizacji parafii, która musi
sama, dobrowolnie takiej ewangelizacji siê poddaæ. Ka¿dy z nas
powinien g³osiæ kerygmat o zbawieniu, bo wielu ludzi nie zna tej
podstawowej prawdy, ¿e Jezus
umar³ za mnie, zmartwychwsta³

i ¿yje dalej dla mnie. Co robiê –
powiedzia³ ks. Teodor – aby dla
mnie kap³ana, dla ka¿dej osoby
œwieckiej ewangelizacja by³a zwyczajnym sposobem codziennego
¿ycia? Nie mogê wymawiaæ siê
nieprzygotowaniem, bo tê prawdê o Jezusie znam i to wystarczy. Drugi element to prawda, ¿e
ca³a religijnoœæ cz³owieka rodzi
siê w parafii z przepowiadania
bezpoœredniego – powiedzia³ ks.
Teodor. I ja i ka¿dy z nas musi
wykorzystaæ tzw. „ewangelizacjê
pierwszego kontaktu”, bo odes³anie kogoœ na póŸniej to czasem
utrata mo¿liwoœci g³oszenia tej
osobie kerygmatu. Œwieccy na
ogó³ maj¹ wiêcej mo¿liwoœci ni¿
ksiê¿a. Id¹ tam, gdzie wiele œwiate³ ju¿ pogas³o, gdzie mo¿e tli siê
tylko pod popio³em jakiœ ognik
¿aru. Ka¿dy rodzaj ewangelizacji
ma sens, jeœli tylko prowadzi do
spotkania z Jezusem ¿ywym i
przyjêcia Go. Próbowa³em –
mówi ks. Teodor – budowaæ tu
w tej parafii, gdzie jestem ju¿
dwadzieœcia parê lat, na wzorze,
jaki zostawi³ ks. Blachnicki. I
chyba dziœ nie ma innej, lepszej
drogi o¿ywienia parafii, jak poprzez wspólnoty. Szczególnym

elementem mojej pos³ugi, jako
wieloletniego moderatora wspólnot Domowego Koœcio³a by³y i
s¹ rodziny. Rodzina, Domowy
Koœció³ jest niesamowitym skarbem parafii w dziele ewangelizacji, w dziele o¿ywienia parafii.
Ma³¿eñstwo, jako wspólnota jest
¿yj¹c¹ ikon¹ Boga. Jeœli nasze
rodziny s¹ rzeczywiœcie sob¹, s¹
Ewangeli¹ dla œwiata. S¹ dla œwiata czytelnym znakiem obecnoœci
Boga, Boga dzia³aj¹cego. I nie
dziwmy siê atakowi œwiata na
rodzinê, na ten œwiêty znak Bo¿ej obecnoœci. Niech ka¿dy z nas
podejmie swoje zadanie, tam
gdzie Pan go postawi³. Bo Bóg
ma tylko nas, nasze rêce, nasze
serca. To my musimy to zadanie
spe³niæ. A¿ do zmêczenia, a¿ si³y
ustan¹. I niech Jezus nas na te
drogi zbawienia naszego i innych

ludzi prowadzi – tak zakoñczy³
homiliê gospodarz naszego spotkania, ks. Teodor.
Co mo¿emy zrobiæ
dla parafii?
Posileni duchowym pokarmem S³owa i Chleba poszliœmy
na obiad. Po krótkiej poobiedniej
przerwie spotka³y siê poszczególne grupy diakonijne aby popracowaæ w temacie dnia pod k¹tem swojej pos³ugi. Jedno z postawionych pytañ w grupie Diakonii Komunikowania Spo³ecznego, w której uczestniczy³em
brzmia³o: „Jakie zadania powinna wype³niaæ DKS na poziomie
parafii, rejonu, diecezji, kraju?”.
Jeden z wniosków, to zauwa¿enie potrzeby rozwijania czêœci
dziennikarskiej naszej pos³ugi, na
ka¿dym szczeblu i braku r¹k do
pracy, co zreszt¹ jest bol¹czk¹
chyba wszystkich diakonii. Owoce spotkañ w grupach pos³u¿¹
samym zainteresowanym ale te¿
i w skali filii, i ca³ego kraju, gdy¿
relacje z tych spotkañ i wnioski
tam podjête zosta³y przekazane
moderatorowi filii ks. Mariuszowi Foltyñskiemu. Wczeœniej od-
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by³o siê spotkanie krêgu filialnego Domowego Koœcio³a, poœwiêcone wyborom nowej pary
filialnej. Zosta³o ni¹ ma³¿eñstwo
z Rybnika Barbara i Micha³ Hajdukowie.
Trwaæ przy prorockiej
mowie i zapalaæ innych
Po wieczerzy spotkaliœmy siê
ponownie w kaplicy, aby zakoñczyæ nasz dzieñ nieszporami.
Celebrans w oparciu o czytanie
(2 P 1,19-21) podziêkowa³ zebranym za trwanie ca³y dzieñ przy
prorockiej mowie, jak przy lampie. Powiedzia³, ¿e czêsto zapominamy o tym, ¿e zbli¿anie siê
do tej mowy i odkrywanie jej w
konsekwencji ma rodziæ œwiat³o
w nas. Dlaczego nie zapalaj¹ siê
od nas inni? Bo celem nie jest
tylko to, abyœmy siê „zaœwiecili”, nawet nie to aby daæ œwiat³o
innym ale aby dziêki nam oni zapalili siê i przekazali je dalej.
„Mamy mocniejsz¹ prorock¹
mowê”. Czy tak siê czujemy, gdy
bierzemy Pismo œwiête do rêki,
gdy spotykamy ludzi, którzy narzekaj¹ na codziennoœæ? Czy czujemy, ¿e warto przy tej mowie
trwaæ? Dzisiaj wszyscy chc¹ byæ
pewni, ¿e coœ warto. Nie da siê
ich najlepszym kazaniem przekonaæ. To mog¹ zobaczyæ tylko w
nas, w sposób ¿ywy i prawdziwy. Gdyby zaœ we mnie coœ zgas³o, to im wiêcej osób zapali³em,
tym wiêksz¹ szansê bêdê mia³ aby
od nich zapaliæ siê na nowo –
Tyle s³ów celebransa.
Na koniec nieszporów (podobnie jak i wczeœniej na koniec
Mszy Œwiêtej) zostaliœmy pob³ogos³awieni relikwiami b³ogos³awionego Jana Paw³a II. I w ciemnoœciach niedzielnego wieczoru
rozjechaliœmy siê do swoich diecezji.
Poniewa¿ ca³y Koœció³ jest
ze swej natury misyjny, a dzie³o ewangelizacji winno byæ
uznane za fundamentalny obowi¹zek Ludu Bo¿ego, st¹d wszyscy wierni, œwiadomi swojej odpowiedzialnoœci, winni wnosiæ
swój udzia³ w dzie³o misyjne
(Kodeks Prawa Kanonicznego –
Kan. 781).
A wiêc do dzie³a. Poczujmy
siê wezwani! I Bogu dziêki za
tych, którzy ju¿ to dzie³o podjêli!
Amen!
Mieczys³aw Kobierski
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Dojrzewanie do s³u¿by

Moja droga do podejmowania diakonii rozpoczê³a siê ju¿
w domu. Moi rodzice ju¿ od
dziecka wyznaczali mi obowi¹zki, jakie mia³em spe³niaæ w
domu i w ten sposób przyzwyczaili mnie do tego, ¿e ¿ycie z
innymi wymaga mojego zaanga¿owania.
Kolejnym wa¿nym krokiem
by³y rekolekcje ON¯ Io. By³o to
moje pierwsze spotkanie z oaz¹
m³odzie¿ow¹. Pamiêtam, ¿e by³
to dla mnie czas, w którym bardzo mocno doœwiadczy³em
wspólnoty. To doœwiadczenie
wzbudzi³o we mnie pragnienie
uczestnictwa w takiej wspólnocie równie¿ w ci¹gu roku. Uda³o siê, bo w³aœnie po tych rekolekcjach zaczê³a siê tworzyæ
wspólnota przy mojej parafii.
Od pocz¹tku czu³em siê za ni¹
jakoœ odpowiedzialny. Najpierw
du¿a odpowiedzialnoœæ spoczywa³a na ks. Grzegorzu, który zainicjowa³ Ruch Œwiat³o-¯ycie w
naszej parafii. Stopniowo powierza³ mi ró¿ne odpowiedzialnoœci: czy to przygotowanie liturgii, czy roz³o¿enie nag³oœnienia.
Kolejnym etapem by³y
pierwsze rekolekcje, na których
pe³ni³em pos³ugê animatora
ma³ej grupy. To doœwiadczenie
pokaza³o mi, jak wiele radoœci
daje dawanie siebie. Niesamowita by³a godzina œwiadectwa,
kiedy to mo¿na by³o us³yszeæ,
jak uczestnicy mojej grupy zmieniaj¹ swoje ¿ycie i rzeczywiœcie
odkrywaj¹ Chrystusa. Ta radoœæ
trwa nadal, gdy widzê osoby,
które kiedyœ mia³em w grupie,
które naprawdê odda³y siê Jezusowi.
Z czasem nasz moderator
zacz¹³ przyzwyczajaæ nas do
myœli, ¿e nie bêdzie z nami
wiecznie. Kluczowym momentem by³ ostatni rok pos³ugi ksiêdza Grzegorza w naszej parafii.
Na pocz¹tku tego roku zosta³em wybrany na œwieckiego odpowiedzialnego za wspólnotê.
Wtedy stara³em siê przygotowaæ
do tej chwili, kiedy bêdziemy
musieli poradziæ sobie w nowej
sytuacji. Sam wybór nie zmieni³ mojego podejœcia do odpo-

wiedzialnoœci za wspólnotê,
poniewa¿ jak ju¿ wspomnia³em,
od samego pocz¹tku jej istnienia bardzo mi na niej zale¿a³o.
Wa¿nym momentem by³o
równie¿ prze¿ycie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii, gdzie mia³em
okazjê poznaæ ca³oœciow¹ wizjê naszego ruchu. To prze¿ycie ukaza³o mi piêkno oazy i
sk³oni³o mnie do jeszcze wiêkszego zaanga¿owania siê w
ruch.
Obecnie staramy siê przygotowaæ nowe osoby do przejêcia odpowiedzialnoœci za wspólnotê przy parafii pw. œw. Maksymiliana Marii Kolbego we
Wroc³awiu, a ja pragnê bardziej
zaanga¿owaæ siê w Diecezjaln¹
Diakoniê Liturgiczn¹.
Za to, ¿e Pan pozwoli³ mi
poznaæ dzie³o oazy i na jego
rzecz s³u¿yæ, CHWA£A PANU!
Marcin Józefczyk
Wst¹pi³am do Ruchu Œwiat³o-¯ycie w doœæ nieoczekiwany sposób. W trzeciej klasie
gimnazjum mia³am konflikt z
katechet¹ i postanowi³am zre-

zygnowaæ z lekcji religii. Moja
mama pozwoli³a mi na to pod
jednym warunkiem – ¿e znajdê
sobie inne œrodowisko do formowania wiary. W tym czasie
w mojej parafii powstawa³a
wspólnota oazy m³odzie¿owej,
któregoœ pi¹tku przysz³am do
nich na spotkanie i zosta³am z
nimi a¿ do dziœ. Szybko zawi¹za³a siê te¿ grupa formacyjna,
do której zosta³am zaproszona.
Mia³am szczêœcie spotkaæ na
swojej drodze ludzi bardzo oddanych swojej pos³udze i otwartych na innych ludzi. Dla mnie
czymœ naturalnym by³o to, ¿e
kiedyœ i ja bêdê w ten sposób
s³u¿yæ. Okazja do s³u¿by pojawi³a siê wczeœniej ni¿ oczekiwa³am, ksi¹dz poprosi³, abym zosta³a jedn¹ z animatorek na rekolekcjach ewangelizacyjnych
w zimie. Te rekolekcje by³y dla
mnie bardzo trudne, musia³am
przezwyciê¿yæ w³asne s³aboœci
i nieœmia³oœæ. To by³a dla mnie
szko³a s³u¿by, bardzo ciê¿ka
szko³a. Po tych rekolekcjach
mia³am w¹tpliwoœci czy faktycznie nadajê siê do „animatorowania”. Ktoœ mi wtedy powiedzia³, ¿e animator nie musi
byæ idealny czy znaæ na pamiêæ
Pismo Œwiête, musi tylko byæ
otwarty na dzia³anie Boga, na
to, co On chce powiedzieæ innym ludziom przez nas.

prezentacja

Kolejne rekolekcje – tym razem letnie, okaza³y siê kompletnie inne, mia³am wra¿enie, ¿e
grupka jest prowadzona bez
mojego udzia³u, a na dodatek w
dobrym kierunku.
Na drodze mojej s³u¿by
Duch Œwiêty pomaga mi w wielu
sprawach, pomaga kszta³towaæ
mi siebie i innych.
Teraz zacz¹³ siê ju¿ trzeci
rok mojego „animatorowania”,
prowadzê grupê formacji rocznej. Nie wiem jeszcze, co bêdê
robiæ w przysz³oœci, ale staram
siê s³uchaæ Ducha Œwiêtego i
tego, co On ode mnie chce.
Janka ¯yszczyñska
W Ruchu Œwiat³o-¯ycie jestem ju¿ 6 lat. Dla m³odego
cz³owieka jest to bardzo d³ugi
odcinek czasu – jednak niewystarczaj¹cy, by w pe³ni poznaæ
ca³e bogactwo i ró¿norodnoœæ
Ruchu. Wiele dobra w moim
¿yciu Bóg zdzia³a³ poprzez rekolekcje oazowe. Dlatego na
samym sobie doœwiadczy³em
tego, ¿e Oaza oferuje bardzo
skuteczn¹ formacjê. Poszczególne jej elementy s¹ dobrze
przemyœlane i dobrane. To
wszystko sprawia, ¿e odczytujê
Ruch Œwiat³o-¯ycie jako swoje
miejsce w Koœciele, jako drogê
¿ycia, choæ nie jest to ³atwa droga.

Szko³a Animatora 2011/2012
W nowym roku pracy formacyjnej zajmiemy siê dalej metodyk¹ pracy w grupie, to¿samoœci¹
animatora, poznawaniem charyzmatu Ruchu. Chcê w tym roku zapraszaæ na sesje diakonie diecezjalne, aby wspó³pracowa³y w prowadzeniu zajêæ szko³y.
Jak w ubieg³ym roku, zjazdy odbywaæ siê bêd¹ w Ligocie. Pi¹tek wieczorem to dzieñ zjazdu,
rozmów i spotkanie modlitewne. Sobota to dzieñ æwiczeñ, wyk³adów i Eucharystii. Niedziela to
dzieñ, w którym poprzez przygotowanie liturgii (kr¹g liturgiczny) w³¹czamy siê w Eucharystiê we
wspólnocie parafialnej.
Ka¿da sesja ma swój temat, który jest jednym z drogowskazów ku dojrza³oœci chrzeœcijañskiej.
Jest przypomnieniem i ugruntowaniem w uczestnikach Szko³y tego, co jest charyzmatem Ruchu, a
tak¿e ma byæ praktyczn¹ wskazówk¹ do tego, czym animator ma ¿yæ, aby móc przekazywaæ ¿ycie.
Szko³ê próbujemy prowadziæ na sposób diakonijny. Uczestnicy podejmuj¹ odpowiedzialnoœæ za
ró¿ne elementy ¿ycia szko³y.
Nie przewidujemy w tym roku rozpoczêcia naboru. Chcemy zakoñczyæ ten cykl, aby wyci¹gn¹æ
wnioski i udoskonaliæ wszystko w nastêpnym.
Wstêpne terminy zjazdów:
18-20 listopada 2011 r. – Temat: LITURGIA
9-11 grudnia 2011 r. – Temat: ŒWIADECTWO
10-12 lutego 2012 r. – Temat: NOWA KULTURA
16-18 marca 2012 r. – Temat: AGAPE
(spotkanie koñcz¹ce szko³ê w kwietniu – termin do ustalenia)

ks. Janusz Betkowski

prezentacja

Moja przygoda animatorska
zaczê³a siê bardzo wczeœnie –
w trakcie drugiego roku formacji zosta³em poproszony o poprowadzenie ma³ej grupy. By³ to
efekt prê¿nie rozwijaj¹cej siê
wspólnoty, której brakowa³o
osób odpowiedzialnych. W miêdzyczasie pojawi³a siê równie¿
potrzeba osoby prowadz¹cej
œpiewy – to równie¿ by³ dopiero pocz¹tek mojej drogi w tym
kierunku. To wszystko sprawi³o, ¿e ju¿ od samego pocz¹tku
mia³em mo¿liwoœæ mocno w³¹czyæ siê w diakoniê. Tak wczesne podejmowanie powa¿nych
pos³ug mia³o jednak swoje wady
– brak odpowiedniego przygotowania by³ bardzo widoczny.
Jednak zawsze mog³em liczyæ
na wsparcie ksiêdza moderatora Grzegorza Michalskiego.
Wraz z up³ywem czasu i
prze¿ywaniem kolejnych stopni Oazy Nowego ¯ycia utwierdza³em siê w pragnieniu s³u¿by
Koœcio³owi, a konkretnie parafii i wspólnocie, w której wzrasta³em od samego pocz¹tku bycia w Ruchu. Dziêki ró¿nym
Bo¿ym zrz¹dzeniom poznawa³em kolejne osoby, które równie¿ pragnê³y s³u¿yæ: czy to
przez œpiew, czy przez liturgiê.
Jedn¹ z takich osób jest mój
przyjaciel, który wprowadzi³
mnie w prace Diecezjalnej Diakonii Muzycznej. Bardzo mi to
odpowiada³o, gdy¿ zawsze mia³em pragnienie, ¿eby robiæ coœ
wiêcej i w miarê mo¿liwoœci –
lepiej.
Tych wiele ró¿nych etapów
i zdarzeñ ukszta³towa³o mnie w
pewnoœci, ¿e podstawowym zadaniem cz³owieka powinna byæ
s³u¿ba drugiemu. Pos³uga animatora muzycznego jest jednak
trudna, i wbrew pozorom, czêsto nie widaæ owoców tej pos³ugi ani nie jest ona tak silnie
oddzia³ywaj¹ca jak pos³uga diakonii ewangelizacji czy diakonii mi³osierdzia. Ci¹gle szukam
sposobu, jak przekazaæ wiernym zgromadzonym na Eucharystii prawdê o Bo¿ej mi³oœci.
Wierzê jednak, ¿e bêd¹c
wiernym charyzmatowi Ruchu
Œwiat³o-¯ycie i wchodz¹c w
jeszcze œciœlejsz¹ diakoniê, Bóg
mn¹ pokieruje we w³aœciwy sposób i bêdê pos³usznym narzêdziem w Jego rêku.
Olek Szczepanowski
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Animator – stan umys³u

W tym roku rozpoczyna siê ju¿ drugi rok pierwszego cyklu
Szko³y Animatora. Pytaliœmy uczestników Szko³y Animatora
o ich motywacje na pocz¹tku – dlaczego siê zg³aszali do Szko³y
Animatora? Jakie by³y ich oczekiwania? Czy po pierwszym
roku widaæ jakieœ owoce? Czego siê dowiedzieli, nauczyli i
co by chcieli pog³êbiæ lub poznaæ nowego na drugim roku
pracy w Szkole? a po Szkole – co dalej? Jak chc¹ siê dalej
rozwijaæ? Jak i gdzie chc¹ dalej pracowaæ nad swoj¹ formacj¹
w Ruchu? I wreszcie czy i jak zachêciliby innych do spróbowania swoich si³ od przysz³ego roku w Szkole Animatora?
Ich odpowiedzi prezentujemy poni¿ej – Redakcja Koinonii
Szko³a Animatora jest poniek¹d potrzebna ka¿demu, wed³ug
mnie. Poruszamy treœci, które
nieraz znamy, ale patrzymy na
nie teraz z innej perspektywy i
odkrywamy je na nowo. Ponadto jest to czas, kiedy mo¿emy siê
poradziæ, wymieniæ swoimi doœwiadczeniami i skonfrontowaæ
nasz tok myœlenia i prowadzenia
grupek.
Owocem zesz³orocznej Szko³y Animatora jest poszerzenie
mojej wiedzy, nabycie ogólnego
zarysu Ruchu i prowadzenia grupy. Jeœli chodzi o moje oczekiwania, to ubolewam nad tym, ¿e
jest ma³o zajêæ w formie dyskusji, uwa¿am, ¿e jest to nieraz lepsza forma zachêcenia czy przekonania innych do pewnych treœci, zasad. A warsztaty dobrej
zabawy, to jest bardzo dobry pomys³ :)
Chcia³abym i zamierzam, jeœli tylko siê uda, zaanga¿owaæ siê
w nowopowsta³¹ wspólnotê przy
naszej parafii, aby mog³a siê prê¿nie i radoœnie rozwijaæ:) a oprócz
tego nie wyobra¿am sobie porzucenia pos³ugi muzycznej :P .
Zachêci³abym jak najbardziej
wszystkich chêtnych – uwa¿am,
¿e jest to cenne doœwiadczenie,
które oprócz tego, ¿e uczy nas
Ruchu, to tak¿e pozwala siê z¿yæ
i zawi¹zaæ jeszcze lepsze relacje
z ludŸmi z innych wspólnot :)
Joanna Banaszak
Do uczestnictwa w Szkole
Animatora zachêci³ mnie ksi¹dz
moderator. Zdaje siê, ¿e nie mia³am sprecyzowanych konkretnych oczekiwañ.
Owocem roku pracy jest
moje pe³niejsze i bardziej œwiadome uczestnictwo w ¿yciu

wspólnoty i odnajdywanie siê w
charyzmacie Ruchu, chêæ cz³onkostwa w KWC.
Pomys³ realizacji poszczególnych kroków jako tematów spotkañ Szko³y jest moim zdaniem
bardzo dobry, dziêki czemu mogê
pe³niej rozwijaæ moje ¿ycie ku
dojrza³oœci chrzeœcijañskiej. Ciekawe s¹ tak¿e konferencje o
metodach pracy w grupach i rozwi¹zywaniu konkretnych problemów z tym zwi¹zanych, o czym
mi³o by³oby pos³uchaæ jeszcze na
drugim roku.
Moje plany odnoœnie bycia w
Ruchu? Poniewa¿ nie mam jeszcze pe³nej formacji, bêdê j¹ kontynuowaæ.
Szko³a Animatora jest miejscem rozwoju, odkrywania i szukania we wspólnocie.
Ewa Gancarek
Kiedy zg³asza³em siê do Szko³y Animatora, pragnienie s³u¿enia jako animator coraz mocniej
siê we mnie budzi³o. Po okresie
intensywnego otrzymywania duchowych dóbr od wspólnoty
chcia³em tak¿e dawaæ i byæ do
tego przygotowanym. Czu³em,
¿e bycie Animatorem jest w jakiœ
sposób moim powo³aniem i
chcia³em zacz¹æ formacjê Szko³y Animatora, by móc je jak najlepiej wype³niæ.
Przede wszystkim spotkania
Szko³y Animatora to czas mojej
formacji i moich rekolekcji. Ka¿da sesja jest dla mnie weekendowymi rekolekcjami, gdzie nie tylko poznajê treœci, ale przede
wszystkim pog³êbiam ¿yw¹ relacjê z Panem Bogiem. Szczególny postêp widzê w moim podejœciu do grup. Liczne konferencje
dotycz¹ce potrzeb, zachowañ,

problemów uczestników pozwalaj¹ mi lepiej s³u¿yæ wspólnocie.
Szko³a Animatora uczyni³a tak¿e
z nas wspólnotê. O wiele ³atwiej
dzisiaj jest nam organizowaæ
wspólne projekty na poziomie
diecezjalnym.
Szczególnie zapad³y mi w
pamiêæ konferencje dotycz¹ce
ewangelizacji i g³oszenia œwiadectwa, a tak¿e o rolach i postawach
ró¿nych osób w grupie. Szko³a
Animatora nauczy³a mnie tak¿e
konstruktywnej debaty.
Mam zamiar wzi¹æ udzia³ w
Oazie Rekolekcyjnej Diakonii i
zaanga¿owaæ siê w Diakonie na
poziomie diecezjalnym, a tak¿e
kontynuowaæ formacjê w mojej
parafii – najpierw po III stopniu,
dalej permanentn¹.
Przede wszystkim Szko³a Animatora doskonale syntezuje
wszystkie treœci, które animatorowi s¹ niezbêdne, a ka¿da sesja
jest tak¿e weekendowymi rekolekcjami umo¿liwiaj¹cymi na ró¿nych p³aszczyznach pog³êbienie
naszej relacji z Bogiem. Umo¿liwia tak¿e poznanie animatorów
z ca³ej diecezji, wspóln¹ formacjê i wymianê doœwiadczeñ.
Dariusz £ysak
Kiedy zg³asza³em siê na Szko³ê Animatora, chcia³em poznaæ
nowe rozwi¹zania, przemyœlenia,
doœwiadczenia. Na razie trudno
mi oceniæ, jakie s¹ owoce pierwszego roku. Na pewno takie spotkania s¹ rodzajem przystani na
drodze ¿ycia, zwróceniu myœli ku
Bogu. Taki ³yk dobrej, ch³odnej
wody.
Po roku mogê stwierdziæ, ¿e
upewni³em siê w przekonaniu, ¿e
„animator” to „stan umys³u”, a
nie funkcja. Ten stan umys³u trzeba pielêgnowaæ :) Oczekiwania?
Jakieœ warsztaty typu „nietypowe sytuacje – jak siê zachowaæ”.
Jeœli zostanê w Ruchu, to
chcia³bym s³u¿yæ w Diakoni Modlitwy. Jeœli chodzi o to, jak zachêci³bym innych, to poda³bym
w³aœnie takie argumenty, jak
wy¿ej – jest to okazja, do zaczerpniêcia takiego „duchowego
oddechu”.
Maciej Kempin
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Staæ na stra¿y
charyzmatu
Diakonia Formacji Diakonii
Aniê i Benka Banaszaków znaj¹ jeœli nie wszyscy wroc³awscy oazowicze, to na pewno wiêkszoœæ z nich. Wieloletnie trwanie w Ruchu, podejmowane ró¿ne pos³ugi, nawet na
szczeblu centralnym, prze¿ycie pe³nej formacji Ruchu i mocne trzymanie siê jego charyzmatu to na pewno ich wielkie
atuty w pe³nieniu ró¿nego rodzaju s³u¿by w Ruchu. Ostatnio
przez kilka lat koordynowali Rejonowe Dni Wspólnoty. Bóg
postawi³ przed nimi kolejne zadanie. Podjêli swego rodzaju
wyzwanie czasu i osobiste Moderatora Diecezjalnego, aby
obj¹æ przewodnictwo wakuj¹cej w naszej diecezji pos³udze.
Koinonia: Jak dosz³o do
powstania w naszej archidiecezji tej nowej, na tym szczeblu nigdy nie istniej¹cej diakonii?
Benek: Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii (DDFD) –
to diakonia, której faktycznie w
naszej diecezji dotychczas brakowa³o. Kiedy na zesz³orocznym
spotkaniu Stowarzyszenia Diakonii Ruchu Œwiat³o-¯ycie ks.
Grzegorz, moderator diecezjalny
prosi³ – módlcie siê, aby ktoœ
podj¹³ siê tej s³u¿by – nieœmia³o
stawialiœmy sobie to pytanie –
czy to mamy byæ my? Czy nas
Pan wzywa do tego zadania?
Zwlekaliœmy, rozeznawaliœmy do
jakiej diakonii mamy przyst¹piæ?
Braliœmy pod uwagê inne mo¿liwoœci. Ale jeszcze przed wakacjami Pan sam siê o nas upomnia³. Zostaliœmy bezpoœrednio
zaproszeni przez ksiêdza do tworzenia tego dzie³a...
Wiêkszoœæ oazowiczów
(przepraszam, jeœli siê mylê)
nie wie co siê tak naprawdê
kryje pod nazw¹ tej diakonii.
Jakie s¹ jej g³ówne zadania?
Ania: Diakonia Formacji
Diakonii pos³uguje do wewn¹trz
Ruchu. „Zajmuje siê osobami,
które ukoñczy³y formacjê podstawow¹ i podejmuj¹ diakoniê
na rzecz koœcio³a. Wed³ug okreœlenia Za³o¿yciela jest odpowiednikiem dzia³u kadr w œwieckich
instytucjach.” Zadania, które
stoj¹ przed diakoni¹ diecezjaln¹
to : zaanga¿owanie w kszta³towanie Szko³y Animatora,
organizowanie dni wspólnoty animatorów i diakonii,
KODA, ORAR II stopnia,
wszystkie dzia³ania wspiera-

j¹ce formacjê osób podejmuj¹cych diakoniê, pos³ugê animatora, pary pilotuj¹cej itp.
(za: Oaza nr 101 s. 96).
Benek: Dzie³o ogromne, a¿
budzi obawy jak je obj¹æ i zaradziæ wszystkim potrzebom, czy
zdo³amy... Ale prawd¹ jest te¿,
¿e „od zawsze” przywi¹zywaliœmy wagê do wiernoœci charyzmatowi, le¿y nam bardzo na
sercu formacja wg myœli Za³o¿yciela, ¿eby prowadzi³a nas od
doœwiadczenia spotkania z
¯ywym Bogiem i wspólnot¹,
poprzez obdarowanie wolno-

œci¹, do pragnienia i gotowoœci
do s³u¿by. Tam, gdzie Pan postawi i wed³ug tego, w co nas
wyposa¿y³...
Ju¿ we wstêpie wspomnia³em kilka ciep³ych s³ów
o Was. Zechciejcie sami coœ
wiêcej o sobie powiedzieæ.
Ania: My sami prze¿yliœmy
najpierw kolejne etapy formacji
podstawowej studenckiej w Ruchu Œwia³o-¯ycie, a zaraz potem, jakby od nowa, kolejne etapy formacji ma³¿eñskiej w ramach jego rodzinnej ga³êzi czyli
Domowego Koœcio³a. A teraz
trwamy w formacji permanentnej. W Ruchu jesteœmy od 29
lat – Benek i od 28 lat – ja. Po
prze¿yciu drogi m³odzie¿owej i
pos³ugiwania na tym etapie oraz
trwania przez ca³y czas w du¿ej
wielostanowej wspólnocie, naturalnym pragnieniem i kolej¹
rzeczy by³o dla nas – od razu po
œlubie – wejœcie do krêgów rodzin. Tak wiêc, jako „miesiêczne” ma³¿eñstwo prze¿ywaliœmy
ju¿ I stopieñ oazy rodzin. Tak
trwa ju¿ od dwudziestu czterech
niemal lat, ¿e szukamy wci¹¿ rekolekcji, by Pan móg³ nas prze-
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mieniaæ, ale i rekolekcje szukaj¹
nas, abyœmy „nie zgnuœnieli” i
mogli oddaæ, to, czym zostaliœmy obdarowani...Mimo rodzenia i wychowywania dzieci, by³o
zaledwie kilka takich wakacji,
podczas których nie dane nam
by³o uczestniczyæ w oazach,
wtedy za to znajdowaliœmy krótsze formy, mo¿liwe do zaplanowania. Obecnie, nasz¹ niezmiern¹ radoœci¹ jest, ¿e spoœród naszej pi¹tki dzieci, ju¿
czwórka formuje siê i samodzielnie odkrywa Pana Jezusa, jako
swojego Pana oraz trwa we
wspólnocie. Staramy siê zasiaæ
w ich sercach mi³oœæ do charyzmatu Ruchu oraz zrozumienie i
pokorê wobec drogi formacyjnej wg myœli Ojca Franciszka.
Razem zreszt¹ modlimy siê za
Jego wstawiennictwem o rozwój Ruchu w naszej parafii i diecezji...Tyle o nas...
Skoro ju¿ tyle pad³o s³ów
o rekolekcjach i o tym, ¿e jest
to g³ówne zadanie Waszej
diakonii, podajcie jakie plany przed wami, no i oczywiœcie przed nami, formuj¹cymi siê wytrwale cz³onkami
Ruchu?
Benek: Podejmuj¹c diakoniê, na pocz¹tek zaplanowaliœmy kilka inicjatyw. Spróbujê je
wypunktowaæ.
· Najbli¿szym wydarzeniem bêdzie ORAR I st. dla rodzin
w Krzeszowie – w dniach 913 listopada tego roku, jest
jeszcze kilka wolnych miejsc:)
· Nastêpnie odbêd¹ siê krótkie
rekolekcje o naszym Za³o¿ycielu „Zachowaæ dziedzictwo S³ugi Bo¿ego O.
Franciszka Blachnickiego”
– poprowadz¹ panie z Instytutu Niepokalanej Matki Koœcio³a: Gra¿yna Mi¹sik i Dorota Seweryn – wspó³pracownice Ojca. Zapraszamy na te
rekolekcje w dniach 5-7 stycznia 2012 roku. Miejsce podamy nied³ugo. Bardzo zachêcamy do udzia³u wszystkich, którzy trwaj¹, ale i dopiero
wchodz¹ na drogê ruchu
Œwiat³o-¯ycie, zarówno rodziny, doros³ych, jak i m³odzie¿,
a tak¿e kap³anów – to usystematyzowana wiedza i doœwiadczenie zarówno na temat rysu historycznego, jak i
duchowoœci Ruchu!!!
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· Kolejnym – bardzo wa¿nym
akcentem dla formacji – bêdzie planowane w dniach 27
kwietnia – 1 maja 2012 roku
ORD – Oaza Rekolekcyjna
Diakonii. Czterodniowe rekolekcje, zalecane po odbyciu formacji podstawowej. Przypomnê, ¿e do niej
zalicza siê prze¿ycie I, II i III
st. Oazy oraz Triduum Paschalnego w formie rekolekcyjnej.
ORD to forma wspólna dla
m³odzie¿y i doros³ych oraz duchownych, systematyzuj¹ca
nasz¹ wizjê Ruchu oraz „stanowi¹ca przejœcie do cz³onkowstwa w Ruchu” (za: Oaza
nr101 s.95)
Mo¿na siê domyœlaæ, ¿e
organizacja rekolekcji nie
jest jedynym Waszym zadaniem?
Ania: Tak, to prawda. Inne
przedsiêwziêcia to na dzieñ dzisiejszy g³ównie tworzenie bazy
danych cz³onków Ruchu w naszej diecezji i ich aktualnej formacji oraz koordynowanie spotkañ osób odpowiedzialnych za
Rejonowe Dni wspólnoty. Le¿y
nam te¿ na sercu sprawa prze¿ywania etapów formacji w odpowiedniej kolejnoœci i czasie,
tak, aby zachowaæ naturaln¹
mo¿liwoœæ dojrzewania i ci¹g³ego rozwoju na tej drodze.
Czy moglibyœcie coœ szerzej o tym powiedzieæ?
Ania: Po pierwsze BAZA
DANYCH. Bardzo prosimy ju¿
teraz odpowiedzialnych za
wspólnoty oraz rejony Domo-
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wego Koœcio³a o udostêpnienie
danych, jakie konkretne osoby
s¹ po prze¿yciu ORD, jakie s¹
w Stowarzyszeniu Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie. Czy s¹ osoby, które ukoñczywszy ORD nie
podjê³y decyzji podjêcia konkretnej pos³ugi, a mo¿na by³oby
jeszcze je zachêciæ do wiêkszego zaanga¿owania w dzie³a Ruchu. Tu podkreœlê: dobrze by³oby dysponowaæ takim Ÿród³em
informacji. czasem jest pilna potrzeba pomocy w innej wspólnocie, lub doraŸnie. Poza tym
mo¿e jeszcze s¹ osoby zdecydowane na wst¹pienie do Stowarzyszenia, ale nie wiedz¹ jakie
formalne kroki nale¿y podj¹æ...
· Po drugie DNI WSPÓLNOTY ANIMATORÓW I DIAKONII. Jako DDFD pragniemy koordynowaæ spotkania
Odpowiedzialnych za Rejonowe Dni Wspólnoty. Poprzez
czêœæ modlitewno-formacyjn¹
bêdziemy w jednoœci prze¿ywaæ treœci przygotowuj¹ce do
tych dni i modliæ sie za diakonie oraz wszystkich uczestników rejonowych dni wspólnoty. Liczymy tak¿e na owocn¹
wymianê doœwiadczeñ i
wspólne poszukiwanie optymalnych rozwi¹zañ, czy wzajemn¹ pomoc. Najbli¿sze takie spotkanie planujemy w
okolicach 22 listopada br.
· Trzecia sprawa to wspomniana wczeœniej wiernoœæ fomacji. Jej etapy tak zosta³y zaplanowane, aby doœwiadczanie Bo¿ej Mi³oœci, w³asnego
zniewolenia oraz œwiadome
dostrze¿enie bogactwa Koœcio³a i rozpoznawanie w nim
w³asnej drogi – spotka³y siê z

pewn¹ osobist¹ dojrza³oœci¹
uczestników, dlatego bardzo
bêdziemy prosiæ o to kap³anów i odpowiedzialnych za
wspólnoty, aby nie przyspieszaæ i nie przeskakiwaæ
tych etapów. Wielokrotnie,
uczestnicz¹c w III st. m³odzie¿owym – ze œwiadectwem –
byliœmy obserwatorami sytuacji, ¿e z programu III stopnia
korzystaj¹ ludzie jeszcze zbyt
m³odzi i niegotowi do odpowiedzialnoœci i ofiary za dzie³o Koœcio³a, maj¹cy podstawowe problemy choæby w dziedzinie czystoœci, relacji rodzinnych, a najczêœciej relacji damsko-mêskich. Zachêcamy z
ca³ego serca, aby wykorzystywaæ materia³y formacyjne dla
gimnazjalistów, gdy¿ one w³aœnie porz¹dkuj¹ realnie wiele
spraw i problemów, którymi
m³odzi na tym etapie ¿yj¹.
Widzimy tu olbrzymi¹ rolê animatorów – dojrza³ych!!! A
jeszcze bardziej moderatorek
œwieckich, które dobrze by³oby, aby wspiera³y kap³anów
opiekuj¹cych siê wspólnotami.
Wspomnieliœmy tu o m³odzie¿y, ale i w krêgach nale¿y budowaæ tak¹ œwiadomoœæ, ¿e zatrzymanie siê na jakimœ etapie sprawia, ¿e nie tyle stoimy w pewnym osi¹gniêtym ju¿ miejscu formacji, ale ¿e siê cofamy...
Swój charyzmat i formacjê
trzeba ukochaæ, ¿eby zobaczyæ
jak wielka jest to dla nas ³aska.
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Widzê, ¿e lata trwania w
Ruchu owocuj¹ w konkretyzowaniu zadañ waszej nowej
pos³ugi. Jak na razie nic dodaæ, nic uj¹æ. Wypada tylko
jeszcze ¿yczyæ Wam b³ogos³awieñstwa Pana na tej drodze
i zapewniæ o naszym wsparciu modlitewnym. Czy na zakoñczenie chcielibyœcie jeszcze coœ powiedzieæ?
Benek: Dziêkujemy za s³owa otuchy, w³aœciwie trochê
uprzedzi³eœ nasz¹ proœbê.
Diakonia Formacji Diakonii
ma nieco inn¹ naturê ni¿ pozosta³e, dlatego nie tyle zapraszamy wszystkich chêtnych do
wspó³pracy, ile liczymy na
chêtn¹ wspó³pracê tych, do których siê zwrócimy.
Tymczasem prosimy o modlitwê w intencji rozwoju diakonii i jej jak najlepszej s³u¿by na
rzecz diecezji. Dziêkuj¹c Ksiêdzu
Moderatorowi za zaufanie – ufamy w owocn¹ wspó³pracê:)
Niech tak siê stanie.
Dziêkujê za rozmowê.
z Ann¹ i Benedyktem
Banaszakami
odpowiedzialnymi za
Diecezjaln¹ Diakoniê
Formacji Diakonii
Rozmawia³
Mieczys³aw Kobierski
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Diakonia Wyzwolenia

Plon Ziarna Pszenicy
Diecezjalna Diakonia Wyzwolenia zaprasza chêtnych do w³¹czenia siê w dzie³o wyzwolenia. Spotkania diakonii odbywaj¹ siê w
CDAW pod „czwórk¹” na ul. Katedralnej o godz. 1930, a terminy
spotkañ w bie¿¹cym roku pracy s¹ nastêpuj¹ce: 15 listopada, 6
grudnia, 10 stycznia 2012 r., 7 lutego, 6 marca, 3 kwietnia, 15
maja, 12 czerwca. Ca³y ten rok ma program formacyjny, który ma
nam pokazaæ, jak wielkie owoce mo¿e przynieœæ ziarno Boskiej Prawdy. Przez kolejne
miesi¹ce bêdziemy odkrywali osoby, które
s¹ umocnieniem i œwiadectwem cz³owieka
wyzwolonego.
Diakonia Wyzwolenia jest grup¹ osób
odpowiedzialnych za Krucjatê Wyzwolenia
Cz³owieka w naszej Diecezji. Krucjata Wyzwolenia Cz³owieka u³atwia ka¿demu cz³onkowi autentycznie wolne ¿ycie od ró¿nych
uzale¿nieñ. Krucjata to wspania³e dzie³o, w
którym odkrywa siê radoœæ korzystania z
daru wolnoœci i dzielenia siê nim z innymi.
Trwanie w niej wyzwala od lêku pojawiaj¹cego siê w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych.
Jest piêknym darem mi³oœci BliŸniego.
TrzeŸwoœæ spo³eczeñstwa i wyzwolenie z
innych na³ogów mo¿e przynieœæ szczêœcie
i radoœæ rodzinom. Mo¿e przyczyniæ siê do
ubogacenia Narodu, który opowiada³by siê
za Prawd¹.
Krucjata prowadzi w diecezji od lat np.
Drogi Krzy¿owe, spotkania modlitewne,
Msze Œw. w intencji uzale¿nionych i piel-

grzymki. Nowoœci¹ tego roku jest Niepodleg³oœciowy Bal Bezalkoholowy prowadzony przez profesjonalnych wodzirejów z naszej diakonii. Kolejnym wyzwaniem bêdzie organizacja rekolekcji wyzwolenia – ORDW, które ma nam – cz³onkom Ruchu Œwiat³o-¯ycie – daæ
wiedzê i wiarê, czym dzie³o Krucjaty jest i jakie dobro niesie ze sob¹
dla cz³owieka i spo³eczeñstwa. Zapraszamy!
„Nie lêkajcie siê!”

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych zaprasza wszystkich,
którzy pragn¹ s³u¿yæ na rzecz Ruchu przez przygotowywanie lub
prowadzenie rekolekcji formacyjnych i tematycznych.
Spotykamy siê w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wroc³awskiej przy ul. Katedralnej 4 w poniedzia³ki: 28 listopada; 19
grudnia; 30 stycznia; 20 lutego; 26 marca; 30 kwietnia; 28 maja;
15 czerwca – rozes³anie na rekolekcje. Spotkania rozpoczynaj¹ siê
o godzinie 1930.
Odpowiedzialni: El¿bieta i Ireneusz Szulcowie.
Kontakt: 71/34-480-88, 604-658-784, e-mail: szulc2@poczta.onet.pl .

Diakonia S³owa
Materia³y formacyjne Ruchu Œwiat³o-¯ycie mo¿na nabywaæ w
Diecezjalnej Diakonii S³owa, która aktualnie mieœci siê w gmachu
Centrum Duszpasterskiego Archidiecezji Wroc³awskiej.
Adres: Wroc³aw, ul. Katedralna 4., pok. 2.
Godziny otwarcia: wtorek, godz. 1200-1400 i 1600-1800,
czwartek, godz. 1600-1800.

Diakonia ¯ycia
Spotkania odbywaj¹ siê w pi¹tki o 1900 w budynku Centrum
Duszpasterskiego Archidiecezji Wroc³awskiej. Adres: Wroc³aw,
ul. Katedralna 4.
Terminy spotkañ:
18 listopada;
16 grudnia;
10 lutego;
16 marca;
13 kwietnia;
11 maja.
Odpowiedzialna: Jolanta Such-Bia³oskórska.
Kontakt: 501-101-202, e-mail: biajola@provider.pl .
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Diecezjalna Diakonia Modlitwy serdecznie zaprasza wszystkich,
którzy chc¹ pog³êbiaæ swoj¹ wiêŸ z Panem Jezusem oraz s³u¿yæ w
Ruchu darem modlitwy.
Jesteœmy kilkunastoosobow¹ grup¹ doros³ych (ma³¿eñstwa oraz
osoby samotne) i studentów, która spotyka siê na wspólnej modlitwie dwa razy w miesi¹cu. Pierwsze z tych spotkañ (diakonijne),
odbywaj¹ce siê w sali nr 3 „pod czwórk¹”, rozpoczyna siê od uroczystych Nieszporów. Nastêpnie prze¿ywamy na tych spotkaniach
nasz¹ formacjê specjalistyczn¹. W tym roku w ramach formacji bêdziemy kontynuowali dzielenie siê rozwa¿aniami Ojca Œwiêtego
Benedykta XVI o modlitwie, które papie¿ wyg³asza podczas œrodowych audiencji generalnych.
Z kolei drugie spotkanie w miesi¹cu (ogólne), które odbywa siê
w koœciele przy ul. Katedralnej 4, ma charakter otwarty dla wszystkich cz³onków Ruchu i ma s³u¿yæ o¿ywianiu ducha modlitwy we
wszystkich wspólnotach i osobach zaanga¿owanych w Ruch w naszej diecezji. Tematyka tych spotkañ zwi¹zana jest z bie¿¹cymi wydarzeniami liturgicznymi oraz wspólnotowymi.
Poza spotkaniami modlitewnymi diakonia modlitwy organizuje
Oazy Modlitwy oraz wspó³pracuje z pozosta³ymi diakoniami wed³ug
ich potrzeb.
W tym roku w okresie wielkopostnym planujemy przeprowadzenie Seminarium Odnowy Wiary, na które ju¿ dziœ wszystkich cz³onków Ruchu, którzy pragn¹ odnowienia relacji z Bogiem, gor¹co
zapraszamy.
Odpowiedzialnymi za diakoniê s¹: Ks. Pawe³ Jêdrzejski oraz
Magdalena Skibiñska.
Kontakt: Magdalena Skibiñska, tel.693-625-096,
e-mail: skibusia@gmail.com .
Terminy spotkañ:
· Listopad
a) Spotkanie diakonii – 8 listopada
b) Spotkanie ogólne – 22 listopada (œw. Cecylii)
· Grudzieñ
a) Spotkanie diakonii – 6 grudnia
b) Spotkanie ogólne – 13 grudnia
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· Styczeñ
a) Spotkanie diakonii – 3 stycznia
b) Spotkanie ogólne – 17 stycznia
· Luty
a) Spotkanie diakonii – 28 lutego
b) Spotkanie ogólne – 14 lutego
(wtorek przed KO wg kalendarza, choæ
na stronie jest 24-26.08)
· Marzec
a) Spotkanie diakonii – 27 marca
b) Spotkanie ogólne – 13 marca (Adoracja
Krzy¿a lub Droga Krzy¿owa)
· Kwiecieñ
a) Spotkanie diakonii – 24 kwietnia
b) Spotkanie ogólne – 10 kwietnia (Uwielbienie Chrystusa Zmartwychwsta³ego, zaraz po
Œwiêtach)
· Maj
a) Spotkanie diakonii – 8 maja (Uroczystoœæ Œwiêtego Stanis³awa)
b) Spotkanie ogólne – 22 maja (Modlitwa o wylanie Ducha Œwiêtego przed Zes³aniem)
· Czerwiec
a) Spotkanie diakonii – 5 czerwca
b) Spotkanie ogólne – (Modlitwa w intencji oaz rekolekcyjnych)
15 czerwca – rozes³anie na rekolekcje.
UWAGA! DDM poszukuje osoby/wspólnoty chêtne do poprowadzenia modlitwy w czasie spotkañ ogólnych organizowanych „pod
4”. Niech te spotkania bêd¹ okazj¹ do ubogacania siebie nawzajem!
O kontakt w tej sprawie prosimy z odpowiedzialnymi za diakoniê.

Diakonia Muzyczna

Diecezjalna Diakonia Muzyczna, czyli œpiewaæ ka¿dy mo¿e!
W obecnym kszta³cie Diakonia dzia³a od niedawna – po letnich
rekolekcjach ekipa chêtnych osób zebra³a siê pod koniec sierpnia
na próbach „pod czwórk¹”. Tak, tak - to w³aœnie my œpiewaliœmy w
Henrykowie i nie jest to bynajmniej jednorazowy epizod. Planujemy
listopadow¹ por¹ wspólny wyjazd warsztatowy (rekolekcje muzyczno-liturgiczne w dniach 11-13 listopada; zapisy i szczegó³owe informacje na stronie diecezjalnej oraz mailowo: olekszczepanowski@op.pl), który pomo¿e nam siê lepiej zintegrowaæ i przy okazji
podszkoliæ.
Zachêcamy wszystkich, którzy chcieliby w³¹czyæ siê w œpiew i
modliæ siê muzyk¹ do wspierania nas w trakcie Eucharystii zrzesza-

j¹cych Ruch Œwiat³o-¯ycie archidiecezji wroc³awskiej. Na próby
przyjœæ mo¿e dos³ownie ka¿dy – nie s¹ wymagane ani doskona³y
s³uch, g³os, szko³a muzyczna, ani czytanie nut a vista– a jedynie, jak
mówi Tomasz Kozubek, dyrygent DDMuz – „rozjaœnione oblicze”:)
Im wiêcej nas bêdzie – czy to instrumentalistów, czy chórzystów,
tym piêkniejsze bêd¹ wspólne Eucharystie i wiêksza moc naszej modlitwy. Wystarczy poœwiêciæ trochê czasu i zaanga¿owania, a dos³ownie ka¿dy mo¿e siê przyczyniæ do odkrycia, wydobycia i ukazania innym piêkna liturgii Mszy Œwiêtej, by pomóc im j¹ dobrze prze¿yæ.
Za DDMuz odpowiedzialni s¹ Olek Szczepanowski i Tomek Kozubek, wiêc kto czuje w sobie charyzmat s³owika i chce znaleŸæ siê
pod opiek¹ œwiêtej Cecylii, niech koniecznie do nich napisze i do
nas do³¹czy! Grup¹ opiekuje siê ksi¹dz Sebastian Kruk.
A kto nie wierzy, ¿e tak mo¿na, lub siê waha, niech pos³ucha:)
(Prawie) jak chór anielski: http://audiowizja.pl/pliki/mp3/DW_Henrykow_2011/ .
Dane kontaktowe: jesteœmy na facebooku, mamy za³o¿on¹ grupê mailow¹, ale najlepiej pisaæ na adres: olekszczepanowski@op.pl
W imieniu ca³ej DDMuz serdecznie zapraszam – Dominika Dutkowiak.
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Diakonia Liturgiczna
Krótko o historii
Diakonia Liturgiczna w archidiecezji wroc³awskiej ma ju¿ ponad
dwudziestoletni¹ historiê. Na pocz¹tku, tzn. pod koniec lat osiemdziesi¹tych (dot¹d siêgaj¹ pamiêci¹ najstarsze dinozaury spoœród nas),
by³a Szko³a Animatora Liturgii [SAL] oraz grupa diakonii liturgicznej
zrzeszaj¹ca ludzi z ró¿nych parafii, stanów i œrodowisk - wówczas z
terenu ca³ej diecezji, dziœ podzielonej na diecezjê wroc³awsk¹, legnick¹ i œwidnick¹. I SAL, i grupa liturgiczna dzia³a³y przez kilka lat.
Potem nast¹pi³a przerwa, a w³aœciwie przeniesienie formacji liturgicznej do malutkich grupek spotykaj¹cych siê w parafiach. W 1992
roku zosta³a nawi¹zana wspó³praca diakonii liturgicznej naszej diecezji z Centraln¹ Diakoni¹ Liturgiczn¹, która trwa nieprzerwanie a¿
do dziœ. Na forum diecezji grupa Diakonii Liturgicznej podjê³a pracê
ponownie od 2000 roku. Jej opiekunem od tamtej pory do dziœ jest
ks. Bogus³aw Stec, a odpowiedzialn¹ – Nina Majek.
Czym jest dziœ grupa Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej?
Jesteœmy wspólnot¹ ludzi, którzy interesuj¹ siê i kochaj¹ Liturgiê. Chcemy nasze zainteresowanie ni¹ rozwijaæ, a umiejêtnoœci
udoskonalaæ, by nie tylko pe³niej i g³êbiej prze¿ywaæ Eucharystiê
oraz troszczyæ siê o jej piêkno, ale by nieœæ ten dar innym we wspólnocie Koœcio³a, by rzeczywiœcie liturgia stawa³a siê „Ÿród³em i szczytem ¿ycia”. Spotkania diakonii odbywaj¹ siê raz w miesi¹cu, a ich
trzy zasadnicze czêœci to modlitwa Liturgi¹ Godzin, dzielenie i studium.
Czym siê zajmujemy? Najproœciej bêdzie w punktach:
• G³ównym celem spotkañ jest osobista i wspólna, pog³êbiona formacja liturgiczna (intelektualna i duchowa). W czasie spotkañ diakonii w formie studium rozwa¿aliœmy dokumenty dotycz¹ce liturgii (m.in. OWMR, „Ecclesia de Eucharystia”, „Millenio nuovo adveniente”, „Mane nobiscum, Domine”, „Redemptionis sacramentum”, „Sacramentum caritatis”, wprowadzenia do poszczególnych
sakramentów, instrukcje Episkopatu Polski, rozszerzaliœmy wiedzê dotycz¹c¹ poszczególnych pos³ug w liturgii oraz okresów roku
liturgicznego).
• Celem formacji jest przygotowanie cz³onków Ruchu do podejmowania pos³ug w liturgii oraz dbanie o piêkno Eucharystii podczas
ró¿nych spotkañ diecezjalnych, na rekolekcjach o charakterze
ewangelizacyjnym i innych.

• Od 2005 roku organizujemy otwarte warsztaty dla osób chêtnych
g³ównie z diecezji wroc³awskiej, legnickiej i œwidnickiej (na temat
nowego Ogólnego Wprowadzenia do Msza³u Rzymskiego – luty
2005 r., Liturgii Godzin – paŸdziernik 2005 r., œpiewu w liturgii –
luty 2006 r., pos³ug w liturgii – paŸdziernik 2007 r. i luty 2009 r.,
Triduum Paschalnego – marzec 2008 r., okresu wielkanocnego –
marzec 2009 r., Msza³u Rzymskiego – listopad 2010 r. i marzec
2011 r.).
Nasze najbli¿sze plany i zamierzenia:
• Spotkania Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej w bie¿¹cym roku formacyjnym odbywaj¹ siê w nastêpuj¹cych terminach: 7 listopada,
5 grudnia, 30 stycznia, 27 lutego, 26 marca, 23 kwietnia, 21
maja i 4 czerwca. Spotkania odbywaj¹ siê w parafii Bo¿ego Cia³a
we Wroc³awiu przy ul. Œwidnickiej 26a i rozpoczynaj¹ siê Eucharysti¹ w koœciele o godz. 19.00, a nastêpnie przechodzimy na
plebaniê. Wszystkich, którzy chcieliby do nas do³¹czyæ, bardzo
serdecznie zapraszamy. W tym roku formacyjnym kontynuujemy
nasze studium adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini”.
• Praca nad rozbudow¹ naszej strony internetowej poœwiêconej
DDL.
• Koordynacja przygotowania pos³ug liturgicznych w czasie spotkañ Ruchu w diecezji.
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Diakonia Komunikowania
Spo³ecznego
Kochani! Bardzo siê cieszê, ¿e coraz wiêcej osób odkrywa swoje
powo³anie do s³u¿by w naszej diakonii. W niektórych rejonach i
parafiach, jak siê ostatnio dowiedzia³em, istniej¹ ju¿ zal¹¿ki Diakonii Komunikowania Spo³ecznego (DKS) na tych najni¿szych szczeblach. O takim w³aœnie dzia³aniu schodzenia w dó³ ze s³u¿b¹ mówi³
swego czasu nasz Moderator Generalny, omawiaj¹c szeroki plan Ad
Christum Redemptorem 2. Listopadowy Dzieñ Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych we wszystkich filiach Ruchu bêdzie poœwiêcony
realizacji tego planu, w³aœnie w temacie: Ruch Œwiat³o – ¯ycie w
s³u¿bie odnowy parafii – ku diakonii wspólnoty lokalnej.
Celem naszej s³u¿by jest wspomaganie przep³ywu informacji o
¿yciu Ruchu w archidiecezji wroc³awskiej, prezentowanie œwiadectw
i relacji z wydarzeñ oraz budzenie œwiadomoœci przynale¿noœci do
wiêkszej wspólnoty. Pragniemy jednak docieraæ nie tylko do cz³onków Ruchu Œwiat³o-¯ycie, lecz pod¹¿aj¹c za s³owami Chrystusa „IdŸcie wiêc i nauczajcie wszystkie narody”, chcemy docieraæ do wszystkich ludzi spragnionych Boga i odkrycia œrodowiska, które ¿yje po
to, by wielbiæ Pana oraz rozpowszechniaæ Jego Imiê po krañce œwiata.
To s³owa z wizytówki naszej diakonii na stronie internetowej „Effatha”.
A jak przedstawiaj¹ siê nasze dzia³ania bie¿¹ce i plany na przysz³oœæ? Rozpoczêliœmy prace nad stworzeniem nowej strony internetowej Ruchu naszej archidiecezji. Nowoczeœniejszej, ³atwej w obs³udze, dostêpnej dla odpowiedzialnych za ka¿d¹ diakoniê. Niew¹tpliwie pozwoli to na jeszcze wiêksze mo¿liwoœci i samodzielne wprowadzanie na bie¿¹co ukazuj¹cych siê tam materia³ów. Co jeszcze?
Piszemy sami i zbieramy od uczestników ró¿nych oazowych wydarzeñ relacje, œwiadectwa, fotografie, filmy. Ukazuj¹ siê one bezpoœrednio na naszej stronie internetowej, czasami na stronie centralnej Ruchu, a czêœæ z nich w periodyku oazowym naszej diecezji o
znanej wszystkim nazwie „Koinonia”. Za zebranie materia³ów do
„Koinonii” odpowiada u nas Agnieszka Wa³kiewicz, a sk³adem zajmuj¹ siê Ela i Grzeœ Kowalewscy. Wspomagaj¹ nas swoim piórem i
zdolnoœciami fotografika i filmowca Ma³gosia i Adam Baltynowie.
Przygotowujemy tak¿e okresowy Biuletyn o naszym Ruchu dla Ksiê¿y Proboszczów naszej diecezji. W naszym gronie jest poprzednia
para odpowiedzialnych za DKS, od jesieni 2010 roku odpowiedzialna za CDKS – Wiola i Micha³ Szepietowscy. To oni wype³nili zada-

nie Moderatora Generalnego i
„wskrzesili” nasz centralny oazowy periodyk „Oaza”, którego
dwa numery w nowej szacie i formacie ju¿ otrzymaliœmy do r¹k.
Micha³owi dziêkujemy tak¿e za
pe³nion¹ ca³y czas rolê fotografa i piêkne, fachowe ujêcia z ró¿nych wydarzeñ diecezjalnych i
centralnych Ruchu.
Poniewa¿, dziêki Bogu nasza diecezjalna DKS ostatnio powiêkszy³a siê o parê osób (Agnieszka i Leszek Kowalowie, Agnieszka i
Krzysztof Biernatowie) i dziœ ju¿ przekroczyliœmy sk³ad dziesiêcioosobowy, mo¿na liczyæ na to, ¿e bêdziemy dzia³aæ prê¿niej, z coraz
wiêkszym rozmachem z ukierunkowaniem w najbli¿szej lub dalszej
przysz³oœci na tworzenie diakonii lokalnych, najpierw w rejonach i
dalej w parafiach.
Naszym opiekunem i moderatorem duchowym jest ks. Janusz
Betkowski. Jako zespó³ osób odpowiedzialnych za ten rodzaj diakonii zamierzamy w tym roku pracy spotykaæ siê co miesi¹c na spotkaniach formacyjno-roboczych. Zapraszamy wszystkich chêtnych
i odwa¿nych cz³onków Ruchu do wspó³pracy, niekoniecznie od razu
w szeregach diakonii. Zawsze mo¿na s³u¿yæ piórem, aparatem fotograficznym czy kamer¹ niezale¿nie od miejsca, jakie zajmujemy w
Ruchu. Zw³aszcza brakuje nam przedstawicieli m³odzie¿y, a jak widaæ czêsto z czytanych relacji i tam talentów dziennikarskich nie
brakuje.
Generalnie nasza Diakonia spotyka siê w œrody o 1930 w CDAW
pod „czwórk¹”. Wstêpne terminy spotkañ: 16 listopada; 14 grudnia; 11 stycznia; 15 lutego; 14 marca; 25 kwietnia; 23 maja; 27
czerwca. Terminy te umieszczane s¹ na bie¿¹co tak¿e na stronie
internetowej. W sprawach diakonii mo¿na kontaktowaæ siê ze mn¹
mailowo lub telefonicznie.
Odpowiedzialny za DKS Archidiecezji Wroc³awskiej:
Mieczys³aw Kobierski;
e-mail: mkobierski@wroclaw.oaza.pl
tel. 601 71 22 67

Diakonia Ewangelizacji
Zapraszamy chêtnych do w³¹czenia siê w dzie³o ewangelizacji
poprzez diakoniê. Spotkania formacyjno–modlitewne odbywaj¹ siê
w poniedzia³ki co 2 tygodnie w budynku CDAW: ul. Katedralna 4,
pok. 13. Oto terminy:
7 i 21 listopada;
5 i 19 grudnia;
9 i 23 stycznia 2012 r.;
6 i 20 lutego;
5 i 19 marca;
2 i 23 kwietnia;
7 i 21 maja;
4 i 18 czerwca.
W ka¿dy czwartek o godz. 1700 zapraszamy chêtnych na ewangelizacjê uliczn¹. Miejsce zbiórki: boczne wejœcie do Galerii Dominikañskiej. Szczegó³y u Jacka Gie³dy; tel. 601 799 822.

Chêtnych (nie tylko z diakonii ewangelizacyjnej) zapraszamy na
Oazê Jednoœci Diakonii Ewangelizacji w Czêstochowie. Termin: 1113 listopada 2011 r. Zg³oszenia mailowo: cde@oaza.pl.
W adwencie odbêd¹ siê rekolekcje ewangelizacyjne dla ca³ej parafii przy ulicy Bujwida.
W drugim tygodniu ferii szkolnych (ostatni tydzieñ stycznia 2012
r.) planujemy ORAE (dla wszystkich chêtnych, szczególnie z uwzglêdnieniem m³odzie¿y).
Od Wielkiego Postu planujemy wraz z Diakoni¹ Modlitwy seminarium odnowy wiary.
Kontakt z osob¹ odpowiedzialn¹ za Diakoniê Ewangelizacji:
Katarzyna Gronowicz
mail: katarzyna.gronowicz@gmail.com
tel. 608 252 757.
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Informacje o Rekolekcjach w Centrum Ruchu Œwiat³o-¯ycie
w Kroœcienku nad Dunajcem
Jak kochaæ i byæ kochanym
– rekolekcje dla narzeczonych
Termin 1.: 27 grudnia 2011 r. (godz. 1800) – 1 stycznia 2012 r.
(godz. 1300); zg³oszenia: najpóŸniej do 31 listopada 2011 r. (szczegó³y: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3483 );
Termin 2.: 29 kwietnia – 4 maja 2012 r.; zg³oszenia: najpóŸniej
do 15 marca 2012 r.
Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu Œwiat³o-¯ycie, ale wszyscy, którzy chc¹ zaprosiæ Jezusa Chrystusa do swojego ¿ycia; narzeczeni z wyznaczon¹ dat¹ œlubu, ale tak¿e ci, którzy odkrywaj¹, ¿e
pragn¹ byæ razem.
Zg³oszenia: Poniewa¿ liczba miejsc jest ograniczona (mo¿emy
przyj¹æ tylko 15 par), o przyjêciu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Koszt: 330 z³ od osoby.
Noworoczna Oaza Modlitwy
Termin: 28 grudnia 2011 r. (godz. 1800) – 1 stycznia 2012 r.
(godz. 1300).
Uczestnicy: m³odzie¿, doroœli, rodziny, niezale¿nie od przebytej
formacji, którzy we wspólnocie modlitwy i zabawy w duchu nowej
kultury pragn¹ rozpocz¹æ Nowy Rok 2012.
Zg³oszenia: najpóŸniej do 25 listopada 2011 r. Poniewa¿ liczba
miejsc jest ograniczona (maksymalnie 45 osób), o przyjêciu decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.
Koszt: doroœli – 290 z³; uczniowie i studenci – 250 z³; dzieci (312 lat) – 180 z³.
Szczegó³y: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3489
Umi³owaæ adoracjê Najœwiêtszego Sakramentu
Termin: 14-17 stycznia 2012 r.; wersja z wypoczynkiem: 14-20
stycznia 2012 r. (17-20 stycznia – wypoczynek): po zakoñczeniu
rekolekcji, istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia pobytu i wypoczynku,
organizuj¹c sobie czas indywidualnie.
Uczestnicy: m³odzie¿, studenci, doroœli, ma³¿eñstwa, osoby konsekrowane, klerycy, kap³ani, którzy pragn¹ odnowiæ swoj¹ wiêŸ z
Jezusem Chrystusem, chc¹ trwaæ w milczeniu przed Tabernakulum,
aby zag³êbiæ siê w rozmowê mi³oœci z Jezusem, pragn¹ doœwiadczyæ
„wiosny” eucharystycznej i byæ jej œwiadkiem w swojej parafii, wspólnocie, rodzinie.
Zg³oszenia: najpóŸniej do 10 grudnia 2011 r.
Koszt (wersja bez wypoczynku): doroœli – 220 z³; uczniowie i
studenci – 190 z³; dzieci – 150 z³.
Szczegó³y: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3482
Zostañ wspólnikiem Boga – rekolekcje dla przedsiêbiorców
Termin: 21-25 stycznia 2012 r.; wersja z wypoczynkiem: 18-25
stycznia 2012 r. (18-21 stycznia – wypoczynek): przed rozpoczê-

ciem rekolekcji
istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia pobytu i wypoczynku, organizuj¹c sobie
czas indywidualnie.
Uczestnicy:
prowadz¹cy w³asne firmy, pracownicy banków oraz ci, którzy chc¹ siê
uczyæ Bo¿ego
zarz¹dzania dobrami materialnymi.
Zg³oszenia:
najpóŸniej do 10 grudnia 2011 r.
Koszt (wersja bez wypoczynku): doroœli – 320 z³; dzieci (3-12 lat)
– 180 z³; starsze dzieci, jak doroœli.
Szczegó³y: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3481
Rekolekcje ewangelizacyjne Abym przejrza³
Termin: 29 stycznia – 3 lutego 2012 r.; wersja z wypoczynkiem:
29 stycznia – 5 lutego 2012 r. (3-5 stycznia – wypoczynek): po
zakoñczeniu rekolekcji, istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia pobytu i
wypoczynku, organizuj¹c sobie czas indywidualnie.
Uczestnicy: studenci, m³odzie¿ pracuj¹ca, doroœli, ma³¿eñstwa z
dzieæmi.
Zg³oszenia: najpóŸniej do 31 grudnia 2011 r.
Koszt (wersja bez wypoczynku): doroœli – 330 z³; uczniowie i
studenci – 280 z³; dzieci (3-12 lat) – 200 z³; starsze dzieci, jak doroœli. Szczegó³y: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3480
Oaza Rekolekcyjna Diakonii
Termin: 9-14 lutego 2012 r.; wersja z wypoczynkiem: 6-14 lutego 2012 r. (6-9 lutego – wypoczynek): przed rozpoczêciem rekolekcji istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia pobytu i wypoczynku, organizuj¹c sobie czas indywidualnie.
Uczestnicy:
– studenci, doroœli oraz ma³¿eñstwa po podstawowej formacji
deuterokatechumenalnej w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w
grupach formacyjnych);
– kap³ani, osoby konsekrowane, alumni seminariów duchownych, zainteresowani Ruchem ze wzglêdu na swoje powo³anie w
Koœciele, dla których ORD mo¿e staæ siê pierwsz¹, ca³oœciow¹ prezentacj¹ charyzmatu Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Zg³oszenia: najpóŸniej do 5 stycznia 2012 r.
Koszt (wersja bez wypoczynku): uczniowie i studenci – 280 z³;
doroœli – 330 z³; dzieci (3-12 lat) – 200 z³.
Szczegó³y: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3479
Cz³owiek wiary konsekwentnej – rekolekcje tematyczne po³¹czone z obchodami 25 rocznicy œmierci S³ugi Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego
Termin: 23-26 lutego 2012 r. (mo¿liwoœæ pozostania i udzia³u w
Eucharystii 27 lutego 2012 r.); wersja z wypoczynkiem: 21-26 lutego 2012 r. (21-23 lutego – wypoczynek): istnieje mo¿liwoœæ przy-
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jazdu przed rozpoczêciem rekolekcji i wypoczynku, organizuj¹c sobie czas indywidualnie.
Uczestnicy: zapraszamy wszystkich cz³onków Ruchu Œwiat³o¯ycie: rodziny, doros³ych, m³odzie¿, kap³anów, wszystkie osoby
zainteresowane ¿yciem S³ugi Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego i
duchowoœci¹ Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Zg³oszenia: najpóŸniej do 1 lutego 2012 r.
Koszt (wersja podstawowa: 23-26 lutego 2012): uczniowie, studenci – 180 z³; doroœli – 210 z³; dzieci (3-12 lat) – 150 z³.
Szczegó³y: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3478
Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej
Termin: 5-8 kwietnia 2012 r. Rozpoczêcie: 5 kwietnia (Wielki
Czwartek) – przyjazd do godz. 1530. Zakoñczenie: 8 kwietnia (Niedziela Zmartwychwstania Pañskiego) – ok. godz.1700. Mo¿liwoœæ
wyjazdu w Poniedzia³ek Wielkanocny.
Uczestnicy: Zapraszamy te osoby, które pragn¹ uczestniczyæ w
ca³ym Triduum Paschalnym.
Zg³oszenia: najpóŸniej do 2 lutego 2012 r.
Koszt: 200 z³; dzieci 3-12 lat – 130 z³.
Zg³oszenia na wszystkie w/w rekolekcje w Centrum:
1. Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl
2. Karty na rekolekcje: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3282
3. Osoby nie posiadaj¹ce Internetu zg³aszaj¹ siê telefonicznie:
+48 660 447 475
4. Zadatek na konto podane w karcie uczestnictwa.
Czêœæ op³aty w formie bezzwrotnego zadatku: (100 z³ od osoby)
wp³acamy na konto: Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Œwiat³o¯ycie” – DOR
Bank Spó³dzielczy w Kroœcienku nad Dunajcem, nr konta: 91
8817 0000 2001 0020 3300 0102, z dok³adnym zaznaczeniem
tytu³u wp³aty (kto, nazwa rekolekcji).
Potwierdzenie przyjêcia do oazy rekolekcyjnej przez CDOR – w
wersji elektronicznej (e-mail).
Kontakt: Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR)
ul. Ks. F. Blachnickiego 2,
34-450 Kroœcienko nad Dunajcem
tel. 660 447 475 (Gra¿yna Mi¹sik), e-mail: cdor@oaza.pl

8 grudnia – Niepokalane Poczêcie Najœwiêtszej Maryi Panny
Œwiêto patronalne Wspólnot Ruchu Œwiat³o-¯ycie i S³u¿by Liturgicznej
Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Cz³owieka oddanego ca³kowicie w Duchu Œwiêtym Chrystusowi,
Jego s³owu i dzie³u; dlatego oddajê siê Jej, rozwa¿am z Ni¹ w Ró¿añcu tajemnice zbawienia i naœladujê J¹.
Drogowskazy Nowego Cz³owieka
Dzieñ Uroczystoœci Niepokalanego Poczêcia Najœwiêtszej Maryi Panny jest szczególny dla ca³ego Ruchu Œwiat³o-¯ycie, który
S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki czêsto nazywa³ dzie³em Niepokalanej. W wielu miejscach Polski – i nie tylko – bêd¹ siê spotykaæ
na modlitwie grupy i wspólnoty oazowe na znak jednoœci z Ruchem w kraju i poza jego granicami. Jest to kolejna okazja do
odkrywania swojej oazowej to¿samoœci.
Dla osób, które dopiero na rekolekcjach wakacyjnych spotka³y siê z ewangelizacj¹, 8 grudnia staje siê równie¿ dniem przyjêcia do
deuterokatechumenatu po etapie wstêpnej ewangelizacji.
Dlatego tym gorêcej zapraszamy wszystkich chêtnych na obchody tego Œwiêta w gronie oazowiczów z naszej archidiecezji.
Informacja o miejscu i godzinie rozpoczcia Eucharystii zostanie podana na stronie internetowej.
Poniewa¿ ca³e dzie³o oazy opiera siê na ³asce zrozumienia tej tajemnicy i nie ma ono innego celu jak wychowanie swoich
uczestników do coraz g³êbszego zrozumienia i zrealizowania tej postawy posiadania siebie w dawaniu siebie Chrystusowi i braciom,
która jest Ÿród³em nowego ¿ycia, s³uszn¹ jest rzecz¹, abyœmy na nowo i w sposób bardziej œwiadomy oddali to dzie³o Tobie, b³agaj¹c,
abyœ raczy³a je przyj¹æ i uznaæ za swoje.
z aktu oddania Ruchu Œwiat³o-¯ycie Niepokalanej

Kalendarz pracy rocznej Ruchu Œwiat³o-¯ycie
2011/2012
14 listopada 2011
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
19 listopada 2011
Kr¹g Diecezjalny DK
4 grudnia 2011
Adwentowy Dzieñ Wspólnoty Ruchu (w rejonach)
8 grudnia 2011 – NIEPOKALANE POCZÊCIE NMP
Uroczystoœæ patronalna Wspólnot Ruchu Œwiat³o-¯ycie
i S³u¿by Liturgicznej
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 (wybory nowej pary diecezjalnej) (wybory nowej pary diecezjalnej)
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
5-8 kwietnia 2012
TRIDUUM PASCHALNE we wspólnotach
deuterokatechumenalnych
16 kwietnia 2012
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
28 kwietnia 2012
Kr¹g Diecezjalny DK
13 maja 2012
Wielkanocny Dzieñ Wspólnoty Ruchu (w rejonach)
14 maja 2012
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
19 maja 2012
XV Pielgrzymka DK do Kalisza
25-27 maja 2012
CENTRALNA OAZA MATKA
2 czerwca 2012
XXXII Krajowa Pielgrzymka
Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka
9 czerwca 2012
Diecezjalne 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

