Koinonia
Czasopismo Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Wrocławskiej

marzec 2012
nr 37 (rok 14)

ISSN 1644-3861

Droga do wspólnoty
Kryzys jest z jednej strony zagro¿eniem, ale z drugiej wielk¹ szans¹,
wielk¹ ³ask¹. Kryzys mo¿e zrodziæ duchow¹ odnowê.
s. 3

W tradycji Koœcio³a Wielki Post nie ukszta³towa³ siê jako forma pokutna
czy pasyjna prze¿ywania ¿alu z powodu cierpienia Pana Jezusa, ale jego Ÿród³o
jest w katechumenacie – to by³ ostatni czas „oœwiecenia i oczyszczenia” przed
przyjêciem chrztu.
s. 5

Do tej pory co roku w czerwcu, na
pytanie czy nadal chcê trwaæ we wspólnocie Domowego Koœcio³a, odpowiadaliœmy: „na razie tak”. Na dialogu
ma³¿eñskim przeprowadzonym podczas
ORAR-u stwierdziliœmy, ¿e nie bêdziemy traciæ czasu na szukanie innych dróg
do zbawienia.
s. 7

Organizowanie
rekolekcji wi¹za³o siê
z koniecznoœci¹ przeprowadzenia wielu rozmów, poproszenia o pomoc osób z którymi wczeœniej nigdy nie mieliœmy sposobnoœci kontaktu. Piêkna to by³a dla nas rzecz, kiedy
w³aœciwie obcy nam ludzie ofiarowali swoje pe³ne zaanga¿owanie, a wiedzieliœmy, ¿e s¹ bardzo
zapracowani, tak jak my nie
maj¹ czasu – po prostu im zale¿y.
s. 8

Poznajcie ks. Franciszka Blachnickiego, jego mi³oœæ, wiarê i przenikliwy umys³, a doznacie cudu, jak my, którzy do tej chwili widzieliœmy we wspólnocie raczej nadziejê naszego prywatnego uzdrowienia i uœwiêcenia. Tu chodzi o coœ znacznie wiêkszego.

s. 14
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Koœció³ naszym domem*
Pisa³em kiedyœ o tym, jak czujemy siê w
Ruchu. Czy trwaj¹c w nim, traktujemy go
jako swój dom? Dotyczy³o to wtedy wziêcia
odpowiedzialnoœci za Ruch, za tych, którzy
mieszkaj¹ w tym samym domu. Wówczas
chodzi³o o zrozumienie potrzeby aktywnego
w³¹czenia siê w szeregi diecezjalnego Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Dziœ zadajmy sobie to pytanie w kontekœcie
Koœcio³a. Zw³aszcza w œwietle has³a pracy
rocznej Koœcio³a w Polsce: Koœció³ naszym
domem. By³em nawet jesieni¹ ubieg³ego
roku na Wroc³awskich Dniach Duszpasterskich, poœwiêconych temu tematowi. Pad³o
wiele bardzo trafnych spostrze¿eñ o Koœciele i jego aktualnych problemach, o S³owie
Bo¿ym, o ruchach religijnych itp. I chocia¿
nie by³o tam wymieniane s³owo parafia, to
mnie s³owo Koœció³ kojarzy siê bardzo z koœcio³em partykularnym, czyli parafi¹. I tu
mo¿na zapytaæ, jak realizuje siê wizja ks.
Franciszka Blachnickiego – parafii, jako
„wspólnoty wspólnot”? Czy mamy w tym
swój udzia³? Trudno dziœ znaleŸæ parafie –
jak twierdzi ks. Adam Wodarczyk – przenikniête wizj¹ „wspólnoty wspólnot”. Dlatego
jeszcze raz przytaczam jego s³owa, ¿e trzeba
rozpoczynaæ od budowania wizji, zarówno
w kap³anach jak i œwieckich! To w³aœnie
nasza rola. Potrzeba tworzenia silnych diakonii lokalnych o¿ywiaj¹cych i animuj¹cych
¿ycie wspólnot parafialnych.
Jeœli trwamy w Ruchu, który ma s³u¿yæ
Koœcio³owi, konkretnie danej parafii to zróbmy sobie dziœ rachunek sumienia: czy nasza
parafia jest naszym domem? Czy dobrze siê
w niej czujemy, czy inni czuj¹ siê tu dobrze
miêdzy innymi dziêki nam, naszym pos³ugom, czy i jak wnosimy o¿ywczy wiew Ruchu? Niektórzy odpowiedz¹, nie za wiele
mo¿emy zrobiæ, bo jest nas ma³o, bo proboszcz nam nie sprzyja itd. Bierzmy przyk³ad z naszego Za³o¿yciela. Ksi¹dz Franciszek Blachnicki powiedzia³:
Gdziekolwiek podejmujemy szczery
wysi³ek, ¿eby byæ jedno z braæmi, gdziekolwiek podajemy sobie rêce w szczerej,
nieob³udnej mi³oœci, gdziekolwiek staramy
siê budowaæ bratersk¹ wspólnotê w imiê
Chrystusa, wype³niaj¹c Jego nowe przykazanie, ufni w pomoc Jego Ducha, tam naprawdê powstaje wœród nas i powstaje
przez nas Koœció³ ¿ywy. To jest nasze powo³anie, to jest nasze zadanie.
Mietek Kobierski

* tak siê sk³ada, ¿e bêdzie to has³o pracy rocznej Ruchu 2012/2013, co wyczyta³em w materia³ach na XXXVII Kongregacjê Odpowiedzialnych.
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wezwania

Œwiadectwo wspólnoty
Wyzwaniem, przed którym
stajemy nie tylko w Polsce, ale
tworz¹c wspólnoty równie¿ w
innych czêœciach Europy czy
nawet œwiata, jest ukazanie wiarygodnoœci Koœcio³a. Dzieje siê
to, gdy wspólnoty staj¹ siê rzeczywiœcie komuni¹ mi³oœci, realizowan¹ wobec Boga ¿ywego i
wobec bliŸnich. Nie ³udŸmy siê.
Bez w³aœciwej postawy duchowej
nie na wiele zdadz¹ siê zewnêtrzne narzêdzia komunii. Stan¹ siê
one wtedy raczej bezdusznymi
pozorami ni¿ sposobami jej wyra¿ania i rozwijania.
W czym siê przejawia duchowoœæ komunii? W dostrze¿eniu
blasku tajemnicy Trójcy Œwiêtej,
która zamieszkuje w nas, i której
blask nale¿y dostrzegaæ tak¿e w
obliczach naszych braci. To zdolnoœæ odczuwania wiêzi z braæmi
w wierze, uczestniczenie w ich
radoœciach i cierpieniach. Pragnienie zaspokajania ich potrzeb,
ofiarowania g³êbokiej i prawdziwej przyjaŸni. Dostrzeganie w
drugim cz³owieku przede wszystkim tego, co jest w nim pozytywne, a co nale¿y przyj¹æ i ceniæ jako dar Bo¿y, dar nie tylko
dla brata, który bezpoœrednio go
otrzyma³, ale tak¿e jako dar dla
nas. To wreszcie umiejêtnoœæ
czynienia miejsca bratu, wzajemnego noszenia brzemion, odrzucenia pokus egoizmu, które nieustannie nam zagra¿aj¹, rywalizacji, bezwzglêdnego d¹¿enia do
kariery, nieufnoœci, zazdroœci.
S³owo Bo¿e bardzo wyraŸnie
pokazuje nam, jak ma wygl¹daæ
chrzeœcijañskie ¿ycie.
„B³ogos³awcie tych, którzy
was przeœladuj¹”. To konkretne
i niezwyk³e s³owa, które nie jest
prosto prze³o¿yæ na konkret
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¿ycia. W ten sposób rzadko kto
postêpuje w œwiecie, je¿eli nie
jest prowadzony wiar¹. Bli¿sze
jest raczej prawo odwetu, które
odwo³uje siê do sprawiedliwoœci.
Nie³atwa to droga, ale konieczna, poniewa¿ tak uczyni³ Jezus,
gdy modli³ siê za swoich przeœladowców w momencie œmierci na krzy¿u. „B³ogos³awcie, a
nie z³orzeczcie”. Czy jest miejsce na b³ogos³awieñstwo w sytuacjach trudnych, bolesnych,
niepokoj¹cych, które dziej¹ siê
w naszym ¿yciu?
Jest te¿ wezwanie do wspó³odczuwania: weselcie siê z tymi,
którzy siê wesel¹, p³aczcie z
tymi, którzy p³acz¹. Nie goñcie
za wielkoœci¹, niech was poci¹ga to, co pokorne. S³owa œw.
Paw³a pokazuj¹ nam to, co jest
mocno zapisane w charyzmacie
naszego Ruchu: idea³ Chrystusa
S³ugi. Jest to najwiêkszy odziedziczony przez nas idea³ wychowawczy. W jaki sposób go wype³niamy? Jest to równoczeœnie
zachêta do pójœcia drog¹, na której poprzedzi³o nas wielu wspania³ych œwiadków takiej w³aœnie
postawy s³u¿by. Patrz¹c na ich
¿ycie, na bezgraniczne oddanie
Bogu, g³oszenie s³owa Bo¿ego,
jesteœmy zaproszeni do naœladownictwa. W uni¿eniu, w doœwiadczeniu s³u¿by, które jest obrazem ¿ycia Jezusa, jest wskazanie dla nas, abyœmy tak¹ drog¹
w ¿yciu postêpowali.
Cz³owiek czêsto ulega pokusie, aby byæ docenionym, aby w
ró¿nych sytuacjach, okolicznoœciach, nastêpowa³o dowartoœciowanie jego osoby. Nasze zaanga¿owanie w s³u¿bê, w diakoniê, mo¿e byæ tak¹ sytuacj¹, kiedy
pojawia siê pogoñ za wielkoœci¹.
Idea³ Chrystusa S³ugi pokazuje
kryteria ka¿dej pos³ugi i ka¿dego

Koœció³ naszym domem
S³owo Moderatora Generalnego

Jan Pawe³ II w Novo millenio ineunte mówi nam, ¿e
Koœció³ ma byæ domem i szko³¹ komunii. Mówi bardzo konkretnie, co to oznacza w praktyce, tak, ¿e mo¿na by od razu
przejœæ na p³aszczyznê dzia³ania. Ale b³êdem by³oby ulec tej
pokusie. Zanim przyst¹pimy do planowania konkretnych
przedsiêwziêæ, nale¿y prze¿yæ duchowoœæ komunii, podkreœlaj¹c jej znaczenie jako zasady wychowawczej wszêdzie tam,
gdzie kszta³tuje siê cz³owiek i chrzeœcijanin.
zadania, misji, któr¹ mamy do
spe³nienia.
Kryzys œwiadectwa
Kryzys jest z jednej strony
zagro¿eniem, ale z drugiej wielk¹
szans¹, wielk¹ ³ask¹. Kryzys mo¿e
zrodziæ duchow¹ odnowê. Je¿eli
mówi siê dzisiaj o kryzysie Koœcio³a, to dostrzega siê go w rzeczywistoœci, która jest naszym
udzia³em. Jest to kryzys ukszta³towanej przez wieki historycznej
formy obecnoœci Koœcio³a w
œwiecie, sposobu realizacji misji
wobec ludzi, do których Koœció³
jest pos³any.
Ta sytuacja powinna nas napawaæ smutkiem, niepokojem,
¿e nasze œwiadectwo jest niepe³ne, niew³aœciwe. Oczywiœcie
musimy te¿ dostrzegaæ rzeczywistoœæ walki duchowej, która siê
dokonuje wobec chrzeœcijan, Koœcio³a i jego orêdzia, ale konieczna jest refleksja nad tymi pêkniêciami, które s¹ w nas i wokó³
nas w dawaniu œwiadectwa wobec œwiata. W obliczu wyzwañ
œwiata postmodernistycznego, jakimi s¹ relatywizacja prawdy, zagubienie wspó³czesnego cz³owieka, w obliczu dechrystianizacji,
trzeba pokazywaæ nowe sposoby bycia Koœcio³em.
Odpowiedzi na pytania o
miejsce Koœcio³a w œwiecie,
w którym ¿yjemy, znajdujemy
w teologii Soboru Watykañskiego II, zawartej w konstytucji o Koœciele Lumen gentium, w mo¿e nieco zapomnianej encyklice Paw³a VI
Ecclesia suam o Koœciele,
który dokonuje swojej odnowy, i o Koœciele, który prowadzi dialog ze œwiatem, w
którym przychodzi mu ¿yæ. Ze
œwiatem wierz¹cych i niewierz¹cych, ze œwiatem, w któ-

rym s¹ obecni chrzeœcijanie innych denominacji.
Ks. Franciszek Blachnicki,
odkrywaj¹c g³ówne kierunki posoborowej odnowy Koœcio³a,
bardzo wyraŸnie pokazywa³ Koœció³ jako now¹ wspólnotê, jako
rzeczywistoœæ charyzmatów, w
których realizuje siê odkrywanie
mocy sakramentu chrztu œwiêtego, miejsce tych wszystkich osób
wszczepionych w Koœció³, którzy przez formacjê w Ruchu odkrywaj¹ swoj¹ podmiotowoœæ i
miejsce zaanga¿owania. Jak nigdy wczeœniej ¿ycie charyzmatem
Ruchu pozwala na realizacjê zleconej nam przez Jezusa misji i
pos³annictwa. Niech to nas pobudza do refleksji, w jaki sposób
jako Ruch Œwiat³o-¯ycie mo¿emy jeszcze bardziej urzeczywistniæ obraz Koœcio³a jako komunii,
jako wspólnoty, jako domu.
Drogocenna per³a
Czy Syn Cz³owieczy znajdzie
wiarê, gdy powróci? To wyra¿aj¹ce w¹tpliwoœæ pytanie Jezusa
jest wspó³czeœnie jak najbardziej
uzasadnione. Benedykt XVI,
chc¹c pokazaæ na nowo piêkno
rzeczywistoœci wiary, podj¹³ inicjatywê prze¿ywania Roku Wiary, który ma trwaæ od 11 paŸdziernika 2012 roku do Uroczystoœci Chrystusa Króla 2013
roku. W Porta fidei Ojciec Œwiêty uœwiadamia nam, ¿e nie jest
to pierwsza inicjatywa tego typu,
poniewa¿ Rok Wiary og³osi³ równie¿ Pawe³ VI w 1967 roku, zachêcaj¹c do uroczystego obchodzenia 1900. rocznicy mêczeñstwa œœ. Aposto³ów Piotra i Paw³a. By³o to w czasach prze¿ywania przez Koœció³ wielkiej kontestacji. Wydarzenia roku 1968,
nazwane rewolucj¹ m³odych,
naznaczy³y czasy, w których
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¿yjemy. Zmieni³y prawa, sposób
moralnego funkcjonowania ludzi.
Czasy nadal s¹ trudne. Ojciec
Œwiêty, og³aszaj¹c Rok Wiary,
przypomina nam, ¿e rzeczywistoœæ wiary nie tylko nie jest
czymœ oczywistym we wspó³czesnym œwiecie, ale bywa czêsto
negowana. Cz³owiek wybiera
cz¹stkowo elementy interesuj¹ce dla niego, odpowiadaj¹ce mu
z ró¿nych wzglêdów. Kryzys wiary powoduje zagubienie wspó³czesnego cz³owieka, frustracjê i
rozpacz, niepokój, lêk, uzale¿nienia, s³aboœci, które przyczyniaj¹
siê do cierpienia ich i ich bliskich.
Wiara sprawia, ¿e stajemy siê
nowymi ludŸmi w Chrystusie,
w³¹czonymi w now¹ wspólnotê,
jak¹ jest Koœció³. Wiara jest podstawow¹, fundamentaln¹ rzeczywistoœci¹. Ma niezwyk³e znaczenie dla ¿ycia ka¿dego cz³owieka i
dla œwiata jako rzeczywistoœci
stworzonej przez Boga. Dziêki
³asce wiary cz³owiek odkrywa,
kim jest Bóg, i kim jest on sam.
Rodzi siê w nim sta³e zadziwienie i zachwyt dzia³aniem Boga,
a ¿ycie ludzkie nabiera innej perspektywy – ¿ycia, które siê nie
koñczy.
Benedykt XVI w ostatnim
fragmencie listu Porta fidei pisze: „Doszed³szy do koñca ¿ycia,
aposto³ Pawe³ prosi swego ucznia
Tymoteusza, by „zabiega³ o wiarê” (2 Tm 2,22) z t¹ sam¹ sta³oœci¹ jak kiedy by³ m³odym cz³owiekiem (por. 2 Tm 3, 15). Uwa¿amy, ¿e ta zachêta skierowana
jest do ka¿dego z nas, aby nikt
nie by³ leniwy w wierze. Jest ona
towarzyszk¹ ¿ycia, która pozwala nam dostrzegaæ nieustannie na
nowo cuda, jakich Bóg dla nas
dokonuje. Wiara nastawiona na
uchwycenie znaków czasu w
chwili obecnej, zobowi¹zuje ka¿dego z nas, abyœmy stawali siê
¿ywym znakiem obecnoœci Zmartwychwsta³ego w œwiecie”.
Dzielenie siê doœwiadczeniem
wiary jest misj¹ powierzon¹ Koœcio³owi od dnia Piêædziesi¹tnicy. Jest to tak¿e od samego pocz¹tku misja Ruchu Œwiat³o¯ycie: bycie œwiadkami wiary.
Wiara to s³owo-klucz do zrozumienia charyzmatu œwiat³o-¿ycie.
Droga formacji od ewangelizacji
przez katechumenat, mystagogiê
ku diakonii nie mia³aby najmniejszego sensu, gdyby nie doœwiadczenie ¿ywej wiary, bowiem w
¿yciu Ojca Franciszka wszystko
siê od tego zaczê³o. Jest wielkim
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charyzmatem Ojca Franciszka, ¿e
to, czego doœwiadczy³ w celi
œmierci, uczyni³ g³ówn¹ treœci¹
swojego ¿ycia, przes³aniem i
œwiadectwem, z którym zwróci³
siê do innych ludzi, buduj¹c ich
wiarê poprzez swoje bezgraniczne oddanie Bogu, poprzez zaanga¿owanie w odnowê Koœcio³a,
i poprzez ró¿ne inicjatywy, które dla budowania Koœcio³a podejmowa³.
Nowa ewangelizacja
Jan Pawe³ II w swoim nauczaniu czêsto podkreœla³, ¿e wszyscy ochrzczeni s¹ podmiotem
nowej ewangelizacji. Nowej w
zapale, który jest owocem dzia³ania Ducha Œwiêtego, nowej w
metodzie, która jest powrotem
do kerygmy o Chrystusie, ukrzy¿owaniu i zmartwychwstaniu,
wreszcie nowej w poszukiwaniu
nowych œrodków wyrazu, pozwalaj¹cych dotrzeæ do wspó³czesnego cz³owieka.
Je¿eli przyjrzymy siê siedmiu
kontekstom nowej ewangelizacji,
wymienionym w 6 punkcie Lineamentów, to zauwa¿ymy, ¿e
s¹ one zawarte w naszym charyzmacie. Czy¿ nie jesteœmy nastawieni na odnawianie kultury poprzez now¹ kulturê, o której tak
wiele mówi³ ojciec Franciszek?
Czy¿ nie by³o w jego sercu pragnienia, by charyzmat Ruchu rozszerza³ siê po krañce œwiata, gdy
w ostatnich latach swojego ¿ycia
pozosta³ poza Polsk¹? Wykorzystywa³ wszelkie techniczne mo¿liwoœci, by g³osiæ Jezusa. By³
wreszcie zaanga¿owany w odnowê ¿ycia spo³ecznego (program
Krzy¿-Prawda-Wyzwolenie, który
by³ ide¹ przewodni¹ ostatnich lat
jego ¿ycia), maj¹c œwiadomoœæ,
¿e ¿ycie chrzeœcijan musi byæ
aktywne, musi byæ dawaniem
œwiadectwa na ka¿dej p³aszczyŸnie ¿ycia. Wreszcie ca³y œwiat
¿ycia rodzinnego, który jest wielkim kontekstem wspó³czesnej
ewangelizacji, a który w naszym
Ruchu od wielu lat rozwija siê
poprzez Domowy Koœció³. Liturgia by³a przestrzeni¹ s³u¿by ukazywan¹ nam przez Ojca od samego pocz¹tku.
Innym kontekstem nowej
ewangelizacji jest odnowa duszpasterstwa. I tu widaæ zaanga¿owanie Ojca Franciszka poprzez
ukazywanie wizji nowej wspólnoty, pracê w parafii, któr¹ trzeba

przemieniæ we wspólnotê wspólnot. Wszystkie diakonie Ruchu
musz¹ swoje ukierunkowanie widzieæ w diakonii wspólnoty lokalnej. Diakonie rozwija³ ojciec
po to, by ludzie przenikniêci wizj¹
konkretnej pos³ugi zobaczyli, ¿e
tak maj¹ funkcjonowaæ parafie i
ca³y Koœció³.
Jesteœmy u pocz¹tku planu
Ad Christum Redemptorem 2,
którego celem jest doprowadzenie jak najwiêkszej iloœci osób do
¿ywej wiary w Jezusa. Mamy jednak œwiadomoœæ, ¿e proces nawrócenia, przemiany serca, to
pocz¹tek d³ugiej drogi formacji,
na której toczy siê walka duchowa o ka¿dego cz³owieka. Wielu
ludzi, którzy prze¿yli autentycznie swoje nawrócenie, z ró¿nych
powodów odchodzi: braku wytrwa³oœci, wiernoœci programowi,
który jest im proponowany. To
byæ mo¿e najwiêksza troska: aby
ci, którzy podczas ewangelizacji
spotykaj¹ Jezusa, potrafili
przejœæ ca³¹ drogê formacyjn¹
Ruchu, i odkryæ, ¿e tak naprawdê ten proces znajduje swój fina³
w odkryciu s³u¿by, podjêciu diakonii. To przygotowanie nowych
ewangelizatorów, którzy podejm¹
pos³ugê animatorów czy odpowiedzialnych we wspólnotach i
ró¿nych wymiarach ¿ycia Koœcio³a. Dlatego mówimy o potrzebie silnych diakonii, aby przemieniaæ ¿ycie naszych parafii.
Zadania trzeba widzieæ bardzo
konkretnie: trzeba najpierw pomno¿yæ to, co nam zosta³o powierzone. Pomno¿yæ liczbê
wspó³pracowników, by wymiar
diakonii nie by³ dzia³aniem jednej osoby czy ma³¿eñstwa, ale
wspólnoty, zespo³u. Zadaniem w
tym wymiarze jest równie¿ troska o diecezjalne diakonie jednoœci, staranie o to, by mia³y one
regularne spotkania na modlitwie
i dzieleniu siê pos³ug¹ w poszczególnych diakoniach. Wa¿nym
zadaniem diakonii jednoœci jest
wypracowanie wizji ¿ycia i pracy Ruchu w diecezji, by Ruch stawa³ siê silniejszy, oddzia³ywa³ na
coraz wiêksz¹ liczbê wspólnot,
parafii. Wymiar diakonii jednoœci na pewno w nas dojrzewa,
choæby w refleksji, któr¹ podejmujemy. W czasie spotkañ w
ró¿nych diecezjach otrzymujê
sygna³y, ¿e te diakonie zaczynaj¹
siê tworzyæ, zaczynaj¹ siê spotykaæ, ale na pewno jest to nadal
przestrzeñ do pracy.
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Ojciec Franciszek w 1980
roku powiedzia³, ¿e chcemy
ewangelizowaæ wszystkich ludzi
¿yj¹cych w polskich granicach.
Dziœ nasze marzenia id¹ znacznie dalej. Krañce œwiata zaistnia³y
w pos³annictwie naszego Ruchu.
Pomimo trudnoœci cieszymy siê
wolnoœci¹, o której ojciec Franciszek móg³ tylko marzyæ, do której przygotowywa³ poprzez wymiar nazwany przez niego suwerennoœci¹ wewnêtrzn¹. S³owo
„wolnoœæ” jest pojêciem kluczowym wspó³czesnej cywilizacji, a
naszym zadaniem staje siê pokazywanie prawdziwej, ewangelicznej wolnoœci.
Z wielkim wzruszeniem prze¿ywa³em czas Oazy Nowego
¯ycia I stopnia w Chinach. Na
pewno czêœæ mojego serca tam
zosta³a. Najbardziej poruszy³o
mnie to, co siê wydarzy³o po
oazie, kiedy oko³o czterdziestu
uczestników w czasie powrotu
poci¹giem do domu przez cztery
godziny jazdy modli³o siê, œpiewa³o, chodzi³o po poci¹gu mówi¹c innym ludziom o Jezusie.
Nawet w Polsce w czasach komunizmu nie by³oby to tak niezwyk³e, a oni robili to w Chinach,
gdzie naprawdê mogli liczyæ siê
z tym, ¿e znajd¹ siê za to w wiêzieniu. Kiedy rozmawia³em z nimi
póŸniej, mówili z ogromn¹ prostot¹, ¿e nie robili nic niezwyk³ego. „Powiedzieliœcie nam, ¿e
mamy zdobywaæ nastêpnych
uczniów, dzieliæ siê swoj¹ wiar¹,
to to zadanie po prostu spe³niliœmy”. Prosta konsekwencja
tego, co prze¿yli w czasie rekolekcji.
Je¿eli pozwolimy, by zwyciê¿y³y w nas w¹tpliwoœci, brak wiary w mo¿liwoœæ realizacji naszych
zadañ, to jest to pocz¹tek klêski. Œwiat zmienia siê dziêki marzeniom, które zostaj¹ prze³o¿one na konkret ¿ycia. Koœció³ bêdzie siê zmienia³, jeœli bêdziemy
mieli odwagê podejmowaæ dzie³a, które po ludzku zdaj¹ siê byæ
trudne do zrealizowania.
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Œwiat³o-¯ycie
Tekst ukaza³ siê
w 103. Numerze „Oazy”
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Na formacjê w Ruchu Œwiat³o-¯ycie patrzymy jako na drogê, któr¹ idziemy sami, i któr¹
mamy innych poprowadziæ.
Tam, gdzie jest droga, zawsze
pojawia siê pytanie o cel: dok¹d
ona prowadzi?
Droga formacji
podstawowej
prowadzi do wychowania w
nas nowego cz³owieka – przemienionego Duchem Œwiêtym,
¿yj¹cego wiar¹ i charyzmatem
œwiat³o-¿ycie (œwiat³o ewangelii
staje siê ¿yciem) oraz do powstawania wspólnot ¿ywego
Koœcio³a.
Program formacyjny Ruchu
Œwiat³o-¯ycie nie jest jedynie
wytworem psychologii czy marketingu – wrêcz przeciwnie, jest
g³êboko zakorzeniony w tradycji
Koœcio³a. Jego pierwszym Ÿród³em jest inspiracja katechumenatem. W pierwszych wiekach Koœcio³a by³ to proces przygotowywania do chrztu, do wejœcia w ¿ycie Koœcio³a. ¯ycie rodzi³o siê z ¿ycia. ¯yj¹cy wiar¹
prowadzili tych, którzy chcieli na
tê drogê wejœæ, do spotkania z
Chrystusem w sakramentach
œwiêtych, w s³owie Bo¿ym. Drug¹
inspiracj¹ by³ Obrzêd Chrzeœcijañskiego Wtajemniczenia
Doros³ych (OICA) – ksiêga liturgiczna, która wskrzesza³a katechumenat. Zawiera ona nie tylko ryt chrztu, ale równie¿ propozycjê drogi katechumenalnej
dla ludzi doros³ych, wchodz¹cych
na drogê chrztu œwiêtego. Ten
dokument sta³ siê inspiracj¹ do
powstania drogi formacyjnej Ruchu Œwiat³o-¯ycie.
Tak zrodzi³ siê w naszym Ruchu deuterokatechumenat,
czyli droga wtajemniczenia chrzeœcijañskiego dla ju¿ ochrzczonych. Poniewa¿ ani katecheza,
ani ¿ycie rodzinne, ani ¿ycie parafii w du¿ej czêœci nie daje ju¿
poczucia ¿ywej wiary, konieczne staje siê formowanie do ¿ywej
wiary ludzi, którzy ju¿ s¹
ochrzczeni, ale nie s¹ uformowanymi chrzeœcijanami. Potrzebna
jest im droga wtajemniczenia
chrzeœcijañskiego, która pozwoli im doœwiadczyæ, czym jest ¿ycie
Bo¿e i pozwoli im wzrastaæ. S³owo „deuterokatechumenat” w
tym miejscu oznacza ideê formacji wiary.
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Droga katechumenalna realizuje siê na ró¿nych poziomach
wiekowych: m³odzie¿y, rodzin i
doros³ych. Warto sobie uœwiadomiæ, ¿e Oaza Dzieci Bo¿ych czy
Oaza Nowej Drogi nie realizuj¹
jeszcze programu, który nazywamy katechumenatem, bo do tego
potrzebna jest dojrza³oœæ intelektualna i emocjonalna. Elementy
katechumenalne oczywiœcie siê
pojawiaj¹, ale to jest œrodowisko,
które czeka „na swój czas”.
Etapy formacji podstawowej
to: ewangelizacja, która koñczy
siê wejœciem do grupy deuterokatechumenalnej, i deuterokatechumenat, który prowadzi do
mistagogii. Te etapy, zosta³y zaczerpniête ze staro¿ytnej formacji przygotowuj¹cej do chrztu œw.
Dynamika drogi formacyjnej
Droga katechumenalna ma
swoje wa¿ne momenty i prze¿ycia. Animator powinien mieæ
œwiadomoœæ, ¿e nie jest to tylko
kwestia materia³ów i zeszytów,
które musimy przerobiæ,
¿e ka¿dy z etapów jest
owocny, gdy uczestnik
formacji osi¹gnie stawiane cele.
Pierwszym etapem
jest ewangelizacja, która stawia sobie dwa cele:
doprowadzenie cz³owieka do decyzji powierzenia swojego ¿ycia Jezusowi, oraz decyzji wejœcia
do grupy deuterokatechumenalnej. Ewangelizacja, która nie proponuje kontynuacji, wejœcia na drogê katechumenaln¹, nie osi¹ga
swojego celu. Z tego powodu
czas ewangelizacji w Ruchu Œwiat³o-¯ycie obejmuje najpierw w³aœciw¹ ewangelizacjê – zorganizowan¹ lub indywidualn¹, a potem
pracê w grupie postewangelizacyjnej, w czasie której to doœwiadczenie zostanie pog³êbione
i utrwalone.
Ewangelizacja koñczy siê
wyjazdem na oazê rekolekcyjn¹
I stopnia. Pierwsze cztery dni rekolekcji podejmuj¹ tematykê
ewangelizacyjn¹, a nastêpne jedenaœcie dotyczy drogi katechumenalnej.
Droga uczniów Chrystusa
W czasie etapu zwanego deuterokatechumenatem nastêpuje

Wizja celu i wizja drogi
Spotkanie Stowarzyszenia Diakonia
Ruchu Œwiat³o-¯ycie Archidiecezji Wroc³awskiej

I je¿eli mia³bym coœ do przekazania i chcia³bym coœ przekazaæ w moim duchowym testamencie – to w³aœnie ten dar –
charyzmat œwiat³o-¿ycie. Zrozumienie, umi³owanie, wiernoœæ
wobec tego charyzmatu. Wydaje mi siê bowiem, ¿e ci¹gle
jeszcze ma³o jest ludzi – tak¿e w Polsce – którzy ju¿ otrzymali ³askê zrozumienia znaczenia tego charyzmatu dla odnowy
oblicza Koœcio³a.
Ks. F. Blachnicki, Testament

pog³êbienie wiary, przemiana
wewnêtrzna, moralna cz³owieka,
zmiana postaw, sposobu wartoœciowania. Ten etap powinien
doprowadziæ do decyzji wejœcia
w trwa³e przymierze z Chrystusem. Symbolem tego przymierza
powinno staæ siê œwiadome odnowienie przyrzeczeñ chrzciel-

nych podczas Triduum Paschalnego prze¿ywanego w formie
rekolekcji.
I rok formacji k³adzie nacisk
na s³uchanie s³owa Bo¿ego i wiarê, jako podstawowych rzeczywistoœci ¿ycia. ON¯ I stopnia ma
dwa punkty kulminacyjne: czwartego dnia, wyznanie wiary w Jezusa jako Pana i Zbawiciela w liturgii œwiat³a, i ostatniego, kiedy
podejmuje siê decyzjê o wejœciu
do grupy deuterokatechumenalnej. Potem nastêpuje formacja w
ci¹gu roku, proponowana na zasadzie postoazy i preoazy. Postoaza utrwala treœci z prze¿ytych
rekolekcji wakacyjnych, preoaza
stanowi przygotowanie do rekolekcji kolejnego stopnia. W tym
momencie uczestnicy formacji
poznaj¹ podstawowe zasady

¿ycia chrzeœcijañskiego ujête w
formê „Dziesiêciu kroków ku dojrza³oœci chrzeœcijañskiej”.
II rok formacji skupia siê na
doœwiadczeniu Chrystusa w tajemnicy paschalnej, która zostaje wpierw pokazana w historii
zbawienia, w Ksiêdze Wyjœcia i
Ewangeliach, w tajemnicy wyprowadzenia nas z niewoli grzechu do ¿ycia
dzieci Bo¿ych, a potem
pokazuje siê, ¿e to samo
dzieje siê i dziœ w liturgii Koœcio³a i sakramentach œwiêtych. Historia
Starego Testamentu zostaje przywo³ana, by lepiej zrozumieæ Chrystusa dzia³aj¹cego dziœ.
Pierwszym elementem jest oaza II stopnia
z prze¿yciem exodusu –
osobistego wyjœcia z
niewoli, przemian¹
¿ycia. Potem, podobnie jak na
pierwszym etapie, nastêpuje formacja w ci¹gu roku. W czasie
postoazy prze¿ywane s¹ krêgi
biblijne, a w okresie preoazy krêgi
liturgiczne, które pozwalaj¹ zobaczyæ uczestnikom, ¿e ich ¿ycie
duchowe, ¿ycie wiary ma siê toczyæ w rytm liturgii Koœcio³a.
Uczestnictwo we mszy œwiêtej i
liturgii godzin pozwala ¿yæ s³owem Bo¿ym na co dzieñ.
W II roku formacji deuterokatechumenalnej czas Wielkiego
Postu jest wyj¹tkowy. W tradycji
Koœcio³a Wielki Post nie ukszta³towa³ siê jako forma pokutna czy
pasyjna prze¿ywania ¿alu z powodu cierpienia Pana Jezusa, ale
jego Ÿród³o jest w katechumenacie – to by³ ostatni czas „oœwiecenia i oczyszczenia” przed przy
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jêciem chrztu. Wielki Post ma
wymiar katechumenalny i prowadzi do Triduum Paschalnego,
do podjêcia decyzji ¿ycia w
przymierzu z Chrystusem.
Dope³nieniem deuterokatechumenatu jest wprowadzenie w
tajemnicê Koœcio³a – tak jak to
mia³o miejsce przed wiekami w
przypadku dopiero, co ochrzczonych katechumenów. By³ to czas
poznawania Koœcio³a – okres
mistagogiczny. III rok formacji
zaczyna siê oaz¹ III stopnia. Formacja w ci¹gu roku oparta jest
na materia³ach przygotowuj¹cych do podjêcia do diakonii. Ks.
Franciszek Blachnicki uwa¿a³, ¿e
fina³em formacji powinno byæ
Triduum pentakostalne (Zes³anie
Ducha Œwiêtego, prze¿ywane
jako Centralna Oaza Matka).
Ostatecznie prze¿ywamy, jako
ostatni etap formacji podstawowej Oazê Rekolekcyjn¹ Diakonii,
z mo¿liwoœci¹ b³ogos³awienia do
diakonii tych, którzy jasno siê za
t¹ drog¹ opowiedzieli.

To jest droga, której powinniœmy byæ œwiadomi, zw³aszcza
jako animatorzy i moderatorzy.
Formacja diakonijna
i permanentna
Na koniec nale¿y jeszcze
wprowadziæ dwa terminy. Pierwszy z nich to formacja diakonijna, która ma pomagaæ cz³onkom
grup katechumenalnych przygotowaæ siê do podjêcia s³u¿by. Ma
ona formê ró¿nego rodzaju kursów, warsztatów, szkoleñ. Drugim celem formacji diakonijnej
jest zawi¹zanie siê wspólnoty ludzi, którzy chc¹ pracowaæ w jednoœci.
Formacja diakonijna nie
zastêpuje formacji podstawowej, mo¿e byæ form¹ towarzysz¹c¹ lub pojawiaj¹c¹ siê po
zakoñczeniu formacji podstawowej. Najczêœciej rozpoczêcie
formacji diakonijnej proponowane jest po II stopniu oazy rekolekcyjnej.

Drugi termin to formacja permanentna. Stosuje siê go do
tych wszystkich, którzy ukoñczyli
ju¿ formacjê podstawow¹. Ci,
którzy s³u¿¹, musz¹ sami dbaæ o
ci¹g³y rozwój ¿ycia Bo¿ego, o
swoj¹ wiarê. Nie mo¿na byæ tylko aktywist¹. Formacja permanentna w Ruchu pozwala ¿yæ
¿yciem Koœcio³a. Elementy formacji permanentnej odnajdujemy
w temacie roku, w teczce oazy,
w tematyce Kongregacji Odpowiedzialnych, w materia³ach do
formacji permanentnej w ma³ej
grupie.
Droga konkretna
Mam poczucie bycia pasterzem konkretnej drogi. Istniej¹
pokusy mieszania ró¿nych doœwiadczeñ ¿ycia Koœcio³a, swobodnego w³¹czania do programu
elementów innych ruchów. Przez
te 40 lat przeszliœmy przez ró¿ne
doœwiadczenia ³¹czenia, wybierania i jesteœmy o te doœwiadczenia bogatsi. Widzimy, ¿e tam,

Nie bój siê i wyp³yñ na g³êbiê

W niedzielê 5 lutego 2012 r.
w godzinach popo³udniowych w
oœrodku przy Katedralnej 4 odby³o siê spotkanie cz³onków naszej diecezjalnej sekcji Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Œwiat³o¯ycie. Przyby³o kilkadziesi¹t
osób, w tym zaproszeni goœcie,
osoby odpowiedzialne za wspólnoty m³odzie¿owe, studenckie i
grup doros³ych wraz z kap³anami, moderatorami niektórych
wspólnot. Spotkanie rozpoczê³o siê od wspólnej modlitwy do
Ducha Œwiêtego, aby obdarzy³
zebranych potrzebnymi ³askami.
Prowadz¹cy spotkanie Ania i
Benek Banaszakowie wprowadzili
zebranych w tematykê spotkania:
realizacja Charyzmatu Ruchu
Œwiat³o-¯ycie w naszych oazowych wspólnotach.
Formacja podstawowa,
czyli...
Nastêpnie wys³uchaliœmy
konferencji ks. Bogus³awa Steca, który w oparciu o pokaz

multimedialny przedstawi³ wynikaj¹c¹ z charyzmatu Ruchu formacjê podstawow¹, tytu³uj¹c
swój wyk³ad s³owami: „Nie bój
siê, wyp³yñ na g³êbiê!” By³o to
kompendium wiedzy na temat
naszej drogi, któr¹ idziemy i któr¹
chcemy poprowadziæ innych.
Drogi, której przyœwiecaj¹ dwa
cele: wychowanie nowego cz³owieka (œwiat³o Ewangelii staje siê
moim ¿yciem) i wzrost wspólnoty wiary (powstawanie ¿ywego
Koœcio³a). Warto na pewno bêdzie osobno przypomnieæ szczegó³y tego wyst¹pienia, gdy¿ wielu cz³onków Ruchu nie ma zupe³nie wiedzy na temat wszystkich aspektów formacji podstawowej. Przypomnê tylko najwa¿niejsze has³a przewijaj¹ce siê w
s³owach ks. Bogus³awa: katechumenat, OICA, ewangelizacja,
deuterokatechumenat, mistagogia, preoaza, postoaza, OND,
ON¯, diakonia, formacja diakonijna, formacja permanentna itd.
Czy wszyscy rozumiemy, co siê
kryje pod wszystkimi tymi s³owa-

mi i skrótami? Je¿eli nie, postarajmy siê je zg³êbiæ.
Ruch jest jeden
Jak realizowana jest formacja w naszych wspólnotach i jakie s¹ tego owoce? Jak wygl¹da
wspó³praca ró¿nych ga³êzi Ruchu
(doroœli, m³odzie¿, studenci, Domowy Koœció³)? To by³y pytania
postawione szeœciu grupom, na
jakie podzielono uczestników
spotkania. O¿ywiona dyskusja i
dzielenie siê w³asnymi doœwiadczeniami przynios³y wiele ciekawych spostrze¿eñ. Przedstawiciele grup przedstawili je na podsumowaniu. Wymieniê kilka moim
zdaniem najciekawszych.
Podkreœlono rolê formacji
osobistej. Ks. Grzegorz w podsumowaniu powiedzia³: „ja i Jezus – ta relacja jest najwa¿niejsza i w niej odkrywam Ruch i
moj¹ w nim pos³ugê”. Zwrócono uwagê na koniecznoœæ uporz¹dkowania spraw formacji (dok³adnie wed³ug kolejnoœci ele-
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gdzie potrafimy byæ wierni drodze, buduje siê wspólnota Ruchu
i si³a wiary.
Potrzebujemy wiêc przede
wszystkim wci¹¿ pog³êbiaæ znajomoœæ drogi, któr¹ idziemy i prowadzimy innych. Najczêœciej
bywa tak, ¿e cz³owiek chêtnie
eliminuje to, czego nie rozumie,
a nie rozumie, bo jest leniwy i
nie chce mu siê poznawaæ. Im
mniej wie, tym bardziej krytykuje. Drugim postulatem jest wiernoœæ drodze, a kolejnym poczucie odpowiedzialnoœci za ludzi,
których siê prowadzi. Roztropnoœæ i myœlenie o tym, dok¹d
kogoœ doprowadzimy, jest bardzo
wa¿ne.
ks. Bogus³aw Stec
Warto poznaæ
P³yty z katechezami dostêpne w niektórych Diakoniach S³owa Ruchu (np. w Kroœcienku)
nosz¹ nastêpuj¹ce tytu³y:
Ks. Franciszek Blachnicki
Ruch Œwiat³o-¯ycie jako ruch
katechumenalny
Ks. Franciszek Blachnicki
Deuterokatechumenalny system formacyjny wypracowany i
stosowany w Ruchu Œwiat³o¯ycie

mentów, z uwzglêdnieniem wieku uczestników, wierne realizowanie programu). Istotna jest
wspó³praca miêdzy stanami i grupami wiekowymi Ruchu, wspólne prze¿ywanie Eucharystii, Dni
Wspólnoty, wspó³praca w diakoniach. Konieczne jest wypracowanie œwiadomoœci odpowiedzialnoœci – tak¿e finansowej –
za Ruch (wspólnota dóbr materialnych). Konieczne jest znalezienie sposobu weryfikacji przynale¿noœci do Ruchu osób,
zw³aszcza ma³¿eñstw, z krêgów
nie je¿d¿¹cych w ogóle na rekolekcje i nie realizuj¹cych formacji podstawowej. Warto dokonywaæ czêstszego rachunku sumienia naszego trwania w Ruchu.
Wnioski i spostrze¿enia stan¹
siê materia³em do pracy dla diakonii jednoœci, ale wszyscy powinniœmy szukaæ jak najlepszych
rozwi¹zañ wymienionych wy¿ej
problemów.
Dorota i Mieczys³aw
Kobierscy

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Bóg nie wzywa ludzi przygotowanych lecz przygotowuje
wezwanych
Byliœmy niezwykle zaskoczeni kiedy dowiedzieliœmy siê, ¿e na
ten rok zostaliœmy wybrani przez
uczestników naszego krêgu na
parê animatorów. Pan Bóg przygotowa³ nas jednak do tej pos³ugi poprzez prze¿ycie Oazy rekolekcyjnej III stopnia w sierpniu
oraz ostatnio prze¿ytym ORAR
II stopnia w Ligocie Polskiej.
Poprowadzi³a go para diecezjalna: Ewa i Andrzej Ma³olepszy. To
w³aœnie oni zadbali o pe³ne mi³oœci przywitanie ka¿dej pary i
dawali piêkne œwiadectwo poprzez gorliw¹ s³u¿bê. „Jeœli kto
chce byæ pierwszym, niech bêdzie ostatnim ze wszystkich i
s³ug¹ wszystkich!”(Mk 9,35).
Uczestniczy³o w tych rekolekcjach kilka par.
Po 4 dniach trudno by³o nam
siê rozstaæ, Pan Bóg da³ nam jednego Ducha i utworzy³ z nas rodzinn¹, ciep³¹ wspólnotê.
Podczas ORAR-u Bóg wlewa³
w nasze serca pokój i przemienia³...
Po raz pierwszy zobaczyliœmy, dziêki konferencji Ewy i
Andrzeja, ¿e w naszym dotychczasowym dialogu ma³¿eñskim
zaczynaliœmy od dzielenia siê
naszymi relacjami, a powinniœmy
zaczynaæ od dzielenia siê naszymi relacjami z Panem Bogiem.
Po tym odkryciu nasz dialog nabra³ zupe³nie innego wymiaru.
Dopiero teraz zgadza³ siê z przyjêt¹ przez nas hierarchi¹ wartoœci, któr¹ ustaliliœmy podczas
naszego kursu przedma³¿eñskiego.
Drug¹ rzecz¹, dla nas istotn¹,
by³o poznanie bli¿ej ruchu, w którym trwamy ju¿ 9 lat, ale jak siê
okaza³o wci¹¿ jeszcze ma³o o nim
wiemy. Dziêki opowiadaniom
innych par poznaliœmy bli¿ej postaæ ksiêdza Franciszka Blachnickiego, jego zawierzenie i zaufanie Bogu w absurdalnych sytuacjach polskiej rzeczywistoœci w
latach jego dzia³alnoœci. Do tej
pory co roku w czerwcu, na pytanie czy nadal chcê trwaæ we
wspólnocie Domowego Koœcio³a, odpowiadaliœmy: „na razie
tak”. Na dialogu ma³¿eñskim
przeprowadzonym podczas
ORAR-u stwierdziliœmy, ¿e nie
bêdziemy traciæ czasu na szukanie innych dróg do zbawienia. Ta,
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któr¹ kroczymy jest niezwykle
bogata, bogactwo to mogliœmy
poznaæ dziêki formacji podstawowej, jak¹ oferuje nam Ruch. Najwa¿niejsze, ¿e wzrastamy i ¿e
wzrastamy RAZEM w jednoœci
ma³¿eñskiej.
Uœwiadomiliœmy sobie, ¿e aby
prowadziæ innych ku Bogu musimy najpierw sami mieæ osobisty
kontakt z Bogiem w Namiocie
Spotkania, w przeciwnym wypadku staniemy siê jak „druty bez
pr¹du”. ¯eby prowadziæ innych
musimy stanowiæ jednoœæ jako
ma³¿eñstwo. „Nie zaprowadzimy
kogoœ dalej ni¿ sami dojdziemy”.
Podczas prowadzonego przez
nasz¹ grupê dzielenia pogodnego wieczoru spostrzegliœmy, ¿e
nie musimy perfekcyjnie czegoœ
umieæ, ¿eby s³u¿yæ innym we
wspólnocie, ka¿dy z nas posiada
talenty, którymi mo¿e siê podzieliæ z innymi.
Od naszego ksiêdza moderatora diecezjalnego nauczyliœmy
siê odpowiadaæ: chêtnie. Dlatego dziœ chêtnie dzielimy siê naszymi kolejnymi krokami na drodze ku œwiêtoœci.
Ewa i Radek
Martyniszyn
W Domowym Koœciele jesteœmy od 1,5 roku. Do tej pory nie
uczestniczyliœmy w ¿adnych wyjazdowych rekolekcjach czy wakacyjnych oazach. Wynika³o, to
z kilku przyczyn. Najwa¿niejsz¹
by³ brak zrozumienia charyzmatu
DK, a tak¿e z umiejêtnoœci wyt³umaczenia, ¿e starsze dzieci nie
poradz¹ sobie bez nas, nie dostaniemy urlopu... Podobnie
by³oby i tym razem, ale Opatrznoœæ Bo¿a i para pilotuj¹ca Ala i
Piotr dopilnowa³a, ¿e pojawiliœmy
siê na 5 dniowych rekolekcjach
w Ligocie Polskiej.
Rekolekcje prowadzili
Ewa i Andrzej Ma³olepszy,
którzy przywitali nas z wielk¹
otwartoœci¹, radoœci¹, ¿yczliwoœci¹, jakby znali nas od
dawna. Byliœmy nowicjuszami (widoczne to by³o na modlitwach – nieszporach, jutrzni), ale ¿adna z par nie da³a
nam tego odczuæ. Ka¿dy
dzieñ wype³niony by³ modlitw¹, spotkaniem z Panem
Jezusem w Eucharystii, rozwa¿aniem tekstów Pisma
Œwiêtego, konferencjami i

Nie bêdziemy ju¿ traciæ czasu
ORAR II stopnia w Ligocie Polskiej

rozmowami w grupach. Nie zabrak³o równie¿ radosnych wieczorków.
Wszystko to przygotowywa³o nas do najwa¿niejszej czêœci
(dla nas), a mianowicie do modlitwy i dialogu ma³¿eñskiego.
Muszê powiedzieæ, ¿e na spotkaniach krêgu para pilotuj¹ca – Ala
i Piotr dok³adnie przedstawi³a
nam z jakich czêœci sk³ada siê
modlitwa ma³¿eñska, jednak my
do tej pory nie wype³niliœmy tego
zobowi¹zania i chyba nieszybko
dosz³oby do tego. Teraz wiem,
¿e wynika³o to z braku otwarcia
siê na siebie, z braku przebaczenia, zanikiem komunikacji miêdzy nami. Przeszkody te stopniowo zaczê³y zanikaæ. Czuliœmy, ¿e
miêdzy nami buduje siê dialog nie
tylko ma³¿eñski, ale równie¿ jakaœ
szczególna wiêŸ z Bogiem. Pan
„da³ nam serca nowe i ducha nowego tchn¹³ do naszego wnêtrza”. Zaczê³y topnieæ miêdzy
nami lody, w sercach zagoœci³
pokój i radoœæ. Opad³y wiêzy,
które od lat nie pozwala³y nam
otwarcie rozmawiaæ, sprawia³y,
¿e oddalaliœmy siê od siebie. Dziêki modlitwie i obecnoœci Jezusa
nasz dialog tak ³atwo przebiega³.
Nast¹pi³o oczyszczenie, poczuliœmy jednoœæ ma³¿eñsk¹. Jezus
nape³ni³ nasze serca mi³oœci¹ „a¿
po brzegi”. Da³ nam kolejn¹
szansê pójœcia za Nim. Przypomnia³, ¿e kocha nas mi³oœci¹ bezwarunkow¹ i ¿e „bez Niego nic
nie mo¿emy uczyniæ”.
Rekolekcje uœwiadomi³y
nam, ¿e nie jesteœmy zagubionymi owcami, nie jesteœmy sami,

ale jest z nami Pasterz, który prowadzi nas jeœli tylko oddamy Mu
swoje ¿ycie, zaufamy i damy prowadziæ siê Duchowi Œwiêtemu.
Jest w nas pragnienie, aby iœæ
drog¹ Jezusa, aby doskonaliæ siê
w Jego nauce. Poznaj¹c charyzmat DK – omawiany przez pary
prowadz¹ce konferencje – zrozumieliœmy, ¿e wype³nimy swoje
powo³anie w ma³¿eñstwie tylko
wtedy, gdy bêdziemy jednoœci¹ i
wspólnie bêdziemy d¹¿yæ do
œwiêtoœci.
Pogubiliœmy siê w ¿yciu, ale
Waldek zapyta³ Pana: Co mamy
czyniæ???
Jezus da³ nam wskazówkê
stawiaj¹c na naszej drodze ksiê¿y: Jacka, Paw³a, Bogus³awa, o.
Józefa oraz Alê i Piotra, Ewê i
Andrzeja, Agnieszkê i Leszka,
Gra¿ynê i Marka, Danusiê i Janka, El¿bietê i Zbigniewa, Gosiê i
Tomka, Ewê i Radka, którzy pokazali nam jak mo¿na kochaæ
Boga i Koœció³, jak odczuæ bliskoœæ Jezusa w modlitwie we
wspólnocie. Poœwiêcili swój
czas, aby przybli¿yæ nam dzie³o
ks. Blachnickiego. Podzielili siê
swoimi w¹tpliwoœciami, radoœciami, przemyœleniami...
Bardzo Wam wszystkim dziêkujemy. Prosimy Was o modlitwê, aby to co zosta³o zasiane
wyda³o obfite owoce.
Mariola i Waldemar
Góralscy
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Siedem Chwa³!
Rekolekcje Adwentowe w Maciejówce

W grudniu ubieg³ego ju¿ roku
w rejonie IX „Maciejówka – Antoni” odby³y siê Rekolekcje Adwentowe prowadzone przez. O.
Ksawerego Knotza. Jak nie trudno siê domyœleæ rekolekcje mia³y byæ poœwiêcone œwiêtoœci
¿ycia intymnego w ma³¿eñstwie.
Kilka miesiêcy wczeœniej nasz
kr¹g zosta³ poproszony o pomoc
w ich przygotowaniu.
Pierwsze ”Chwa³a Panu”
Jakiœ czas wczeœniej postanowi³am uczestniczyæ w innej
konferencji prowadzonej przez o.
Ksawerego, z³o¿y³am Panu Bogu
gor¹c¹ obietnicê ¿e na konferencjê pojadê i... siê na niej nie
pojawi³am. Kiedy zatem okaza³o
siê ¿e nasz kr¹g zosta³ poproszony o pomoc w zorganizowaniu
grudniowych spotkañ, by³o to dla
mnie jak wyraz wielkiej troski –
jakby sam Pan Bóg pamiêta³ o
mojej obietnicy i chcia³ mi w jej
wype³nieniu pomóc. Mimo zatem
wielu w¹tpliwoœci-zastanawiania
siê czy poradzimy sobie czasowo, czy wystarczy nam rozumu i
woli do objêcia wszystkich spraw
zwi¹zanych z przygotowaniem
postanowiliœmy zaanga¿owaæ siê
w te wydarzenie.
„Chwa³a Panu” drugie
– zawiera lokowanie produktu;)
Rekolekcje zatem, dla naszego krêgu zaczê³y siê nieco wczeœniej – w³aœciwie od paŸdziernika staraliœmy siê je przygotowaæ.
Kiedy mój kochany m¹¿ zobaczy³

pierwsze karteczkowo-o³ówkowe
wysi³ki zwi¹zane z zaplanowaniem odpowiedzialnoœci podsun¹³ mi prost¹, acz jak¿e u¿yteczn¹, tabelkê Excela. Mog³am
w niej szczegó³owo, chronologicznie i zadaniowo umieœciæ
wszelkie wa¿ne dla rekolekcji informacje i odpowiedzialnoœci (tu
w³aœnie drugie chwa³a Panu za
korporacyjny project menagment!) Jakie to wspania³e ¿e mo¿emy pos³ugiwaæ siê tak bardzo
przyziemnymi rzeczami do organizowania tak bardzo duchowych.
Trzecie „Chwa³a”
Planowanie jednak jest niczym w porównaniu z tym jak
wielk¹ pomoc otrzymaliœmy od
osób ze wspólnoty. Nasz kr¹g w

Rodzice na rekolekcjach

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

ca³oœci sk³ada siê absolwentów
DA Maciejówka. Dobrze siê znamy, lubimy spêdzaæ z sob¹ czas...
dziêki temu nie zawsze mamy
ochotê – szczególnie ja – z¿ywaæ
siê z pozosta³¹ czêœci¹
wspólnoty. Organizowanie rekolekcji wi¹za³o siê
z koniecznoœci¹ przeprowadzenia wielu rozmów,
poproszenia o pomoc
osób z którymi wczeœniej
nigdy nie mieliœmy sposobnoœci kontaktu. Piêkna to by³a dla nas rzecz,
kiedy w³aœciwie obcy nam
ludzie ofiarowali swoje
pe³ne zaanga¿owanie, a
wiedzieliœmy, ¿e s¹ bardzo
zapracowani, tak jak my
nie maj¹ czasu – po prostu im zale¿y. Owocem
ich postawy jest nasze
ma³¿eñskie pragnienie
wyjazdu na rekolekcje
wakacyjne wreszcie z
nasz¹ diecezj¹ (do tej
pory wybieraliœmy zupe³nie inne czêœci Polski) i
chêæ lepszego poznania takich
wspania³ych osób.
Czwarte, pi¹te, szóste
Rekolekcje pt. „Œwiêci kochankowie” podzielone by³y na
3 czêœci. Pierwszego dnia ojciec
rekolekcjonista opowiada³ o
tym, ¿e seks naprawdê jest Bo¿ym darem i zamys³em. Drugiego dnia mówi³ o tym, ¿e seks wymaga celebracji, piêkna i dialogu. Czêœæ trzecia zatytu³owana
„Boskie Poczynanie” opowiada³a o najpiêkniejszych owocach
aktu ma³¿eñskiego, o dzieciach.
W sobotnie popo³udnie (po drugim spotkaniu) przy wystawionym Najœwiêtszym Sakramencie,
ka¿de ma³¿eñstwo mog³o te¿, siedz¹c przy osobnych stolikach, w
ciszy œwi¹tyni przeprowadziæ dia-

log poœwiêcony w³aœnie ¿yciu intymnemu. Dla mnie, dla nas, by³
to jeden z wa¿niejszych punktów
programu. Sprawy o których mogliœmy sobie wtedy powiedzieæ,
wys³uchaæ siê nawzajem, a
wszystko to przy Panu Jezusie
by³y i s¹ dla nas bardzo wa¿ne.
Nauka ojca Ksawerego podkreœlaj¹ca rangê wspó³¿ycia ma³¿eñskiego – to ¿e seks jest nieod³¹cznym i bardzo wa¿nym obszarem wspólnego ¿ycia, stawia³a
nas w pe³nej mobilizacji, by tak¿e nad t¹ sfer¹ mocno pracowaæ.
Ksi¹dz mówi³ nam, ¿e mamy siê
kochaæ (dos³ownie) i sprawiaæ by
¿ycie erotyczne by³o wyrazem mi³oœci wzajemnej.
Siódme „Chwa³a” –
(nie muszê byæ ca³y czas
w ci¹¿y :) ?!)
Podczas trzeciego dnia o.
Ksawery pokaza³ nam, ¿e p³odnoœæ i rozum id¹ w parze, s¹ tak
samo wa¿ne. Pan Bóg wszystko
wie; wie kiedy ma pojawiæ siê
maleñstwo, ufa w nasze si³y i w
nasz rozum. Dla ka¿dego z ma³¿eñstw ma osobny wspania³y
plan. Ka¿da z par jest w Jego
oczach szczególna. Jest wiele sytuacji które nie pozwalaj¹ ma³¿eñstwom na rodzicielstwo czy
te¿ wiêksza liczbê dzieci – i tylko
Pan Bóg zna serca ma³¿onków,
a my ludzie wierz¹cy nie powinniœmy, nie mo¿emy wywieraæ na
nikim presji. To bardzo mocna i
pocieszaj¹ca nauka
Wiem ¿e przed nami jeszcze
wiele pracy i dojrzewania, ale
wiemy te¿, ¿e na tej drodze, do
której nie³atwo jest przecie¿ wpuœciæ Pana Boga nie jesteœmy
sami, ¿e On Mi³osierny, Wszechwiedz¹cy i Obdarowuj¹cy jest z
nami i pomaga nam razem wspieraæ siê w drodze do nieba.
Paulina Bogdañska

a dzieci pod dobr¹ opiek¹

wydarzenia, w których braliœmy udzia³
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PójdŸmy wszyscy do stajenki
Spotkanie op³atkowe Ruchu
W niedzielê Chrztu Pañskiego 8 stycznia 2012 r. koñczy³ siê
dla ca³ego Koœcio³a katolickiego
okres Bo¿ego Narodzenia. Dla
wspólnoty Ruchu Œwiat³o-¯ycie
archidiecezji wroc³awskiej rozpocz¹³ siê wtedy – mamy tak¹
nadziejê – nowy czas jednoœci.
Nie nale¿ymy do najstarszych
górali, wiêc nie mo¿emy napisaæ, czy oni takich spotkañ nie
pamiêtaj¹. My na pewno nie.
Nie pamiêtamy wspólnego spotkania op³atkowego naszego Ruchu w naszej archidiecezji.
To pierwsze, 8 stycznia br.,
w którym wziêli udzia³ cz³onko-

rych mamy okazjê widywaæ tylko podczas diecezjalnego dnia
wspólnoty odbywaj¹cego siê raz
w roku, a czasami rzadziej. Tak¿e z tymi, których nie znamy.
Dla mnie s¹ to szczególnie mi³e
chwile – podchodzenia do nieznajomych, radoœci z faktu, ¿e
tylu nowych, wspania³ych ludzi
wspólnie z nami kroczy za Chrystusem drog¹ oazow¹. Dziêkujê
za to, ¿e razem z Wiesiem mogliœmy ich poznaæ, za wspólne
rozmowy z nimi. I za wszystkich
starych, znanych od lat przyjació³ – nie uda³o nam siê dotrzeæ
do wszystkich – by³o ich zbyt wie-

je przy tym szczególnym geœcie
dzielenia siê op³atkiem, dzielenia
siê dobrym s³owem, uœmiechem
oraz przy wspólnym œpiewie kolêd – czêsto jedynych pieœni œpiewanych rodzinnie, bêdziemy coraz bardziej odczuwaæ, ¿e Ruch
Œwiat³o-¯ycie jest naszym domem, ¿e Koœció³ jest naszym domem. Nasz Ruch, nasz Koœció³
bêdzie dla nas tak samo oczywistym zwrotem jak nasza rodzina,
nasz wspó³ma³¿onek, nasze dzieci, nasi rodzice, nasz dom. W
koñcu Bo¿e Narodzenie to œwiêta najbardziej rodzinne czyli przywracaj¹ce pokój, ¿yczliwoœæ i jednoœæ wœród bli¿szych i dalszych
krewnych.
Dorota Fuchsig
Op³atek Ruchu Œwiat³o-¯ycie
by³ dla nas niepowtarzaln¹ okazj¹
do spotkania siê z tymi, których

wie wspólnot m³odzie¿owych,
doros³ych, kleryków i ma³¿eñstw
z odpowiedzialnymi: moderatorem diecezjalnym ks. Grzegorzem
Michalskim, par¹ diecezjaln¹ Domowego Koœcio³a, Ew¹ i Andrzejem Ma³olepszy, i ks. Jackiem
Olszewskim, moderatorem diecezjalnym Domowego Koœcio³a,
by³o niezwyk³ym prze¿yciem.
Rozpoczê³o siê o godz. 1430
wspólnym uwielbieniem Boga
pod przewodnictwem biskupa
Andrzeja Siemieniewskiego podczas Eucharystii w koœciele œœ.
Piotra i Paw³a. Zgodnie ze s³owami kolêdy „Wiêc gdzie pójdziemy Chryste (...) pójdziemy przed
o³tarze wznieciæ mi³oœci ¿ar i ho³d
Ci niski oddaæ”. Nastêpnie w
podziemiach budynku przy ul. Katedralnej pod legendarn¹ „4”, w
piêknej i nastrojowej sali by³ czas
na prze³amanie siê op³atkiem,
¿yczenia, spotkania z tymi, któ-

lu, a czasu zdecydowanie niewiele.
Dodatkowo ten ograniczony
czas zosta³ jeszcze uszczuplony.
Chêtnie, z radoœci¹ i œmiechem,
oddaliœmy go na ogl¹danie, a jednoczeœnie udzia³ w jase³kach.
Trzej szczupli królowie z niewieœcimi g³osami, potê¿ni anio³owie
œpiewaj¹cy basami – œrednia wieku wy¿ej wymienionych 18 lat,
a dodatkowo mali Jasiowie, Antki, Kasie i Ma³gosie – urwisy,
k³amczuszki, leniuszki i ³akomczuszki – œrednia wieku 40 lat,
wci¹gnêli nas we wspólne kolêdowanie dla Nowonarodzonego.
Przecie¿ œpiewamy: „PójdŸmy
wszyscy do stajenki”.
Mamy nadziejê, ¿e tak ju¿ zostanie przez kolejne lata. Kolejni zachwyceni Bo¿ym Dzieci¹tkiem wci¹gn¹ nas we wspólne
kolêdowanie dla naszego Pana,
a dziêki tej bliskoœci, jaka powsta-

znamy dobrze, jak i z tymi, których znamy tylko troszeczkê.
Nasze prze¿ycie tego dnia w
szczególnoœci ³¹czy siê z pos³uga, jak¹ otrzymaliœmy od pary
diecezjalnej. A by³y ni¹ ¿yczenia
œwi¹teczno-noworoczne, które w
imieniu ca³ego Ruchu mieliœmy
z³o¿yæ ks. biskupowi Andrzejowi
Siemieniewskiemu – odprawiaj¹cemu dla nas Mszê Œwiêt¹. Dziêki tej pos³udze, mieliœmy szansê
skupiæ siê na ka¿dym s³owie ks.
biskupa podczas homilii, gdy¿
tam postanowiliœmy zaczerpn¹æ
inspiracjê do ¿yczeñ. Tak wiêc,
jak siê okaza³o nawet krêc¹ce siê
i wierc¹ce dzieci nie by³y w stanie rozproszyæ naszej uwagi od
s³ów kierowanych przez biskupa
Andrzeja do nas. A by³y to s³owa maj¹ce natchn¹æ nas energi¹ i Duchem do dzia³ania, roz-
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woju i ewangelizacji w najbli¿szym roku.
Bardzo mi³o prze¿yliœmy tak¿e czas dzielenia siê op³atkiem,
gdzie mogliœmy „wyœciskaæ” siê

z naszym moderatorem rejonowym i moderatorami diecezjalnymi. Obserwowaliœmy tak¿e nietypowe jase³ka, gdzie uczestnikami by³a artystyczna trupa, w sk³ad
której wchodzili doroœli i dzieci,
przy czym dzieci odgrywa³y role
doros³ych a doroœli mieli role
dzieciêce. Towarzyszy³y temu kolêdy, œmiech i zabawne wierszyki.
Po raz pierwszy byliœmy
uczestnikami spotkania op³atkowego Ruchu Œwiat³o-¯ycie i bardzo siê cieszymy, ¿e wybraliœmy
siê na nie. Bardzo nas umacnia-

Sylwestrowo a¿ po œwit!
Diakonia Wyzwolenia

Dzieci wystrza³em z balonów
wype³nionych cukierkami, a doroœli torebkami papierowym i racami z konfetti przywitali nowy
Anno Domini 2012. Pierwszy bal
sylwestrowy organizowany przez
wroc³awsk¹ Krucjatê Wyzwolenia

Cz³owieka hucznie i tanecznie
rozpocz¹³ Nowy Rok. A¿ sto
osiemdziesi¹t osób przystrojonych w kotyliony prawie ca³¹ noc
bez wytchnienia bawi³o siê bez
alkoholu. Bez wytchnienia, bo jak
tu odpocz¹æ, kiedy Andrzej i Renia Kuœ – nasi wodzireje – proponowali kolejne, wspólne zabawy. Ich radoœæ i pomys³owoœæ
wszystkich stawia³a na nogi.
Pocz¹tek balu to oczywiœcie
polonez na prawie sto par. Oczywistoœci¹ by³o to, ¿e bal rozpocz¹³
siê polonezem, ale przy tylu parach figury i uk³ady taneczne by³y
„z wy¿szej pó³ki”. Kolejne tañce
przenosi³y nas w ró¿ne strony
œwiata, co by³o podkreœlane szeregiem strojów naszych wodzirejów. A to strój krakowiaka, innym razem sombrero, albo „arafatka” z krajów arabskich. By³o
ciekawie. Ka¿dy móg³ znaleŸæ klimat dla siebie.

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

³o poczucie wspólnoty i wzajemnej ¿yczliwoœci. £amanie
op³atkiem jest czynnoœci¹, której towarzysz¹ emocje, buduj¹
relacje. Nie z ka¿dym przecie¿
chcielibyœmy to robiæ. Tam, na
spotkaniu pomimo licznego towarzystwa czuliœmy siê jak w rodzinie, w gronie ¿yczliwych i
serdecznych przyjació³, dla których jesteœmy wa¿ni, którzy interesuj¹ siê naszymi sprawami
i potrafi¹ cieszyæ siê naszym
szczêœciem.
Dorota i S³awek
Winiarscy

Okaza³o siê, ¿e
nasza informacja o
balu dotar³a równie¿
do diecezji œwidnickiej, z której to zawita³a do nas spora
grupa goœci. Kto
wie, czy po tym balu
wa³brzyska Diakonia
Wyzwolenia nie rozpocznie kursu wodzirejów zabaw bezalkoholowych. Z tej
to diecezji odwiedzi³y nas tak¿e siostry
bliŸniaczki, z których jedna jest
piosenkark¹. Mogliœmy pos³uchaæ przepiêknych, wykonanych na ¿ywo, tradycyjnych
kolêd i piosenek z repertuaru
Eleni. Bardzo ciekawym akcentem balu bezalkoholowego by³y
równie¿ zdrowe poczêstunki
serwowane przez „Brata Buraka”, jak sympatycznie nazywa³
siebie Pan Dariusz który zapewnia³ œwie¿e soki, zdrowe sa³atki
i ciep³e przek¹ski.
Wyœmienita zabawa, ró¿norodnoœæ tañców, sympatyczna
atmosfera i bol¹ce nogi na koniec – tak mo¿na w skrócie pod-

sumowaæ ten sylwestrowy bal.
Mamy nadziejê, ¿e rytmy zaczerpniête z balu bêd¹ towarzyszy³y naszej pracy w Krucjacie w ci¹gu ca³ego roku. I pewnym jest to, ¿e
bal nie odby³by siê bez modlitewnego wsparcia tylu osób, tym bardziej, ¿e wstawiennictwo pochodzi³o od s³ugi bo¿ego Ojca Franciszka Blachnickiego i b³ogos³awionego Jana Paw³a II. Tym
dwóm osobom bardzo le¿a³ na sercu rozwój dzie³a Niepokalanej, jakim jest KWC, które przez modlitwê i abstynencjê ma odmieniaæ
obyczaje w naszym narodzie.
Marta i Krzysztof Lipka
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Modlitwa
to otwarcie drzwi serca

Rekolekcje o modlitwie z balem, Sidzina

Zanim jeszcze napiszê, co siê
zmieni³o dziêki rekolekcjom w
moim stosunku do Boga, muszê
ogólnie nakreœliæ sytuacjê wczeœniejsz¹. Od bardzo d³ugiego czasu, ale to naprawdê bardzo d³ugiego – w¹tpiê. Na pocz¹tku
oznacza³o to odejœcie od Koœcio³a, potem – nawet jeœli prze¿ywa³am w¹tpienie w Koœciele, to
jednak powodowa³o to niemal
ca³kowity parali¿ relacji z Bo-

giem. Czu³am siê od Niego oddzielona. Rozmowa z Nim by³a
dla mnie trudna, nie mówi¹c ju¿
o zaufaniu czy bliskoœci. Ponadto bola³a mnie, jak s¹dzi³am,
moja hipokryzja. Tyle lat w Ruchu, tyle lat w Koœciele i nadal
niepewnoœæ co do Niego, nadal,
choæ nie chcê, to w¹tpiê ca³ym
sercem. I wci¹¿ tak samo daleko
od Niego. Wci¹¿ nie mog³am po-

wiedzieæ, ¿e wierzê, ¿e to On
umar³ i zmartwychwsta³, ¿e Chrystus jest Bogiem.
Do Sidziny przyjecha³am zaraz po adwencie i Œwiêtach. To
wa¿ne dlatego, bo w³aœnie ten
wczeœniejszy czas okaza³ siê wa¿nym i potrzebnym przygotowaniem do rekolekcji. Chcia³am
prosiæ o to, co zwykle. Bym
mog³a Go poznaæ. By skoñczy³
siê „czas posuchy” i oddalenia.
¯e brakuje mi „mojego Boga”. I jeszcze, ¿e wiem, jak
ma³o wierna jestem i ¿e teraz, kiedy jest ³atwo, rekolekcje, wszystko na
wyci¹gniêcie rêki,
przychodzê. Ale
ba³am siê siebie
„potem”, ¿e znów
zrezygnujê za nied³ugi czas i znów
wszystko zaprzepaszczê. Na pocz¹tku by³a tylko
ulga, ¿e wreszcie w
szczeroœci mogê
spêdziæ czas przed
Nim i pokrzyczeæ,
pop³akaæ, powiedzieæ prawdê. I tak
siê mniej wiêcej toczy³a adoracja Najœwiêtszego Sakramentu w pokoju na
piêtrze, dla mnie to
tam w³aœnie by³o ognisko rekolekcji.
Na wo³aniu minê³o trochê
czasu, a¿ nadszed³ pewien wieczór. Zaczê³o siê od scysji z pewnym animatorem. Od s³owa do
s³owa, bardzoœmy sobie podokuczali i wyz³oœliwili siê na siebie.
Ale podczas przeprosin wywi¹za³a siê dalsza rozmowa. O tym,
jak jest. I poszliœmy do pokoiku

adoracji. Ta osoba bardzo gor¹co prosi³a Go s³owami, którymi
ja modli³am siê cicho. Bardzo gor¹co. Tak gor¹co, ¿e ta wspólna
modlitwa wywar³a na mnie
ogromne wra¿enie, by³a doœwiadczeniem prawdziwej troski
drugiego cz³owieka. Gdy nadszed³
czas wspólnotowej adoracji, spowiedzi i modlitwy wstawienniczej,
z pocz¹tku nie chcia³am siê spowiadaæ, bo by³am u spowiedzi
tydzieñ wczeœniej, ale po pewnym czasie zadecydowa³am, ¿e
pójdê i tak.
Ta spowiedŸ jednak okaza³a
siê bardzo wa¿na. Us³ysza³am na
niej wiele m¹drych s³ów, ale zapamiêta³am najbardziej jedno zdanie: „mi³oœæ to mo¿e byæ jedno
drgnienie serca”. Ksi¹dz powiedzia³ mi, ¿e jeœli chcê Go spotkaæ, nie muszê w Niego wierzyæ.
Wystarczy, ¿e mam w sobie pragnienie. A w¹tpienie nie jest
moj¹ win¹, to niedowierzanie Mu,
które bola³o mnie jako coœ, co
jest wynikiem niedostatecznej
pracy nad sob¹ (wczeœniej za³o¿y³am sobie, ¿e bêdê, jeœli nie
mogê uwierzyæ, dowiadywaæ siê
i czytaæ, by przynajmniej oddaliæ
czêœæ w¹tpliwoœci, ale nie sprosta³am), braku wiedzy. I po jakimœ
czasie, ju¿ po spowiedzi, nawet
po godzinie œwiadectw, na samym
koñcu rekolekcji
zobaczy³am, jak
wa¿ne by³y te s³owa: „to nie Twoja
wina”. Poczucie
winy sprawia³o, ¿e
nie mia³am odwagi przychodziæ do
Niego, czuj¹c, ¿e
nic nie zrobi³am i
znów stojê na w³asne ¿yczenie w
„w¹tpi¹cym grajdo³ku”. S³owa spowiednika przynios³y jak¹œ wolnoœæ
w modlitwie. I dlatego zarówno modlitwa wstawiennicza, jak i dziêkczynienie na koniec
rekolekcji by³y ju¿
tylko mówieniem
Mu prawdy.

Us³ysza³am te¿: „Bóg patrzy
na serce, a w g³êbi serca pragniesz Go, choæ na zewn¹trz Mu
tego nie pokazujesz. On tego nie
potêpi.” I przed sylwestrem, kiedy w ferworze przygotowañ
opró¿ni³ siê pokoik adoracji, wtedy w³aœnie dotar³y do mnie te s³owa.
A w samym dniu odjazdu, kiedy dos³ownie w ostatniej chwili
dziêkowa³am Mu za te rekolekcje, stoj¹c z plecakiem w ju¿ „rozebranej” siedzibie, zrozumia³am
w koñcu, co oznacza³o pytanie
„Piotrze, czy mi³ujesz mnie?” i
odpowiedŸ „Panie, Ty wiesz, ¿e
Ciê kocham”. Bo mi³oœæ to mo¿e
byæ drgnienie serca.
PS. No i jeszcze jedno: podczas zabawy sylwestrowej mia³am
okazjê sobie pop³akaæ na temat
okropnego tanecznego „wstydowego” parali¿u. „Gumisiowe”
tulenie by³o balsamem dla duszy.
W ogóle na tych rekolekcjach
doœwiadczenie bliskoœci i dotyku
drugiego cz³owieka by³o szczególne. A oprócz tego, nasza grupka
te¿ okaza³a siê wyj¹tkowa, po
rekolekcjach utrzymujemy nadal
kontakt i siê spotykamy. Co podnosi na duchu :)
Dominika Dutkowiak
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Na dziœ i na jutro
ORDJ Porszewice, 25-27 listopada 2011 r.

Tegoroczna Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jednoœci zgromadzi³a oko³o 70 przedstawicieli z
ró¿nych diecezji i jednego przedstawiciela z zagranicy (ks. Ireneusz Kopacz – Carlsberg). Poprzez
modlitwê, spotkania w grupach,
s³owo moderatora generalnego
pochylaliœmy siê nad tematem
przysz³ego roku formacyjnego:
„Koœció³ naszym domem”.
To has³o jest te¿ czêœci¹ trzyletniego programu duszpasterskiego „Koœció³ domem i szko³¹
komunii”. Towarzysz¹ mu s³owa:
Jesteœmy bowiem wspó³pracownikami Boga, a wy jesteœcie
uprawn¹ ziemi¹ Bo¿¹, budowl¹
Boga. Dziêki udzielonej mi
przez Boga ³asce po³o¿y³em
fundament jako zrêczny architekt, ale buduje ktoœ inny. Niech
ka¿dy jednak patrzy na to, jak
buduje. Nikt bowiem nie mo¿e
po³o¿yæ innego fundamentu,
oprócz tego, który ju¿ zosta³
po³o¿ony, a jest nim Jezus
Chrystus (1 Kor 3, 9-11).
Wiara
Lecz czy syn cz³owieczy
znajdzie wiarê na ziemi, gdy
przyjdzie? (£k 18, 8)
Nasze rozwa¿ania rozpoczêliœmy od refleksji nad listem apostolskim Benedykta XVI „Porta
Fidei”. Ojciec Œwiêty w piêædziesi¹t¹ rocznicê otwarcia Soboru
Watykañskiego II, 11 paŸdziernika 2012 r., og³osi Rok Wiary.
Moderator generalny, ks. Adam
Wodarczyk, poœwiêci³ temu tematowi sobotni¹ konferencjê.
Jakie wezwania p³yn¹ z tego listu dla nas, dla ca³ego Ruchu?
Rzeczywistoœæ wiary w dzisiejszym œwiecie bywa czêsto negowana. Ksi¹dz Adam wskazywa³, ¿e wiara jest kluczem do odkrywania charyzmatu Ruchu
Œwiat³o-¯ycie; nic nie mia³oby
sensu bez doœwiadczenia ¿ywej
wiary. To ona rodzi Nowego
Cz³owieka, który tworzy ¿ywy
Koœció³. Wiara jest rzeczywistoœci¹ s³uchania S³owa Bo¿ego, jest
równie¿ wezwaniem do œwiadczenia, do dzielenia siê ¿ywym
Bogiem z ludŸmi.

Wiara prowadzi te¿ do celebracji – do spotykania Jezusa w
sakramentach, do odkrywania
Boga w s³u¿bie (¿ycie ma byæ
bezinteresownym darem – posiadaniem siebie w dawaniu siebie),
do doœwiadczenia Boga w modlitwie, w Namiocie Spotkania.
Potrzeba dzielenia siê wiar¹ jest
misj¹ powierzon¹ Koœcio³owi od
momentu Piêædziesi¹tnicy.
Czym by³a wiara dla Ojca
Franciszka? W swoim testamencie napisanym pó³ roku przed
œmierci¹ jako pierwszy dar wymienia dar wiary, otrzymany 17
czerwca 1942 r., rzeczywistoœæ,
która jest w nim Ÿród³em wody
¿ywej tryskaj¹cej ku ¿yciu wiecznemu. To z tego daru zrodzi³a siê
znana nam dobrze postawa „Niepokornego” i s³owa: „Nie nale¿y pytaæ czy wolno, ale czy trzeba.” Mieliœmy okazjê jeszcze raz
przekonaæ siê o tym, ws³uchuj¹c
siê w sobotni wieczór w œwiadectwo Ojca Franciszka.
Oczywista oczywistoœæ
Czy przyj¹³eœ ju¿ Jezusa jako
swojego Pana i Zbawiciela?
Rozwa¿ania sobotnie naturalnym torem poprowadzi³y nas od
daru wiary i potrzeby dzielenia siê
nim w kierunku Nowej Ewangelizacji. Przedmiotem refleksji
uczyniliœmy „lineamenta” – dokument „Nowa Ewangelizacja dla
przekazu wiary chrzeœcijañskiej”
– dziel¹c siê swoim doœwiadczeniem ¿ycia w diecezjach w czasie spotkañ w grupach.
Moderator generalny w czasie homilii wspomnia³ koœció³ œw.
Marcina w Tarnowskich Górach,
gdzie 23 marca 1983 roku o
godz. 20:45 przyj¹³ do swojego
¿ycia Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Ks. Adam wskazywa³, ¿e
to kryterium przyjêcia Jezusa, a
nie wiek albo iloœæ przebytych
stopni rekolekcji jest podstawowe – je¿eli jest to najwa¿niejsze
wydarzenie twojego ¿ycia, masz
nie tylko prawo, ale i obowi¹zek
g³oszenia Jezusa.
Ks. Franciszek Blachnicki
marzy³ w latach 80-tych: chcemy ewangelizowaæ wszystkich

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Polaków w naszych granicach,
my marzymy dalej – chcemy czyniæ uczniów ze wszystkich narodów. Teraz jest czas w³aœciwy,
aby te marzenia realizowaæ. Mnie
osobiœcie umocni³y i przynagli³y
do wiêkszej ¿arliwoœci s³owa z
wymienionego wy¿ej dokumentu:
W tekœcie tym wiele mówiliœmy o przemianach i transformacjach. Skonfrontowaliœmy siê z
sytuacjami, w których wyra¿aj¹
siê epokowe przemiany, czêsto
budz¹ce w nas niepokój i lêk. W
takiej sytuacji odczuwamy potrzebê pewnej wizji, która pozwali
nam patrzeæ w przysz³oœæ oczami pe³nymi nadziei, bez ³ez i rozpaczy. Jako Koœció³ mamy ju¿ tê
wizjê. Jest to Królestwo, które
przychodzi, które zosta³o nam
zwiastowane przez Jezusa Chrystusa i opisane w Jego przypowieœciach. Jest to Królestwo,
które ju¿ zosta³o ustanowione
wraz z Jego nauczaniem, a przede
wszystkim poprzez Jego œmieræ i
zmartwychwstanie dla nas. Jednak¿e, czêsto siê nam wydaje, ¿e
nie potrafimy ukonkretniæ tej
wizji, przyswoiæ j¹ sobie, nie udaje siê nam przemieniæ j¹ w ¿ywe
s³owo dla nas i naszych wspó³czesnych, przyj¹æ j¹ jako fundament naszych dzia³añ duszpasterskich i naszego ¿ycia koœcielnego.
W tym wzglêdzie od czasów
Soboru Watykañskiego II Papie¿e dawali nami jasne has³o dla
duszpasterstwa dziœ i w przysz³oœci: «nowa ewangelizacja», czyli
nowe g³oszenie orêdzia Chrystusa, które daje radoœæ i wolnoœæ.
To has³o mo¿e byæ podstaw¹ tej
wizji, której potrzebê odczuwamy: wizja Koœcio³a ewangelizuj¹cego, od której wyszliœmy w
tym tekœcie, jest równie¿ zadaniem, które zostaje nam powierzone na zakoñczenie. Ca³y trud
rozeznawania, który mamy podj¹æ, ma za cel,
aby ta wizja zapuœci³a g³êbokie
korzenie w naszych sercach.
W sercu ka¿dego
z nas, w sercu
naszych Koœcio³ów, na s³u¿bie
œwiata (Linemaenta, 24,„Nowa
ewangelizacja”
wizja dla Koœcio-

³a na dziœ i na jutro).
Plan niezbêdnego minimum
W tym kontekœcie ks. Adam
przedstawi³ nam, nie tylko
uczestnikom tegorocznego
ORDJ, ale wszystkim, którzy podejmuj¹ formacjê w charyzmacie
Ruchu Œwiat³o-¯ycie, plan niezbêdnego minimum – zadania,
które przed nami:
· Pomna¿anie tych dzie³, które
ju¿ podejmujemy, aby to by³o
dzia³anie wspólnoty, zespo³u,
Diecezjalnej Diakonii Jednoœci, by by³y obecne regularne
spotkania, modlitwa i dzielenie siê ¿yciem;
· Zadanie drugie – przeprowadziæ ORAE w ka¿dej diecezji;
ks. Adam jasno podkreœli³, ¿e
to nie jest zadanie tylko dla
animatorów ewangelizacji, ale
ka¿dy cz³onek Ruchu powinien
prze¿yæ te rekolekcje.
· Ka¿dy cz³onek Ruchu ma
obowi¹zek zapoznaæ siê z
dwiema pracami Ojca Franciszka: „Ewangelizacja w procesie budowania nowej parafii” oraz „Charyzmat Œwiat³o¯ycie w s³u¿bie odnowy Koœcio³a lokalnego”.
Obie publikacje dostêpne na
stronach internetowych
http://www.oaza.pl/polski/
dokumenty/1/koslokal.html
http://www.oaza.pl/polski/
dokumenty/1/ewangel.html
Wyje¿d¿aliœmy z Porszewic
umocnieni darem spotkania i darem S³owa, a tak¿e ostrze¿eni
ostatnim s³owem Moderatora generalnego: Je¿eli pozwolimy, by
pojawi³y siê w nas pytania, czy
jest to mo¿liwe w naszych realiach, to jest to pocz¹tek klêski.
Aleksandra Wachowiak
diecezja bydgoska
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Zrozumienie – umi³owanie – wiernoœæ
Rekolekcje o charyzmacie Ruchu, Wroc³aw 5-7 stycznia 2012 r.

Mia³am okazjê kiedyœ us³yszeæ (pewna osoba z Domowego Koœcio³a ¿ali³a mi siê po trudnej rozmowie z innym oazowiczem): Ja mu w koñcu powiedzia³am – wci¹¿ mówisz „charyzmat Ruchu” i „charyzmat
Ruchu”. Ty mi powiedz, co to
jest ten charyzmat Ruchu, bo ja
nie wiem! A on mi odpowiedzia³
– to siê nie da tak jednym s³owem. I zrozumia³am, ¿e wielu z
nas u¿ywa terminu „charyzmat
Ruchu Œwiat³o-¯ycie”, ale tak naprawdê jest to okreœlenie dla niektórych ogólne, nic im nie
mówi. Dlaczego? Do tego jeszcze wrócê…
Chcia³am wzi¹æ udzia³ w rekolekcjach „Zachowaæ dziedzictwo s³ugi Bo¿ego ks. Franciszka
Blachnickiego”, odk¹d o nich
us³ysza³am. Nie uwa¿am siê za
osobê, która nie musia³aby swej
wiedzy powiêkszaæ, dlatego gdy
wesz³am do sali i przywita³am siê
z Gra¿ynk¹ Mi¹sik, a ta na „dzieñ
dobry” mi powiedzia³a z przek¹sem: To ty o Ruchu jeszcze czegoœ nie wiesz? – to tylko w myœlach jej odpowiedzia³am: „Oj,
¿ebyœ siê nie zdziwi³a”.
Uwielbiam s³uchaæ, jak p.
Dorota Seweryn opowiada o historii Ruchu, przecie¿ to jeden
wielki cud: ¿e Ruch powsta³, ¿e
ks. Franciszek otworzy³ siê na
dzia³anie Ducha i odda³ siê ca³y
Bogu przez Niepokalan¹, ¿e tylu
ludzi zaanga¿owa³o siê w dzie³o,
które zaczê³o siê od jednej (ale
jak¿e nawróconej!) osoby. I dot¹d spotka³am tylko jednego cz³owieka, który by tak lubi³ s³uchaæ

p. Doroty jak ja; a na rekolekcjach – pozna³am takich osób ok.
60.
Im wiêcej s³ucha³am, tym
bardziej siê upewnia³am, i¿ Ruch
jest wielkim darem. Historia pokazuje, ¿e Bóg wyci¹ga³ Ojca
Franciszka z najwiêkszych opresji, gdzie nie da siê wyt³umaczyæ
pewnych splotów wydarzeñ logicznie, albo inaczej ujmuj¹c –
„po ludzku”. Bo to ju¿ Bo¿a logika w tym by³a, co jednak nie
przeszkadza³o Bogu próbowaæ
Ojca do samego koñca. Próby
zawierzenia, ufnoœci by³y niezliczone, lecz t¹ drog¹ w³aœnie Ojciec Franciszek doszed³ do wiary
konsekwentnej.
A ja? Od rekolekcji minê³o
trochê czasu, wiêc myœlê o nich
ju¿ z pewnym dystansem. Czas
egzaminów na studiach pokaza³
mi, jak ma³a jest moja wiara. Ale
znalaz³ siê i plus. Jednym z piêkniejszych zdañ, jakie us³ysza³am,
brzmia³o: Ruch Œwiat³o-¯ycie jest
uznawany za szko³ê duchowoœci,
a wiêc jest to rozeznana w Koœciele pewna droga dojœcia do
œwiêtoœci (pewna, czyli nie jakaœtam, ale ¿e id¹c ni¹, dojdê do
œwiêtoœci na 100%). A wiêc wobec powo³ania ka¿dego cz³owieka do œwiêtoœci jestem na dobrej
drodze!
W ostatnim dniu rekolekcji
z³apa³a mnie chandra. Na godzinie œwiadectw nic nie powiedzia³am, czu³am te¿ za¿enowanie
wobec innych, którzy œwiadectwo dali. W ci¹gu trzech dni zauwa¿yli owoce, a ja – tylko
trudnoœci. Jedn¹ z nich by³o
odkrycie, ¿e choæ kocham
Ruch i jestem Bogu za niego wdziêczna, to jakiœ s³aby
dot¹d by³ mój kontakt z Ojcem Za³o¿ycielem. Taki surowy mi siê wydawa³,
osch³y (Ojciec rzadko kiedy
mówi³ komuœ komplementy, nigdy nie zachwyca³ siê
dobrym posi³kiem etc.). I po
rekolekcjach mogê z czystym sumieniem stwierdziæ,
¿e… nic w moim myœleniu
o ksiêdzu siê nie zmieni³o.
Lecz dotar³o do mnie coœ
nowego: nie bez powodu
przecie¿ nazywamy ks.

Franciszka w Oazie „Ojcem”.
Nigdy nad tym siê nie zastanawia³am, podchwyci³am to od innych i na tym koniec. A dziœ
widzê wreszcie pierwszy (bo na
pewno nie ostatni) owoc rekolekcji: postanowi³am zbudowaæ
relacjê z Ojcem Franciszkiem.
I nie oczekujê, ¿e teraz Ojciec w snach bêdzie mnie poucza³, jak iœæ, gdzie postawiæ
nastêpny krok – o takiej za¿y³oœci nie marzê :). Zaczê³am powoli, od modlitwy w intencji beatyfikacji s³ugi Bo¿ego ksiêdza
Franciszka: codziennie. Innym
zaœ aspektem tej znajomoœci,
ufam, ¿e bêdzie d¹¿enie do owej
konsekwentnej wiary. Bo marzeñ
i têsknot w ¿yciu mam wiele. A
tak siê z³o¿y³o, ¿e „przypadkiem”
us³ysza³am na tych rekolekcjach
w czasie wolnym urywek rozmowy, ktoœ t³umaczy³, ¿e mia³ na
coœ inne plany, ale Bóg widaæ
chcia³ inaczej. Komentarz zaœ
brzmia³ mniej wiêcej tak: nie
wolno siê od razu poddaæ, bo
Bóg nie zawsze depcze wszystkie marzenia. I wiedz¹c to, jak i
maj¹c w myœlach Ojca Franciszka i Jezusa w Ogrójcu, mo¿e nie
zawsze z uœmiechem, bo to wci¹¿
bardzo trudne, ale wzdycham do
Stwórcy mego i Pana, i mówiê
Mu: niech bêdzie Twoja wola co
do mych marzeñ, nie moja. Wiara konsekwentna Ojca pokaza³a
mi, ¿e ³atwo nie bêdzie, ale pe³ni¹c Jego wolê dojdê na pewno
do tego, co najlepsze.

Wiêc jak to jest z tym charyzmatem Ruchu? Nie da siê jednym s³owem? Jednym nie, ale
da siê w dwóch. Charyzmatem
jest w³aœnie „Œwiat³o-¯ycie”, a
rozwijaj¹c myœl: ¿ycie w Œwietle
– przede wszystkim w œwietle S³owa Bo¿ego. To z ¿ycia w œwietle
bierze siê Nowy Cz³owiek, Nowa
Kultura, a liturgia mo¿e stawaæ
siê „liturgi¹ ¿ycia”. O ¿yciu w
œwietle pozna³am wiêcej na swoim ORD, ale dziœ (to kolejny
owoc) wiem, ¿e istotnie charyzmat Œwiat³o-¯ycie (spisany i opisany przez Ojca w wielu ksi¹¿kach – czym jest, jak go osi¹gn¹æ) nam zostawiony zosta³
jako dziedzictwo.
Dziedzictwo, które (tak jak
ukochan¹ osobê nim j¹ poœlubiê
– jak to ujê³a Gra¿ynka Mi¹sik)
mam zrozumieæ i umi³owaæ, a
wtedy bêdê w stanie okazaæ mu
wiernoœæ.
Agnieszka Wa³kiewicz
Jesteœmy w Domowym Koœciele trzeci rok. W czasie wakacji, bêd¹c na Dniu Wspólnoty w
czasie rekolekcji letnich i nie maj¹c pojêcia o tym, ¿e w Kroœcienku znajduje siê grób ks. Franciszka, przypadkiem znaleŸliœmy go
w dolnym koœciele. Stwierdziliœmy, ¿e skoro ju¿ tu jesteœmy, a
kilka razy jego nazwisko obi³o
nam siê o uszy w kontekœcie
Ruchu Œwiat³o-¯ycie, to pomodlimy siê, ¿eby pomóg³ nam wy-
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trwaæ we wspólnocie, a nawet
pe³niæ pos³ugê animatorów, która mia³a czekaæ nas w nadchodz¹cym roku formacyjnym. Dzisiaj zdajemy sobie sprawê, jak
wielk¹ ³ask¹ by³o to, ¿e znaleŸliœmy siê przy jego grobie i jak
wielk¹ ³ask¹ by³o to, ¿e potem
uczestniczyliœmy w rekolekcjach
o jego ¿yciu i dziedzictwie, które
pozostawi³.
Kim by³ ks. Blachnicki? – to
pytanie pojawia³o siê w mojej
g³owie, ale nie rozpala³o szczególnie ciekawoœci. Widzia³am go
na kilku zdjêciach – zreszt¹ ró¿ni³y siê tylko formatem – i przyznam, ¿e jego uroda nie porwa³a
mojego serca. Pani Dorota zaczê³a swoj¹ opowieœæ od najm³odszych lat Frania. Zaczê³am
s³uchaæ uwa¿nie od momentu,
gdy jego mama zorientowa³a siê
w czasie po¿aru domu, ¿e s¹ z
ni¹ wszystkie dzieci, prócz Franka, który zosta³ w beciku na stole. Potem otworzy³am szerzej
oczy, gdy jakiœ cz³owiek zanurzy³
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grabie w kanale œciekowym, bo
nikogo tam nie widzia³ i wyci¹gn¹³ kilkuletniego nieprzytomnego Frania. Potem cela œmierci
g³odowej – tak zwana „stójka”
w Oœwiêcimiu. Wreszcie wyrok
œmierci przez œciêcie gilotyn¹ w
wiêzieniu. Doszczêtna ruina gmachu idea³ów Franciszka.
Po latach ks. Blachnicki tak
opowiada o swoim nawróceniu:
gdy w k¹ciku celi czyta³em
ksi¹¿kê o treœci religijnej (nawet
specjalnie mnie nie interesowa³a), nagle jedno zdanie mnie
poruszy³o. Tam by³o napisane,
¿e w cz³owieku oprócz duszy i
cia³a istnieje duch, coœ poœredniego miêdzy cia³em i dusz¹.
Ten duch mo¿e jak gdyby rozwin¹æ siê albo w kierunku cia³a
i materii, wtedy cz³owiek ¿yje
tak, jakby by³ sam¹ materi¹, albo
w kierunku duszy, wtedy cz³owiek staje siê duchowy. (...) To
by³o tak, jakby ktoœ w ciemnej
celi przekrêci³ kontakt. Nagle
zala³o j¹ œwiat³o, ale jeszcze nie
widzê poszczególnych przedmiotów. (...) Siêgn¹³em do ksi¹¿ki, gdzie by³y fragmenty Ewangelii: „S³yszeliœcie, ¿e powiedziano starym: Bêdziesz mi³owa³
bliŸniego swego, a mia³ w nienawiœci swego nieprzyjaciela, a
Ja wam powiadam: Mi³ujcie nieprzyjació³ waszych, dobrze
czyñcie tym, którzy was nienawidz¹, módlcie siê za przeœladuj¹cych i spotwarzaj¹cych was,
abyœcie byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, i który
spuszcza swój deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych,
i ka¿e s³oñcu œwieciæ nad do-
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brymi i z³ymi” (por. Mt 5, 4345). Wspania³e objawienie mi³oœci absolutnie niczym nie uwarunkowanej. – mówi ks. Franciszek – Rozwi¹zanie wszystkich
problemów œwiata, wszystkich
dylematów. To by³y najpiêkniejsze, najszczêœliwsze dni mojego ¿ycia. Bior¹c pod uwagê, ¿e
w³aœnie oczekiwa³ na œciêcie,
ca³¹ tê sytuacjê uzna³am za fascynuj¹c¹.
W jaki sposób ponownie zosta³ ocalony, jakim mocarzem
duchowym sta³ siê ks. Franciszek,
z jak¹ odwag¹ i humorem radykalnie kroczy³ drog¹ Ewangelii,
opowiedzieæ Wam teraz nie mo¿emy, ale mo¿emy Wam powiedzieæ, jak wielkim niedostatkiem
i zubo¿eniem naszej wiary by³a
nieznajomoœæ dziedzictwa, z którego mo¿emy czerpaæ garœciami
we wspólnocie. Te rekolekcje
by³y sag¹ o potêdze wspólnoty
Koœcio³a, o któr¹ walczy³ i któr¹
budowa³ przy ewidentnym udziale mocy nadprzyrodzonych ks.
Franciszek Blachnicki. Nie da siê
opowiedzieæ, jak bardzo zapragnêliœmy pod³¹czyæ siê do tego
skarbca, i ca³e nasze ¿ycie oddaæ
na s³u¿bê Jezusowi, Koœcio³owi
przez Niepokalan¹ w Ruchu
Œwiat³o-¯ycie. Nie umiemy jeszcze i nie wiemy jak, przed nami
ca³a formacja. Z³o¿yliœmy dar z
naszego ¿ycia Jezusowi we
wspólnocie w czasie Ofiary Eucharystycznej wieñcz¹cej te rekolekcje, i nie mamy w¹tpliwoœci, ¿e Niepokalana ulepi z nas
coœ po¿ytecznego. Poznajcie ks.
Franciszka Blachnickiego, jego
mi³oœæ, wiarê i przenikliwy umys³,

a doznacie cudu, jak my, którzy
do tej chwili widzieliœmy we
wspólnocie raczej nadziejê naszego prywatnego uzdrowienia i
uœwiêcenia. Tu chodzi o coœ
znacznie wiêkszego.
Gosia i Janek
Krawczyñscy
Nie mia³em zamiaru jechaæ na
rekolekcje o charyzmacie Ruchu.
W tym samym czasie mia³em
du¿o wiêcej do zrobienia (studia,
nauka), ale mój moderator przekona³ mnie, ¿ebym jednak wzi¹³
udzia³. W duchu pomyœla³em, ¿e
dobrze by³o by poznaæ trochê
lepiej Ruch, do którego siê nale¿y i który chce siê reprezentowaæ.
Rekolekcje te przesz³y moje
najœmielsze oczekiwania. Dowiedzia³em siê o wiele wiêcej ni¿ siê
spodziewa³em dowiedzieæ i, co
najwa¿niejsze, umocni³a siê moja
wiara. Historia ¿ycia ks. Franciszka wywar³a na mnie ogromne
wra¿enie i utwierdzi³a w przekonaniu, ¿e z pomoc¹ Pana Boga
nie ma nic niemo¿liwego. Wiara
ks. Blachnickiego we wspania³y
Bo¿y plan i Opatrznoœæ Bo¿¹ sta³a siê dla mnie wzorem i celem,
do którego chcê d¹¿yæ. Moja
w³asna wiara i ufnoœæ do Boga
nie jest jeszcze tak silna, ale teraz widzê ju¿, jaka ma byæ, jaki
powinna osi¹gn¹æ poziom.
Otrzyma³em wiele wiêcej ni¿
oczekiwa³em i utwierdzi³em siê w
przekonaniu, ¿e Ruch Œwiat³o¯ycie jest miejscem, w którym
Bóg chce, abym siê rozwija³ i
dzia³a³.
Pawe³ Gielgier

Bóg mi³uje ciebie...
Rekolekcje ewangelizacyjne
Z inspiracji krêgu Domowego Koœcio³a na adwentowe rekolekcje ewangelizacyjne w parafii p.w. œw. Wawrzyñca przy
ulicy Bujwida zaproszono Diakoniê Ewangelizacji Ruchu Œwiat³o¯ycie Archidiecezji Wroc³awskiej
pod przewodnictwem ksiêdza
Grzegorza Michalskiego wraz z
grup¹ ewangelizatorów pod kierownictwem Katarzyny Gronowicz. Odbywa³y siê one ostatniego tygodnia adwentu, pocz¹wszy
od soboty 17. grudnia do œrody
21. grudnia 2011 roku.

Prze¿ywanie rekolekcji mia³o
charakter ewangelizacyjny i zosta³o oparte na czterech prawach
¿ycia duchowego. W sobotê i
niedzielê przekonaliœmy siê o
tym, ¿e Bóg nas kocha i dla ka¿dego z nas ma wspania³y plan
na ca³e ¿ycie. W poniedzia³ek
zrozumieliœmy. jak niszcz¹ca jest
si³a grzechu, który oddziela nas
od Boga. Wtorek by³ dniem sakramentu pojednania, bo tylko
Jezus jest jedynym Poœrednikiem
miêdzy Bogiem a cz³owiekiem.
Œroda to dzieñ podsumowania

rekolekcji. Przekonaliœmy siê, ¿e
trzeba przyj¹æ Chrystusa w sposób osobisty – wyznaæ Go jako
swojego Pana i Zbawiciela. Tego
dnia parafianie naprawdê poczuli,
¿e przynale¿¹ do Jezusa. Prawie
wszyscy obecni w koœciele po³o¿yli swoje d³onie na ksiêdze Pisma Œwiêtego i w sposób uroczysty wyznali Jezusa Chrystusa
jako swego Pana i Zbawiciela.
Prze¿yte przez nas rekolekcje
by³y niezwyk³e tak¿e pod innym
wzglêdem, poniewa¿ nauki ksiêdza Michalskiego by³y popierane

¿ywym œwiadectwem ¿ycia ludzi
œwieckich – ewangelizatorów,
którzy wraz z nim prowadzili
ewangelizacjê.
Na koniec przedstawiciele
parafii i krêgu Domowego Koœcio³a z³o¿yli serdeczne podziêkowania ksiêdzu i grupie ewangelizacyjnej.
To by³ bardzo dobry czas w
naszej wspólnocie.
Tomasz Wilczak
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Oazowiczu! Ruszaj
aby ewangelizowaæ!

„Nie wyœcie Mnie wybrali ale
Ja was wybra³em i przeznaczy³em was na to, abyœcie szli i
owoc przynosili”
J 15, 16

na, czy siê do tego „nadajê”.
Stwierdzi³am, ¿e aby ewangelizowaæ innych powinnam najpierw
siê tego nauczyæ i zewangelizowaæ ponownie sam¹ siebie. Czu-

wy, ¿e postawa gotowoœci do
ewangelizacji powinna byæ dla
mnie naturalna ca³y czas, w ka¿dej sytuacji. Przez te dni przekona³am siê, ¿e potrzeba ewangelizacji w naszym œrodowisku jest
wielka i ¿e my, bêd¹c w ruchu
musimy nieustannie g³osiæ to, w
co wierzymy.
Nie sposób opowiedzieæ o
czym mówiliœmy przez te dni. To
trzeba prze¿yæ. Codziennie rozmawialiœmy o g³oszeniu Dobrej
Nowiny. O metodach ewangelizacji, o ewangelizuj¹cych, o tym
co mówiæ, czego nie mówiæ, jak
mówiæ œwiadectwo, jak postêpowaæ. I dopiero teraz tak naprawdê mogê powiedzieæ, ¿e ewangelizacja jest czymœ wielkim, aczkolwiek bardzo trudnym. To nie
jest, jak mi siê wydawa³o wczeœniej, wyjœcie na miasto i rozmawianie o Bogu. Nie mogê ewangelizowaæ dla samej ewangelizacji. Muszê staraæ siê doprowadziæ
ludzi do osobistego spotkania z
Jezusem, do przyjêcia Go jako
Pana i Zbawiciela. I to jest chyba najtrudniejsze – ¿eby poruszyæ
serca tego cz³owieka, ¿eby daæ

Pod koniec ferii by³o dane mi
uczestniczyæ w Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji. By³ to dla mnie bardzo dobry
i owocny czas.
Mo¿e zacznê od tego, ¿e we
wrzeœniu dosta³am swoj¹
pierwsz¹ grupkê pod animatorstwo. Niejednokrotnie zastanawia³am siê czy umiem im dobrze
przekazaæ omawiane treœci i
wszystko dobrze wyt³umaczyæ.
Ba³am siê czy jestem autentycz-

³am, ¿e bardzo potrzebujê ju¿ jakiœ
rekolekcji. Wiêc kiedy zobaczy³am, ¿e w naszej diecezji jest organizowane takie ORAE to nie
zastanawia³am siê d³ugo.
Ewangelizacja zawsze kojarzy³a mi siê z wystawieniem scenki czy pantomimy. Owszem, na
pierwszym stopniu ON¯ jest
wyjœcie na ewangelizacjê. Wydawa³o mi siê to ciekawym aczkolwiek jednorazowym doœwiadczeniem. Nie zdawa³am sobie spra-

Mu nadziejê, zaproponowaæ drogê przez ¿ycie z Jezusem.
Wspania³e by³o to, ¿e na rekolekcjach mówiliœmy o czterech
prawach ¿ycia duchowego, czyli
o tematach rozwa¿anych na rekolekcjach ewangelizacyjnych.
Mogliœmy prze¿yæ te treœci ponownie a zarazem uœwiadomiæ
sobie, ¿e nie mo¿emy tego zostawiæ dla siebie tylko dawaæ o
tym œwiadectwo innym. Na tej
oazie doœwiadczy³am dwóch rze-

W dniach 26-29 stycznia 2012 roku odby³o siê Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji. Uczestniczy³o w nim
23 osoby. Ka¿dy dzieñ by³ bardzo intensywny: konferencje,
spotkania w grupach, seminaria i warsztaty, du¿o modlitwy
– Eucharystia, adoracja. Przypominaliœmy sobie podstawowe prawdy ¿ycia chrzeœcijañskiego. Bo¿a Mi³oœæ wybrzmia³a
bardzo mocno na nowo w naszych sercach. Œwiadomi naszej
grzesznoœci i tego, ¿e Jezus za nas umar³ i zmartwychwsta³
zawierzyliœmy po raz kolejny nasze ¿ycie Jezusowi.
Uczyliœmy siê jak mówiæ œwiadectwo; jak og³aszaæ innym
kerygmat; jak odró¿niæ kerygmat od katechezy; co daje kerygmat i ewangelizacja.
Dziêkujê Panu Bogu za to, ¿e te rekolekcje siê odby³y, za
to ¿e mog³am w nich uczestniczyæ i wspó³prowadziæ. Dziêkuje ks. Grzegorzowi i wszystkim uczestnikom.
Do spotkania na ewangelizacji :)!!!
Kasia Gronowicz
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czy, które szczególnie prze¿y³am
i które s¹ dla mnie kolejnymi
ma³ymi cudami w ¿yciu.
Po pierwsze – ostatniego wieczoru przyjêcie Jezusa jako Pana
i Zbawiciela. Kolejny raz powierzy³am Mu swoje ¿ycie. Jednak
tym razem stara³am siê podejœæ
do tego mniej emocjonalnie a
bardziej œwiadomie. Stara³am siê
znaleŸæ te sfery i sytuacje w swoim ¿yciu, które zawsze ukrywa³am i „trzyma³am dla siebie”.
Chcia³am oddaæ Jezusowi wszystko i potwierdziæ moj¹ mi³oœæ do
Niego. Pierwszy raz modlitwê
przyjêcia wypowiedzia³am g³oœno. I mimo stresu i serca bij¹cego z prêdkoœci¹ œwiat³a mia³am
wra¿enie jakbym w kaplicy by³a
tylko ja i On. I zrozumia³am, ¿e
tylko On mo¿e pokierowaæ moim
¿yciem tak, ¿eby by³o dla mnie
naprawdê dobrze.
Drug¹ niesamowit¹ rzecz¹
by³o to, ¿e po wieczornych nabo¿eñstwach codziennie by³o
wystawienie Najœwiêtszego Sakramentu. By³ czas na indywidualne spotkanie z Nim, na rozmowê. Drugiego dnia, kiedy mówi-

liœmy o grzechu i o tym, ¿e mimo
niego Jezus nas zbawi³ postanowi³am zostaæ i chwilê poadorowaæ. Pocz¹tkowo spontanicznie
podziêkowa³am Panu za wszystko dobro w moim ¿yciu i przeprosi³am za upadki. Potem zaczê³am omadlaæ wszystkie intencje,
z którymi przyjecha³am, wszystkich, którzy prosili mnie o modlitwê… i oczywiœcie z mojej
strony zacz¹³ siê „s³owotok”,
monolog a Jezusa nie do-
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puszcza³am do g³osu. To trwa³o
d³u¿sz¹ chwilê. A¿ w pewnym
momencie nagle nie wiedzia³am
co mam mówiæ, o czym z Nim
rozmawiaæ. Poczu³am niesamowity spokój w sercu. I przekonanie, ¿e nie muszê nic mówiæ, ¿e
mogê po prostu trwaæ. Po prostu posiedzieæ sobie z Nim w ciszy, zaufaæ Mu i oddaæ „kierownicê” mojego ¿ycia a On sam
bêdzie dzia³a³ i pomaga³ rozwi¹zywaæ trudnoœci i kryzysy. To
by³o piêkne uczucie.
Zakoñczeniem rekolekcji by³o
rozes³anie i ewangelizacja w Kowarach. W zespo³ach mieliœmy

iœæ, próbowaæ z ludŸmi rozmawiaæ, g³osiæ im Kerygmat. Podchodzi³yœmy do ludzi starszych i
m³odszych. Radosnych, ciesz¹cych siê ¿yciem i tych z ciê¿kimi
doœwiadczeniami. Nie raz spotyka³yœmy siê ze stwierdzeniem, ¿e
jesteœmy „Jehowi”, ¿e za m³ode, ¿eby kogoœ „pouczaæ”, by³yœmy zmuszone odpieraæ zarzuty
na temat ksiê¿y i Koœcio³a. Wielu ludzi odrzuca³o nas i g³oszonego przez nas Boga. Jednak nie
za³amywa³yœmy siê, bo w ka¿dym
z tych ludzi coœ zosta³o, Duch
Œwiêty na pewno zasia³ trochê
dobra w sercach tych ludzi. A byli
i tacy, którzy chêtnie z nami rozmawiali, którzy potrzebowali naszych s³ów i którzy dziêkowali za
spotkanie, radoœæ i rozmowê.
Spotyka³yœmy ludzi, którzy ¿yli
wiar¹ i mimo przeró¿nych doœwiadczeñ mówili, ¿e kochaj¹
Boga i ¿e On jest najwa¿niejszy
w ich ¿yciu. Bywa³o tak, ¿e te
osoby bardziej pomaga³y mnie ni¿
ja im. I chocia¿by dlatego to by³
dobry czas.
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Wiem, ¿e najtrudniej g³osiæ
wœród swoich i ¿e teraz czeka
mnie najwiêcej pracy. Ale po
tych rekolekcjach do Jelcza wróci³am pe³na zapa³u i mam nadziejê, ¿e dziêki nim, bêdzie tylko
³atwiej.
I za to wszystko CHWA£A
PANU!
Kasia z Jelcza

Ju¿ od pocz¹tku ferii zimowych chcia³am pojechaæ na rekolekcje, by nauczyæ siê jak
ewangelizowaæ. Nie wiedzia³am
dok³adnie, jaki bêdzie ca³y przebieg wyjazdu, ale czu³am, ¿e muszê w nim uczestniczyæ. Mimo
trudnoœci finansowych uda³o siê
zebraæ ca³¹ sumê i wyjechaæ.
Wszystko przebiega³o dla mnie
bardzo dobrze, poza jedn¹
spraw¹: zupe³nie siê nie spodziewa³am, ¿e w czasie czterech dni
znajdzie siê czas, ¿eby pos³aæ
uczestników na ulicê, by ewangelizowali napotykanych ludzi.
Wiedzia³am, ¿e jestem na rekolekcjach animatorów ewangelizacji, ale nie wiem czemu nie
wpad³o mi do g³owy, ¿e bêdê pytaæ obcych ludzi o to, czy doœwiadczaj¹ Bo¿ej mi³oœci. Ju¿ po
pierwszym stopniu czu³am, ¿e
chcê g³osiæ ludziom Dobr¹ Nowinê, ale myœla³am, ¿e bêdê mia³a wiêcej czasu, ¿eby wszystkiego siê nauczyæ i rozplanowaæ rozmowê. Mimo ogromnego stresu,
czy mo¿e nawet dreszczu paniki, posz³am wraz z kole¿ank¹ w
trasê. Przy pierwszej osobie
znikn¹³ strach, a przysz³a niewiadomo sk¹d niezwyk³a pewnoœæ.
Podczas rozmów nie czu³am siê
ani speszona, ani zestresowana!
To by³o niezwyk³e! W jednej
chwili zmieni³o siê ca³e moje nastawienie, wcale nie dziêki w³asnym zdolnoœciom, ale dziêki
mocy Ducha Œwiêtego, który
przyszed³ podczas modlitwy i pomóg³ otworzyæ siê na dzia³anie
Bo¿ej Rêki. Jestem ogromnie
wdziêczna za to, czego we mnie
dokona³, ale równie¿ za wszystkich ludzi, którzy byæ mo¿e po
rozmowie zastanowi¹ siê nad doœwiadczeniem w swoim ¿yciu
Bo¿ej mi³oœci. Chcê nadal dzia³aæ dla Jezusa i jestem pewna,
¿e wci¹¿ bêdzie mi w tym pomaga³ :) Chwa³a Panu!
Zuzia Wa³kiewicz
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Samochodowa
Randka Ma³¿eñska
20 listopada 2011

Minê³o kilkanaœcie godzin po
zakoñczeniu Randki, przespaliœmy noc, napiêcie opad³o. Z
perspektywy tych godzin, gdy
myœlimy o dziele SRM i o tym,
jak to w naszej diecezji wygl¹da³o, od razu przysz³y nam na myœl
s³owa zapamiêtane na letnich
rekolekcjach II stopnia: Wyœcie
widzieli, co uczyni³em Egiptowi, jak nios³em was na skrzyd³ach orlich i przywiod³em was
do Mnie (Wj 19, 4). Tak rzeczywiœcie by³o. Byliœmy przez Niego niesieni, inaczej nic by siê
nam nie uda³o.
Pierwszy raz Krêgi DK organizowa³y w ca³ym kraju – i w
naszej diecezji – Samochodow¹
Randkê Ma³¿eñsk¹. W zwi¹zku z
tym pojawi³o siê wiele niespodzianek i problemów. Pierwszym
by³o wynajêcie sali. Zajêliœmy siê
tym pod koniec wrzeœnia, po krêgu diecezjalnym. Okaza³o siê, ¿e
to zbyt póŸno, kina mia³y ju¿ zaplanowany swój repertuar na listopad. Drugim problemem sta³y siê pieni¹dze. W pierwszej
po³owie paŸdziernika dowiedzieliœmy siê, ¿e za ka¿de wyœwietlenie filmu musimy zap³aciæ 600
z³. Trzecie powa¿ne doœwiadczenie to kwestia audycji radiowej –
na 10 dni przed SRM okaza³o siê,
¿e ogólnopolski program radiowy (PR pr. IV) nie wyemituje audycji wbrew wczeœniejszym ustaleniom. Nie znamy przyczyny i
nie oceniamy tego faktu. Jednak
próba za³atwienia emisji audycji
w lokalnym radiu kilka dni przed
20 listopada po ludzku nie wydawa³a siê realna. Wreszcie problemy organizacyjne oraz techniczne przed i w dniu Randki.
Gdy trzeba by³o drukowaæ informacje dla uczestników SRM nagle dwie nasze drukarki „zastrajkowa³y”. Obie musia³y trafiæ do
naprawy. Dwa dni przed projekcj¹ filmu przygotowaliœmy
salê, nastêpnie obejrzeliœmy
ca³y film z p³yty, aby mieæ pewnoœæ, ¿e wszystko bêdzie dobrze. By³o – w domu. Po przyjœciu do sali 20 listopada okaza³o siê, ¿e ktoœ w niej urzêdowa³, naba³agani³, schowa³ niezbêdny sprzêt. Godzina do pro-

jekcji filmu, a przed nami sprz¹tanie, ponowne uk³adanie krzese³ i szukanie niezbêdnego sprzêtu.
A jednak wszystko siê uda³o.
Nie by³o sali kinowej, ale by³a
kaplica – odpowiednio przystosowana do wyœwietlania filmów
(przes³oniête okna, ekran, system
nag³oœnienia). Za³o¿one pieni¹dze zwróci³y siê. Radio Rodzina
zgodzi³o siê na emisjê audycji.
Wydrukowaliœmy odpowiednie
informacje dla uczestników SRM.
Zd¹¿yliœmy ponownie przygotowaæ salê. Film uda³o siê wyœwietliæ.
Staraliœmy siê rozmawiaæ
chwilê z ka¿d¹ par¹ wychodz¹c¹
po projekcji filmu. Mimo problemów z emisj¹ filmu ma³¿onkowie byli wyraŸnie wzruszeni, poruszeni filmem i bardzo zadowoleni z decyzji uczestniczenia w
SRM. Mamy nadziejê, ¿e równie¿
dalsza czêœæ Randki wnios³a du¿o
dobra w ich ¿ycie.
Ka¿d¹ parê zaprosiliœmy do
udzia³u w kursie internetowym,
do udzia³u w Krêgach DK, podaliœmy namiary telefoniczne i mailowe.
W naszej diecezji Samochodowa Randka Ma³¿eñska odby³a
siê w 4 miejscach – w Oleœnicy,
Wo³owie i w dwu salach we Wroc³awiu. £¹cznie wziê³o w niej
udzia³ ok. 150 ma³¿eñstw. W organizacjê Randki zaanga¿owa³y
siê ró¿ne osoby. Przede wszystkim Agnieszka i Ralph Leibmannowie, Eleonora i Zbyszek Marasowie oraz Kasia i Piotr Oksanicz. Ale by³o to te¿ dzie³o innych osób – ich modlitwy, postów, reklamowania tego dzie³a
wœród znajomych, bliskich itd.
Wszystkim za wszystko serdecznie dziêkujemy. Nade wszystko
Panu, który kolejny raz okaza³
moc swego ramienia.
Dana i Darek Stêpniowie

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Widzieliœmy Pana
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Budowanie jednoœci
przez liturgiê
OJDL, Laski, grudzieñ 2011 r.

Grób ks. Wojciecha Danielskiego na P

Pierwsza, historyczna
– Oaza Jednoœci
Diakonii Liturgicznej
W dniach 17-18 grudnia
2011r. w Laskach k. Warszawy
odby³a siê pierwsza w historii
Oaza Jednoœci Diakonii Liturgicznej. Wziê³o w niej udzia³ 25 osób
z 11 diecezji: bydgoskiej, czêstochowskiej, gdañskiej, katowickiej, lubelskiej, przemyskiej, radomskiej, siedleckiej, sosnowieckiej, warszawskiej i wroc³awskiej.
Na pocz¹tku zaproszeni przez
gospodarzy, czyli Diecezjaln¹

Diakoniê Liturgiczn¹ z Warszawy,
wziêliœmy udzia³ w uroczystoœciach zwi¹zanych z nawiedzeniem grobu ks. Wojciecha Danielskiego na Pow¹zkach oraz w
Eucharystii z okazji rocznicy jego
œmierci sprawowanej w koœciele
œw. Józefa Oblubieñca na Kole.
Eucharystia w intencji
ks. Wojciecha Danielskiego
Ksi¹dz Wojciech to wzór cz³owieka, który umi³owa³ liturgiê ca³ym sob¹, dlatego poci¹gniêci
jego przyk³adem rozwa¿aliœmy,
jak jeszcze lepiej pe³niæ pos³ugê

i jeszcze bardziej umi³owaæ liturgiê. By³a to tak¿e okazja, by prosiæ ksiêdza Wojciecha o wstawiennictwo i pomoc w podejmowanych przez nas wysi³kach. W Eucharystii oprócz cz³onków Ruchu
wziêli równie¿ udzia³ znajomi i
cz³onkowie rodziny ksiêdza Wojciecha.
W czasie OJDL w Laskach
mieliœmy okazjê, by wspólnie
sprawowaæ liturgiê, zastanowiæ
siê nad duchowoœci¹
liturgiczn¹ Ruchu
Œwiat³o-¯ycie,
podzieliæ siê wra¿eniami z ostatnich spotkañ liturgicznych (np.
63 spotkanie
KDSL, czyli Krajowego Duszpasterstwa S³u¿by
Liturgicznej), doœwiadczeniami
pracy w diecezjach, aktualnoœciami wydawniczymi. Zaplano-

wane zosta³y równie¿ terminy
nastêpnych spotkañ diakonii liturgicznej w 2012 r.: spotkanie
CDL – 17 lutego przed rozpoczêciem Kongregacji Odpowiedzialnych w Czêstochowie, nastêpna OJDL – 5-6 maja w Czêstochowie i ORDL – w sierpniu
w Kroœcienku.
Nina Majek
Centralna Diakonia
Liturgiczna

Spotkanie Diakonii Liturgicznej
Spotkanie w dniu 5 grudnia
2011r. rozpoczê³o siê Eucharysti¹ w koœciele Bo¿ego Cia³a, w
czasie której cz³onkowie DDL
podjêli pos³ugi liturgiczne. Pewnie niejedna osoba uczêszczaj¹ca w dni powszednie na Mszê
wieczorn¹ w tej parafii mog³a siê
trochê zdziwiæ iloœci¹ doros³ych
mê¿czyzn przy o³tarzu.
Po odmówieniu Nieszporów
zajêliœmy siê studium kolejnych
punktów adhortacji apostolskiej
Benedykta XVI „Verbum Domini”. Tym razem by³y to punkty
31–35, w których mowa jest o
rozwoju badañ biblijnych i ich
relacji do innych dziedzin wiedzy.
„Koniecznoœæ egzegezy jest na-

stêpstwem chrzeœcijañskiej prawdy, sformu³owanej w Ewangelii
wed³ug œw. Jana 1,14: Verbum
caro factum est. Fakt historyczny jest konstytutywnym wymiarem wiary chrzeœcijañskiej. Historia zbawienia nie jest mitologi¹,
ale prawdziw¹ histori¹ i dlatego
do jej badania nale¿y stosowaæ
metody powa¿nych studiów historycznych” (nr 32).
„Poniewa¿ w Piœmie Œwiêtym
Bóg przemówi³ przez ludzi na
sposób ludzki, interpretator Pisma
Œwiêtego, chc¹c poznaæ to, co
Bóg zechcia³ nam przekazaæ,
powinien starannie dociekaæ, co
hagiografowie rzeczywiœcie zamierzali powiedzieæ, i co przez

ich s³owa spodoba³o siê Bogu
ujawniæ” (nr 34). Przy interpretacji fragmentu tekstu nale¿y braæ
pod uwagê, ¿e Biblia stanowi
jedn¹ ca³oœæ, trzeba uwzglêdniaæ
¿yw¹ Tradycjê ca³ego Koœcio³a
oraz odniesienie do wiary. Pismo
Œwiête nie mo¿e byæ dla nas jedynie tekstem z przesz³oœci, niedopuszczalne s¹ tak¿e interpretacje neguj¹ce historycznoœæ elementów Boskich (por. nr 34-35).
Na spotkaniu omówiliœmy
tak¿e zaanga¿owanie DDL w czasie zjazdu Szko³y Animatora w listopadzie oraz zagadnienia zwi¹zane z pos³ug¹ w czasie najbli¿szych spotkañ Ruchu w diecezji:
œwiêto patronalne 8 grudnia, re-

kolekcje ewangelizacyjne, op³atek.
Nastêpne spotkanie DDL odbêdzie siê 30 stycznia 2012r. w
parafii Bo¿ego Cia³a we Wroc³awiu przy ul. Œwidnickiej 26a.
Rozpocznie siê Eucharysti¹ w
koœciele o godz. 19.00, a nastêpnie przechodzimy na plebaniê.
Wszystkich, którzy chcieliby do
nas do³¹czyæ, bardzo serdecznie
zapraszamy (na nastêpnym spotkaniu studium adhortacji Benedykta XVI „Verbum Domini” od
numeru 36).
Nina Majek – Diecezjalna
Diakonia Liturgiczna
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WchodŸmy w g³¹b
Koinonia: Powiedzcie
parê s³ów o sobie.
Irek: Jesteœmy ma³¿eñstwem
32 lata, mamy 5 dzieci, czworo
ju¿ za³o¿y³o w³asne rodziny i
mamy 9 wnuków. W domowym
Koœciele jesteœmy od 1984 roku
czyli 28 lat. Cz³onkami Stowarzyszenia jesteœmy 7 lat.
Od kiedy zajmujecie siê
Diakoni¹ Oaz Rekolekcyjnych?
Ela: Po ostatniej Kongregacji Diecezjalnej zostaliœmy wezwani do podjêcia odpowiedzialnoœci za Diakoniê Oaz – to ju¿
pi¹ty rok. Na pocz¹tku to by³a
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
tylko Domowego Koœcio³a, ale
powinna to byæ diakonia wspólna dla wszystkich stanów i do
tego d¹¿ymy. Spotykamy siê z
ksiêdzem moderatorem diecezjalnym, rozeznanie mamy wspólne.
Na jedno spotkanie modlitewne
przygotowuj¹ce rekolekcje uda³o siê m³odzie¿ przyci¹gn¹æ.
Irek: Dobrze by³oby, ¿eby odpowiedzialny za diakoniê by³ kap³an maj¹cy rozeznanie co do
potrzeb rekolekcyjnych zarówno
m³odzie¿y, jak i Domowego Koœcio³a. Taka prawdziwa diakonia
to na razie daleka przysz³oœæ.
To w takim razie jaka jest
droga do wspólnej Diakonii
Oaz, takiej z prawdziwego
zdarzenia?
Ela: Zacz¹æ od „inwentaryzacji” – ile m³odzie¿y mamy w
oazach, ile jest osób po I, II, III
stopniu. Wtedy mo¿na zaplanowaæ, jakie rekolekcje s¹ potrzeb-

ne. W Domowym Koœciele to rozeznanie jest lepsze, bo doroœli
s¹ stabilniejsz¹ grup¹. Diakonia
powinna zabezpieczyæ formacjê
wakacyjn¹ dla ca³ej wspólnoty
Ruchu w diecezji.
Irek: By³y ju¿ próby organizowania rekolekcji wspólnych
Domowego Koœcio³a i m³odzie¿y – III stopieñ tak jest i powinien byæ organizowany. By³ ju¿
w naszej diecezji trzy lata temu
organizowany I stopieñ (prowadzony przez ks. Jacka Olszewskiego), gromadz¹cy równolegle
Domowy Koœció³ i Dzieci Bo¿e.
We Lwówku dwa lata temu by³y
jednoczeœnie dwie grupy m³odzie¿y i Domowego Koœcio³a –
na jednym turnusie. Mieli
wspóln¹ Eucharystiê, posi³ki i
pogodne wieczory.
Ela: Najtrudniejsze jest przygotowanie logistyczne – w obecnej chwili Domowy Koœció³ ju¿
wie, jakie rekolekcje bêd¹ w czasie wakacji, a m³odzie¿ nie wie.
G³ówn¹ przeszkod¹ jest fakt, ¿e
brak jest odpowiedzialnych za
grupy m³odzie¿owe na spotkaniach Diakonii Jednoœci. Szwankuje wobec tego komunikacja
miêdzy wspólnotami m³odzie¿owymi a Diakoni¹ Oaz. Z ka¿dej
wspólnoty powinien byæ wyznaczony jeden odpowiedzialny, który bêdzie mia³ rozeznanie, ile
osób jest na poszczególnych
stopniach formacji i jakie s¹ potrzeby rekolekcji letnich.
Irek: Tak, jak jest teraz, jest
ze strat¹ dla m³odzie¿y, bo ona
siê nie formuje g³êbiej. Prze¿y-

waj¹ I i II stopieñ, ewentualnie
trzeci i s³u¿¹ na rekolekcjach jako
animatorzy zaniedbuj¹c w³asny
rozwój duchowy. Nie wszyscy s¹
wysy³ani na Triduum, na Oazê Rekolekcyjn¹ Diakonii (ORD), Centraln¹ Oazê Matkê (COM). Dopiero trzy lata temu po raz pierwszy od lat kilka osób z m³odzie¿y
wziê³o udzia³ w ORD, CODA.
Ela: Diakonia nasza nie trafi
do ludzi potrzebuj¹cych formacji
bez kontaktu ze wspólnotami
m³odzie¿owymi. Bez powa¿nie
potraktowanej koordynacji nic siê
nie zmieni.
Irek: Nasze kontakty z m³odzie¿¹ ograniczaj¹ siê najczêœciej
do spotkañ na dniach wspólnoty.
Jaka jest wasza wizja pracy takiej wspólnej Diakonii?
Ela: Nie powinno byæ tak „na
¿ywio³” – ksi¹dz robi rekolekcje,
to zbiera siê grupa i jedzie. Powinno byæ tak, ¿e m³odzie¿ sk³ada u swojego moderatora czy
œwieckiego odpowiedzialnego
ankiety z deklaracj¹ udzia³u w rekolekcjach letnich. W ankiecie
jest informacja, na jakim etapie
formacji jest dana osoba i czy
przechodzi³a formacjê œródroczn¹. Ksi¹dz moderator, odpowiedzialny œwiecki czy animator kieruje wtedy tak¹ osobê na
odpowiedni do wieku i dojrza³oœci indywidualnej stopieñ. I wtedy my mamy rozeznanie, jakie rekolekcje s¹ najbardziej potrzebne w diecezji. Jakie stopnie, ilu
potrzeba animatorów, jakiego
oœrodka szukaæ. Stopniowo to
musi stawaæ siê praktyk¹ i m³odzie¿ siê przyzwyczai do takiego
systemu. Wiadomo wtedy, kogo
z m³odzie¿y wys³aæ na Triduum,
na Kurs Oazowy Dla Animatorów itp.
Irek: Jest ca³y rok na przygotowania! Wtedy ksiê¿a moderatorzy decyduj¹, który z nich
robi który stopieñ. Mo¿na przecie¿ organizowaæ rekolekcje
wspólnie z inn¹ diecezj¹ w ramach filii czy je¿eli nie robimy
np. m³odzie¿owej trójki, to mo¿emy wys³aæ osoby na oazê organizowan¹ przez inn¹ diecezjê
w filii.
Przybli¿cie naszym czytelnikom czym jest Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rodzin. Dla
kogo te rekolekcje s¹ przeznaczone?
Irek: Byliœmy na II stopniu
Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Rekolekcji w Kroœcienku, kilka lat
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temu. Z naszej diecezji by³o na
ORDR (nie z nami, w innym czasie) kilka innych ma³¿eñstw, ale
niewiele. To nie s¹ rekolekcje elitarne, tylko dla tych, którzy organizuj¹ rekolekcje. To s¹ rekolekcje dla wszystkich! Normalne
rekolekcje formacyjne, dla tych,
którzy ju¿ s¹ po formacji podstawowej. Tak samo jak ORAR I
stopnia – stanowi¹cy taki „w pigu³ce” przekaz sensu i g³êbi Ruchu i jego charyzmatu, ORAR II
stopnia – pokazuj¹cy wizjê animatora krêgu. To jest adresowane do wszystkich cz³onków Domowego Koœcio³a. I tak samo
Sesja o pilotowaniu, która poszerza œwiadomoœæ funkcji animatora i pokazuje jak wprowadzaæ innych w duchowoœæ ma³¿eñsk¹.
Ela: ORDR odbywa siê najczêœciej w Kroœcienku. Zazwyczaj
jest miejsce dla jednego ma³¿eñstwa z diecezji. Je¿eli odbywa siê
w innej miejscowoœci, to powinna byæ obecna osoba z Kroœcienka odpowiedzialna za ten typ rekolekcji. Prowadzi je osoba lub
ma³¿eñstwo wyznaczone przez
kr¹g centralny.
Dlaczego ORDR jest taka
wa¿na?
Ela: Ludzie, którzy chc¹ s³u¿yæ jako animatorzy albo prowadz¹cy rekolekcje, powinni wzi¹æ
udzia³ w ORDR I i II stopnia – to
porz¹dkuje wizjê rekolekcji i pomaga zachowaæ wiernoœæ wizji
Za³o¿yciela. ¯eby nie wprowadzaæ w³asnych wynalazków.
Dziêki tym rekolekcjom mo¿emy
zobaczyæ, jak powinno wygl¹daæ
tak¿e przygotowanie rekolekcji.
W tym roku, w czasie wakacji,
prawdopodobnie bêd¹ te rekolekcje w Ligocie.
Irek: Najwa¿niejsi s¹ ksi¹dz
moderator prowadz¹cy rekolekcje i wspó³pracuj¹cy z nim ma³¿onkowie – jak mówimy odpowiedzialni œwieccy – od nich zale¿y, jak rekolekcje bêd¹ prze¿yte przez uczestników i co zostanie im przekazane.
Ela: Je¿eli jest jednoœæ w
zespole pos³uguj¹cym, jeœli jest
przeczytany podrêcznik i dba siê
o wiernoœæ charyzmatowi, to rekolekcje bêd¹ owocowa³y. Nawet, jeœli zrobi siê je „s³abiej” –
do pos³uszeñstwa, do wiernoœci
charyzmatowi przywi¹zana jest
³aska! Nie s¹ potrzebne fajerwerki, spektakularne, teatralne zagrywki – potrzebna jest wiernoœæ
i modlitwa.
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Jakie s¹ najwiêksze trudnoœci w pracy waszej Diakonii?
Ela: Modlimy siê codziennie
za nasz¹ diakoniê. Mamy raz w
miesi¹cu spotkania, czasem nawet jest obecny kap³an... Jest nas
mniej lub wiêcej. Im bli¿ej wakacji, tym frekwencja lepsza. Wszyscy bior¹ udzia³ w rozes³aniu.
Ale...
Irek: Nie mamy w³asnego
oœrodka oazowego. Ligota jest
dobra na krótkie turnusy. Poszukiwania oœrodka trwaj¹ – metod¹
prób i b³êdów. W ubieg³ym roku
nasza diecezja zajê³a trzy turnusy
w Tylmanowej, ale ten dom nie
spe³ni³ naszych oczekiwañ. Posiadanie takiego domu rekolekcyjnego jest bardzo wa¿nym elementem ³¹cz¹cym wspólnotê diecezjaln¹.
Ela: Ciê¿ko jest „zaklepaæ”
oœrodek na rekolekcje, bo trzeba
go rezerwowaæ z wyprzedzeniem
co najmniej dwuletnim. A my w
styczniu jeszcze nie wiemy, jakie
rekolekcje bêd¹ organizowane w
najbli¿sze wakacje! Gdyby chocia¿ by³o wiadomo, który ksi¹dz
bêdzie organizowa³ rekolekcje –
wszystko jedno jaki stopieñ. A
tu nie wiadomo – bo ksi¹dz nie
wie, czy za dwa lata nie zmieni
parafii i czy nowy proboszcz go
w tym terminie puœci. I nie wiadomo, jakie bêdzie zapotrzebowanie.
Irek: A mieliœmy tak¹ sytuacjê kilka lat temu, na pocz¹tku
naszej odpowiedzialnoœci za Diakoniê Oaz. Pojechaliœmy do Kroœcienka – by³o to wtedy, gdy
obecny moderator generalny zosta³ wybrany. I jakiœ ksi¹dz z To-
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runia nas
z³apa³, bo
us³ysza³, ¿e
jesteœmy z
Wroc³awia i
pyta – Kto
jest u was
odpowiedzialny za
rekolekcje!
No my... A
on na to, ¿e
jakaœ para z
Wroc³awia
zarezerwowa³a u niego oœrodek
(tam jest
dobre miejsce na trójkê) i nie odwo³ali, nie przyjechali, oœrodek
sta³ pusty, a ksi¹dz mia³ k³opoty.
A my nie mieliœmy pojêcia, o
czym on mówi! My nic nie wiedzieliœmy. Gdyby diakonia mia³a
tê informacjê, to pojecha³by ktoœ
inny. Albo my zadzwonilibyœmy,
¿eby odwo³aæ. Teraz zg³aszaj¹ siê
ju¿ do nas wszyscy, którzy planuj¹ rekolekcje.
Kto jest w diakonii oprócz
was?
Irek: Nikt na sta³e. Ci, którzy w danym roku organizuj¹ rekolekcje, przychodz¹. Prosimy,
¿eby te¿ przyprowadzali swoj¹ diakoniê animatorów. Zapraszamy,
¿eby nadal przychodzili, nawet
jeœli nie organizuj¹. Trudno kogoœ
zatrzymaæ w diakonii.
Ela: W ka¿dym rejonie powinna byæ para odpowiedzialna
za rekolekcje. Czy organizuj¹ w
danym roku, czy nie, powinna
byæ taka para. Po formacji podstawowej. Para rejonowa powinna wyznaczyæ ma³¿eñstwo lub
osobê. Jeœli nie ma, to para rejonowa mo¿e przyjœæ czasem na
nasze spotkanie i wtedy oni stanowiliby ekipê Diakonii Oaz.
Mo¿emy przyjœæ na spotkanie
krêgu rejonowego i porozmawiaæ
na ten temat. W ka¿dym rejonie
te¿ jest jakiœ ksi¹dz, który rejonowi s³u¿y. Taki kap³an mo¿e
jechaæ na rekolekcje – nie szukajmy kap³anów zupe³nie „spoza” Ruchu. Nie szkodzi, ¿e ten
„nasz” nigdy nie prowadzi³ rekolekcji, formacja seminaryjna plus
podrêcznik wystarczy. Doœwiadczenia nie nabierze nie je¿d¿¹c
na rekolekcje.
Irek: Do diakonii mog¹ te¿
nale¿eæ osoby, które nie organizuj¹ rekolekcji, a mog¹ s³u¿yæ

pomoc¹: coœ wydrukuj¹, napisz¹,
graj¹ na instrumencie – to wszystko jest s³u¿b¹.
Ela: Trzeba powtarzaæ, a¿
ludzie us³ysz¹, ¿e po formacji podstawowej zaczyna siê ¿ycie. Po
to siê formujemy, ¿eby s³u¿yæ –
oddaæ innym to, co otrzymaliœmy. Bez s³u¿by nie bêdzie wzrostu.
A co zrobiæ z osobami, które s¹ w Ruchu od dawna ale
nie maj¹ pe³nej formacji podstawowej?
Ela: Rzeczywiœcie s¹ tacy,
którzy s¹ do krêgu bardzo przywi¹zani, ale przez 25 lat nie prze¿yli formacji podstawowej. I
¿adne argumenty nie skutkuj¹.
Chocia¿ znamy takich, którzy nie
byli 20 lat na rekolekcjach i para
rejonowa im powiedzia³a, ¿e nie
mog¹ przychodziæ na spotkania
krêgu, je¿eli nie pojad¹ na rekolekcje. Zadzia³a³o – pojechali.
Irek: Do innych prowadz¹cych rekolekcje zg³osi³a siê para
na II stopieñ. Na pytanie, kiedy
byli na rekolekcjach pad³o, ¿e 20
lat temu na jedynce. Na sugestiê,
¿e mo¿e by powtórzyli I stopieñ,
bo to by³a tak dawno, obrazili siê.
Wnieœli skargê do pary diecezjalnej, ¿e s¹ organizowane jakieœ
rekolekcje dla wybranych. No tak
– dla wybranych – dla tych, którzy prze¿yli jedynkê.
Ela: W podrêczniku jest opisana wstêpna weryfikacja – czy
kandydat jest tak przygotowany,
¿eby jechaæ na kolejny stopieñ.
Na rekolekcje wysy³a animator.
Powinno to byæ rozeznawane,
jaki stopieñ by³by odpowiedni. A
teraz praktyka jest taka, ¿e ludzie
mówi¹: My byliœmy w zesz³ym
roku nad morzem, to teraz chce-
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my w góry pojechaæ. W kolejnoœci I, II i III stopieñ, ale bez
œwiadomoœci g³êbi treœci rekolekcyjnych. Albo: My ju¿ trzy razy
byliœmy na jedynce, ale chcemy
tam, bo jest fajne miejsce. Na
dwójkê nie, bo nie jest nad morzem.
Irek: Ta wstêpna weryfikacja jest potrzebna i para animatorska powinna uczestnikom doradziæ. Ma do tego prawo, bo do
tej funkcji – animatora – przywi¹zana jest „³aska stanu” i dar
rozeznania.
Co zrobiæ, jak ktoœ rzeczywiœcie nie chce pojechaæ?
Ela: Rok dwa, ale na trzeci
rok to ju¿ musi. Chocia¿ na krótkie! Bo inaczej sam siê stawia
poza Ruchem. Koronny argument – bo my nie mamy urlopu.
A potem dostajemy pocztówkê
z wczasów w Chorwacji, bo w
ostatniej chwili urlop dostali. Ja
jestem gotowa pójœæ do pracodawcy, ¿eby prosiæ dla cz³onka
mojego krêgu o urlop – raz na
trzy lata powinien cz³owiek dostaæ urlop dwa tygodnie w jednym kawa³ku.
Irek: Albo inny argument –
za drogo, nie staæ nas. No to
mo¿na zbieraæ przez 3 lata i raz
na trzy lata wyjechaæ na rekolekcje. Mo¿na w krêgu utworzyæ
„fundusz” rekolekcyjny.
Jak we wszystkim – najwa¿niejsze jest pragnienie.
Dziêkujê za rozmowê.
Z El¹ i Irkiem Szulcami
odpowiedzialnymi za
Diecezjaln¹ Diakoniê Oaz
rozmawia³a
Ela Kowalewska
redakcja@wroclaw.oaza.pl
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Niech wasze œwiat³o œwieci ...

prezentacja

Cokolwiek uczyniliœcie...
Od starej zabawki do nowego cz³owieka
Wielu z nas czêsto zadaje sobie pytanie: co zrobiæ z ju¿ nie
u¿ywanymi w domu ubraniami,
zabawkami i innymi przedmiotami. Jeszcze dobre, ale nam ju¿
niepotrzebne. Bo dzieci wyros³y,
bo kupiliœmy nowe i lepsze, bo
zmieni³y nam siê „parametry” i z
mniejszym lub wiêkszym ¿alem
musimy dodaæ lub odj¹æ kilka
centymetrów naszym ubraniom
itd...
Szkoda wyrzuciæ, ale nie bardzo wiemy gdzie przekazaæ. Tym
bardziej, ¿e chcielibyœmy, ¿eby siê
przyda³y, najlepiej osobom, które wed³ug jakiœ naszych kryteriów
na tak¹ pomoc zas³uguj¹ bardziej
ni¿ inne. No i mamy k³opot.
Szkoda nam wrzuciæ nasze „skarby przesz³oœci” do kontenera
PCK (chocia¿ tê organizacjê szanujemy), nie bardzo przychodzi
nam na myœl potencjalny obdarowany, szafy pêczniej¹ a my
wzdychamy „a ja znowu nie mam
co na siebie w³o¿yæ!”.
A¿ siê prosi, ¿eby ktoœ nam
pobuszowa³ po Internecie, podzwoni³ tu i ówdzie, porozmawia³, popyta³ i... Voila! – na naszego maila sp³ywa gotowa lista
instytucji, które bardzo chêtnie
przyjm¹ nasze wory pe³ne dobroci wszelakiej i je sprawiedliwie
oraz zgodnie z potrzebami rozdziel¹. A my wtedy zabierzemy
wory pod pachê, wskoczymy do
naszego stalowego rumaka na 4
ko³ach i pognamy do takiej instytucji. Misja zakoñczona pe³nym sukcesem, wszystkie strony
zadowolone. Lekko, ³atwo, przyjemnie i po¿ytecznie, prawda?
No pewnie, prawda... Ale jakoœ
tak... Nie do koñca.
Jakiœ czas temu podj¹³em siê
wziêcia tego tematu „za rogi” i
próby zebrania takich adresów i
potrzeb. To nie wygl¹da³o na takie trudne, s¹ przecie¿ schroniska Brata Alberta, Caritas, Domy
Samotnej Matki i Domy Dziecka
(w tym dla dzieci upoœledzonych
– takie jak w Jaszkotlu), Archidiecezjalna Poradnia Rodzinna,
MOPSy, GOPSy, PCPR, PCK itd.
A mam przecie¿ Internet i telefon, znam kilka osób.
Jednak im d³u¿ej nad tym
myœla³em, tym bardziej ko³ata³o

mi siê po g³owie podejœcie Ojca
Franciszka Blachnickiego do pomocy innym, o którym niedawno us³ysza³em. Konkretnie w
sprawie KWC. Jak wiemy, m³ode dziewczyny stanowi¹ce zacz¹tek Instytutu Niepokalanej Matki
Koœcio³a ciê¿ko pracowa³y w
baraku w Katowicach, przygotowuj¹c drukowane materia³y dla
ruchu trzeŸwoœciowego. Mia³y
mnóstwo pracy zwi¹zanej z wydawnictwem. Jednak Ojciec
Franciszek uwa¿a³, ¿e choæby
dziewczyny siê po ³okcie urobi³y, bêdzie to niewystarczaj¹ce, jeœli nie wyjd¹ na zewn¹trz do ludzi. No i skutek by³ taki, ¿e w

porozumieniu z izb¹ wytrzeŸwieñ
i proboszczem miejsca w Katowicach dziewczyny osobiœcie
odwiedza³y alkoholików. Modli³y, siê, rozmawia³y z nimi. By³y
œwiadkami.
Tak sobie myœlê, ¿e i nam
takie podejœcie nie mo¿e byæ
obce. Z regu³y du¿a grupa cz³onków Ruchu jest doœæ mocno obci¹¿ona dzia³alnoœci¹ zawodow¹,
rodzinn¹ (czy te¿ nauk¹ w przypadku m³odych oazowiczów) i
wspólnotow¹. Prowadzimy grupy, wyg³aszamy katechezy, animujemy, piszemy, organizujemy
rekolekcje i spotkania, w³¹czamy
siê aktywnie w liturgiê itp. itd.
Jednym zdaniem – pe³nia zaanga¿owania i pracy dla innych. I
le¿¹ce w k¹cie lub szafie wory z
ju¿ niepotrzebnymi rzeczami czekaj¹ na swoj¹ kolej. Nie ma czasu, ¿eby coœ z nimi zrobiæ. A kurz
osiada...

Mo¿e i trzeba by nam by³o na
chwilê siê zatrzymaæ i rozejrzeæ
wokó³. I wtedy dostrze¿emy s¹siada, znajomego, kolegê lub
kole¿ankê z pracy, wspó³-parafianina czy nawet cz³onka naszej
grupy Oazowej, którzy mog¹ potrzebowaæ pomocy. Mo¿e coœ
zobaczymy, mo¿e us³yszymy,
mo¿e siê domyœlimy...
Gdybyœmy jakiœ czas temu
znaleŸli siê jakimœ przypadkiem
w Stajence, na pewno w³aœnie
dopiero co narodzonemu Dzieci¹tku byœmy chêtnie ofiarowali
ju¿ nie u¿ywane super ciuszki, ulubionego misia naszej wyroœniêtej latoroœli, dalibyœmy kilka groszy na zakup
pieluszek jednorazowych.
A tu mimo
up³ywu ponad dwóch
tysi¹cleci nic
siê w³aœciwie
nie zmieni³o
– On dalej
jest ubogi,
g³odny, bezdomny. Tyle
– ¿e w wersji
wspó³czesnej
ma twarz naszego s¹siada, kolegi z ubogiej rodziny, ma
te¿ twarz amatora denaturatu zamieszkuj¹cego ruinê budynku za
rogiem. „Cokolwiek uczyniliœcie
jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieœcie uczynili”
(Mt 25, 40). I wtedy bêdziemy
mogli mieæ niepowtarzaln¹ okazjê wyjœcia do brata lub siostry w
Chrystusie z pomoc¹.
Jest to jednak nie³atwe.
Samo podejœcie do drugiego cz³owieka i zaproponowanie pomocy jest dla nas trudne. Jesteœmy
skrêpowani, nie chcemy nikogo
uraziæ, nie chcemy siê narzucaæ,
nie chcemy byæ „dobrym wujkiem” lub „dobr¹ cioci¹”. Zdarza
siê doœæ czêsto, ¿e ubo¿szy od
nas czuje do nas niechêæ. I wystarczaj¹cym dla niego powodem
tej niechêci do nas jest to, ¿e to
my jesteœmy od niego bogatsi.
No i taki pierwszy kontakt zniechêca, czujemy siê zdziwieni,
zmartwieni, nie zrozumiani, roz-

czarowani i... kolejn¹ próbê wyjœcia do potrzebuj¹cego odk³adamy na jakiœ czas.
Jeœli ju¿ uda nam siê nawi¹zaæ kontakt i pomóc przekazuj¹c ubranie, zabawkê, jedzenie lub
pewn¹ kwotê pieniêdzy na znany cel, mo¿emy siê spotkaæ z
ró¿nymi trudnymi sytuacjami:
- obdarowany bêdzie zg³asza³
kolejne potrzeby, pojawi siê
ich coraz wiêcej,
- nie do koñca bêdziemy w stanie rozeznaæ, które ze zg³aszanych potrzeb s¹ prawdziwe, w
których sprawach musimy odmówiæ (ze wzglêdu na charakter potrzeby lub nasze mo¿liwoœci),
- mo¿e byæ zachwiana relacja
s¹siedzka lub wspólnotowa,
wytworzy siê jakiœ uk³ad „dawca-biorca”,
- obdarowany rozpowie ¿e my
pomagamy ludziom i wkrótce
zacznie siê zg³aszaæ spora grupa chêtnych do „wspó³pracy”,
- chcielibyœmy podzieliæ siê tym
dlaczego to robimy, chcielibyœmy podzieliæ siê nasz¹ wiar¹,
ale jakoœ tak nam jest niezrêcznie, bo boimy siê ¿e zostanie
to odczytane jako ¿¹danie „dowodu wdziêcznoœci”.
Nie brzmi to zbyt zachêcaj¹co, prawda? Ale mo¿e w³aœnie
to jest obszar naszego serca, w
którym jest jeszcze sporo miejsca na Bo¿¹ £askê. Œwiêty Pawe³
w 2 liœcie do Koryntian porusza
temat hojnoœci na rzecz ubogich.
Pisze m. in. A podobnie jak obfitujecie we wszystko, w wiarê,
w mowê, w wiedzê, we szelk¹
gorliwoœæ, w mi³oœæ nasz¹ do
was, tak te¿ obyœcie i w tê ³askê
obfitowali. Nie mówiê tego, aby
wam wydawaæ rozkazy, lecz aby
wskazuj¹c na gorliwoœæ innych,
wypróbowaæ wasz¹ mi³oœæ (2
Kor 2, 7-8).
W naszej Archidiecezji Ruch
nie „dorobi³ siê” jeszcze Diakonii Mi³osierdzia. Mo¿e w³aœnie
drog¹ do powstania tej Diakonii
jest postawa ka¿dego z nas, postawa mi³osierdzia. Postawa mi³oœci. Mi³oœci bliŸniego. Te¿ i tego
ubogiego. Mi³oœci obdarowuj¹cej.
Jego i mnie.
Leszek Kowal
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Rekolekcje w Centrum Ruchu Œwiat³o-¯ycie
w Kroœcienku nad Dunajcem
Informacje o Rekolekcjach w Centrum Ruchu Œwiat³o-¯ycie
w Kroœcienku nad Dunajcem
1) Jak kochaæ i byæ kochanym – rekolekcje dla narzeczonych
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.
2) 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

Rekolekcje Diakonii ¯ycia
Diakonia ¯ycia zaprasza na
Oazê Rekolekcyjn¹ Diakonii
¯ycia
Zapraszamy animatorów wspólnot
m³odzie¿owych, doros³ych, rodziny Domowego Koœcio³a, które pragn¹ poznaæ pos³ugê diakonii lub pog³êbiæ znajomoœæ tematyki, któr¹ zajmuje siê Diakonia ¯ycia.
ORD¯ odbêdzie siê w dniach 10–19 sierpnia 2012 r. w Na³êczowie (archidiecezja lubelska).
Szczegó³owe tematy poruszane podczas rekolekcji to:
· godnoœæ osoby ludzkiej;
· kobiecoœæ i mêskoœæ;
· samoakceptacja;
· umiejêtnoœæ porozumiewania siê i budowania relacji miêdzyludzkich;
· czystoœæ na ka¿dym etapie ¿ycia i w ka¿dym powo³aniu;
· odpowiedzialne rodzicielstwo;
· œwiêtoœæ ¿ycia;
· aktualne zagro¿enia w dziedzinie obrony ¿ycia, p³ciowoœci, mi³oœci.
Warunkiem uczestnictwa jest pe³noletnioœæ i ukoñczenie formacji podstawowej Ruchu (w przypadku rodzin Domowego Koœcio³a
wystarczy prze¿ycie oazy rodzin I stopnia).
Ma³¿eñstwa zapraszamy razem z dzieæmi.
Zg³oszenia na adres: Katarzyna i Krzysztof Jankowscy, tel. 513
248 831, kikprimo@wp.pl

Trudne rozstania
Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka
Gdy umieraj¹ rodzice, zostaj¹ sieroty,
po œmierci wspó³ma³¿onka – wdowy i wdowcy,
a w przypadku œmierci dziecka brakuje okreœlenia,
bo jest to stan przeciwny naturze.
Œmieræ dziecka jest zablokowaniem przysz³oœci.
30 marca – 1 kwietnia 2012 r.
Dom Rekolekcyjny Ruchu Œwiat³o-¯ycie „Emaus” w Koniakowie
Zapraszamy wszystkie osoby potrzebuj¹ce pomocy duchowej w
trudnym i bolesnym doœwiadczeniu straty dziecka przed lub po jego
urodzeniu. Bêdzie to czas na uwolnienie ¿alu i zastanowienie siê, co
zrobiæ, ¿eby rany zaczê³y siê goiæ, byœmy chcieli podj¹æ swoje ¿ycie
na nowo. Poranione serca bêdziemy chcieli zawierzyæ Bogu, ¿eby
On zatroszczy³ siê o nas, nasze ma³¿eñstwa i rodziny.
Zg³oszenia przyjmowane s¹ na adres e-mail: anna.janic@wp.pl
lub pod numerem telefonu: (+48) 603 550 207
Rekolekcje dla narzeczonych
28-29 kwietnia 2012, Wejherowo
Planujecie ¿ycie we dwoje? Jesteœcie juz narzeczonymi? Do tej
najwa¿niejszej drogi ¿yciowej warto siê przygotowaæ ju¿ dziœ! W
ciszy i skupieniu. Z pomoc¹ doœwiadczonych ma³¿onków i ksiêdza
wra¿liwego na problemy ¿ycia we dwoje.
Zg³oszenia: Dorota i Micha³ Nalepa,
tel. 691 402 279;
nalepa.dorota@gmail.com lub michal.nalepa@wp.pl
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Zaproszenie na Seminarium
odnowy ¿ycia w Duchu Œwiêtym
Szukasz dobrego pomys³u na
prze¿ycie Wielkiego Postu?
Chcia³byœ w tym szczególnym
czasie ³aski o¿ywiæ w sobie ducha modlitwy Pismem Œwiêtym,
pog³êbiæ swoj¹ relacjê z Chrystusem, pe³niej odkryæ i przyj¹æ dary
Ducha Œwiêtego oraz odnaleŸæ
swoje miejsce we wspólnocie?
Masz tak¹ mo¿liwoœæ!
Diecezjalne Diakonie Modlitwy oraz Ewangelizacji zapraszaj¹
wszystkie osoby po II st. ON¯
do udzia³u w Seminarium Odnowy Wiary, które odbêdzie siê od 1 marca 2012 r. do 24 maja 2012
r. w parafii Bo¿ego Cia³a we Wroc³awiu.
Seminarium Odnowy Wiary jest elementem programu formacyjnego Ruchu Œwiat³o-¯ycie. To forma rekolekcji trwaj¹cych 11 tygodni, od œrody popielcowej do Zes³ania Ducha Œwiêtego. Ma ona
formê „intensywnego ¿ycia Namiotem Spotkania, cotygodniowym
spotkaniem modlitewnym w po³¹czeniu z konferencj¹ i spotkaniem
w ma³ej grupie. Jest œciœle zwi¹zana z ¿yciem liturgicznym Koœcio³a
w okresie Wielkiego Postu i Piêædziesi¹tnicy Radoœci Paschalnej jako
przygotowanie do owocnego prze¿ycia Paschy oraz Zes³ania Ducha
Œwiêtego” (Kurs Oazowy Dla Animatorów Diakonii Modlitwy. Podrêcznik dla prowadz¹cych, Katowice – Lublin 1999, s. 125).
W ka¿dym tygodniu podejmowany jest inny temat, zwi¹zany z
najwa¿niejszymi kwestiami dotycz¹cymi ¿ycia duchowego (m. in.
problem rozeznawania duchowego, przebaczenia i uzdrowienia wewnêtrznego, mi³oœci Bo¿ej i dzia³ania Ducha Œwiêtego, grzechu i

nawrócenia, Koœcio³a jako wspólnoty). Istot¹ Seminarium jest rozpalenie charyzmatów dla cz³onków Ruchu Œwiat³o-¯ycie w naszej
diecezji celem budowania wspólnoty Koœcio³a.
W ramach cotygodniowych spotkañ odbywaj¹cych siê w godz.
19 – 2130 uczestnicy bêd¹ mieli mo¿liwoœæ uczestnictwa w Eucharystii po³¹czonej z konferencj¹ i œwiadectwami, modlitwie uwielbienia
oraz spotkaniach w grupach. W trakcie Seminarium odbêdzie siê
modlitwa o uzdrowienie wewnêtrzne, nabo¿eñstwo przyjêcia Jezusa
jako Pana i Zbawiciela oraz modlitwa o wylanie darów Ducha Œwiêtego. Ca³oœæ formacji dope³niaæ bêdzie codzienne spotkanie z Bogiem w jego S³owie podczas Namiotu Spotkania.
Koszt materia³ów do pracy indywidualnej w domu: 5 z³.
Terminy i tematyka poszczególnych spotkañ:
1) 1 marca – Temat: Powróciæ do Ÿróde³ modlitwy
2) 8 marca – Temat: Bóg Ojciec kocha ciebie osobiœcie
3) 15 marca – Temat: Jestem grzesznikiem
4) 22 marca – Temat: Uzdrowienie wewnêtrzne
5) 29 marca – Modlitwa o uzdrowienie wewnêtrzne
6) 12 kwietnia – Temat: Jezus jest Panem twojego ¿ycia
7) 19 kwietnia – Temat: Jezus wzywa ciê, abyœ Mu zawierzy³
8) 26 kwietnia – Temat: Jezus posy³a nam Ducha Œwiêtego
9) 10 kwietnia – Temat: Otrzymacie Ducha Œwiêtego
10) 17 kwietnia – Temat: Tajemnica Niepokalanej Matki Koœcio³a
11) 24 kwietnia – Temat: Tajemnica Koœcio³a Matki
Zapisy przyjmuje Katarzyna Gronowicz:
katarzyna.gronowicz@gmail.com, tel. 608252757.

1% podatku dla Ruchu
Fundacja „Œwiat³o-¯ycie” s³u¿y naszemu Ruchowi. Wspieramy dzia³alnoœæ Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie”,
w tym tak¿e Domowy Koœció³.
Pomagamy ubogim rodzinom, organizujemy wypoczynek dla dzieci z tych rodzin, zajmujemy siê profilaktyk¹ osób uzale¿nionych
od alkoholu, pomoc¹ duchow¹ i terapeutyczn¹ obejmujemy osoby o sk³onnoœciach homoseksualnych, prowadzimy kursy dla wodzirejów zabaw bezalkoholowych, wydajemy czasopisma „Eleuteria” i „Wieczernik”. Pomagamy oœrodkom Ruchu w Gwardijsku (Ukraina) i Carlsbergu (Niemcy).
Wspieramy Diakoniê ¯ycia, Diakoniê Misyjn¹ i dzia³alnoœæ Ruchu w Internecie.
Przekazywanie 1% podatków nic nas nie kosztuje, a mo¿e pomóc w pracy Fundacji Œwiat³o-¯ycie, która swoj¹
dzia³alnoœci¹ da³a wiele dowodów na to, ¿e pieni¹dze na ni¹ przekazane nie zostan¹ zmarnowane.
Prosimy o 1% podatku, bo:
· œwiat wokó³ nas potrzebuje dobra, a razem mo¿emy go czyniæ wiêcej;
· jesteœmy fundacj¹ oazowiczów;
· wiele inicjatyw w naszym Ruchu potrzebuje wsparcia;
· to nie kosztuje, wystarczy odpowiednio wype³niæ PIT.
Jak przekazaæ 1%
Zrobisz to bardzo prosto. W zeznaniu PIT:
1. Wpisz numer KRS 0000071891.
2. Podaj wysokoœæ kwoty 1%.
3. Mo¿esz podaæ konkretny cel, na który maj¹ byæ wykorzystane Twoje pieni¹dze.
I to tyle. Resztê wykona urz¹d skarbowy.
Dziêkujemy wszystkim, którzy wsparli nasz¹ dzia³alnoœæ w poprzednich latach!
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Wydawnictwo Œwiat³o-¯ycie poleca…
1) s. Benedykta OP, Malowanki: Cztery Prawa ¯ycia Duchowego
Serdecznie zapraszamy Najm³odszych do zabawy z MALOWANKAMI: CZTERY PRAWA ¯YCIA DUCHOWEGO.
Jest to okazja do spotkania z Panem Bogiem i Jego cudownym planem.
Dzieci maj¹ okazjê odkrywaæ w czasie zabawy tajemnicê Bo¿ej Mi³oœci i zbli¿yæ siê do Jezusa Chrystusa –
ich Pana i Zbawiciela.
Zachêcamy do malowania i... rozmów na najwa¿niejsze tematy naszej wiary.
Cena: 4,00 z³
2) Madeleine Delbrel, Alcydiusz
Alcydiusz to prosty notatnik zwyczajnego chrzeœcijanina id¹cego ma³ymi krokami ku
prostocie. Z okazji jakiegoœ wydarzenia, spotkania czy zmiany nastroju Alcydiusz siêga po pióro. Notuje szybko, krótkimi
zdaniami, aby nie zapomnieæ tego, czego nauczy³ go – zarówno w radoœci, jak i w próbach – dzieñ dzisiejszy. Zabawny,
przenikliwy, zawsze delikatny i nigdy nietraktuj¹cy siebie zbyt serio Alcydiusz otwiera zapomnian¹ ju¿ drogê ku mi³oœci
Boga i bliŸnich – tê, której na imiê humor. Chce przypomnieæ w tych „myœl¹tkach”, ¿e „Bóg jest wielki i kochaæ go ma³o
– to nie kochaæ go wcale”.
Cena promocyjna: [19,00 z³] 16,00 z³
3) Madeleine Delbrel, Radoœæ wiary
Ksi¹¿ka Madeleine Delbrel Radoœæ wiary to zbiór medytacji na temat wêdrówek mi³oœci poprzez samotnoœæ,
cierpienie, modlitwê, wiernoœæ Ewangelii i Koœcio³owi. Autorka analizuje oczekiwania wspó³czesnego œwiata
wobec chrzeœcijan; podpowiada, jak modliæ siê, jak ¿yæ, by wobec niewierz¹cych byæ wiarygodnym œwiadkiem
¿yj¹cego Boga.
Ona sama, choæ by³a ateistk¹, gdy mia³a 20 lat, pod wp³ywem spotkania z chrzeœcijanami postanowi³a
za³o¿yæ, ¿e Bóg istnieje. Poprzez modlitwê zosta³a – jak sama potem mówi³a – „pora¿ona” Bogiem. To sprawi³o,
¿e w 1933 r. wraz z grup¹ dziewcz¹t wyruszy³a do Ivry zamieszkanego przez rzesze biednych i oddalonych od
Koœcio³a robotników, by ¿yæ wœród nich i œwiadczyæ o Ewangelii. Tak powsta³a pierwsza z ekip – zak³adanych
przez Madeleine wspólnot œwieckich kobiet. Madeleine i jej towarzyszki, motywowane
Ewangeli¹, sz³y do ludzi, rozmawia³y z wszystkimi, szanowa³y, kocha³y. Ta ma³a grupa
kobiet bardzo szybko pozyska³a serca wielu komunistów. Ka¿da z nich mia³a w³asn¹
pracê zawodow¹, ale równoczeœnie by³a to droga zatopienia w Bogu...
Cena promocyjna: [30,00 z³] 24,00 z³
4) Ks. Franciszek Blachnicki, On przywróci³ mi wzrok
W 90. rocznicê urodzin ks. Franciszka Blachnickiego publikujemy niewielk¹, ale niezwyk³¹ ksi¹¿eczkê –
œwiadectwo jego nawrócenia. S³uga Bo¿y rzadko mówi³ o swoich doœwiadczeniach z obozu koncentracyjnego i
wiêzienia, w którym oczekiwa³ na wykonanie wyroku œmierci, dlatego tak cenna jest jego wypowiedŸ, któr¹
prezentujemy.
Cena: 3,00 z³
Wiêcej ksi¹¿ek www.wydawnictwo-oaza.pl

Zaproszenie na wiosenne
spotkanie DWDD
Jeszcze nie wiemy, gdzie odbêdzie siê kolejny, marcowy
Dzieñ Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD), mo¿e w
Czêstochowie a mo¿e jak poprzedni, w Rybniku? Ale to siê
wkrótce wyjaœni. Jak zachêca³em
w relacjach z poprzednich
DWDD, warto uczestniczyæ w
takich spotkaniach, gdzie przedstawiciele ró¿nych diakonii z dziewiêciu diecezji œl¹skiej filii naszego Ruchu, wymieniaj¹ doœwiad-

czenia swojej pracy, tak¿e razem
modl¹c siê i wielbi¹c Pana.
Trzeba koniecznie powiedzieæ, ¿e spotkanie to, trwaj¹ce
w zasadzie jeden dzieñ (mo¿na
przyjechaæ w pi¹tek wieczór i
zanocowaæ, mo¿na zostaæ na
niedzielê) powinno skupiaæ nie
tylko pojedynczych przedstawicieli ka¿dej diakonii. Zachêcam
gor¹co do uczestnictwa jak najszerszego grona cz³onków ka¿dej
diakonii, jaka ju¿ powsta³a lub
dopiero rozwija siê w naszej die-

cezji. Naprawdê warto. Bogactwo duchowe tego jednodniowego spotkania jest wielkie. Razem
potrafimy wiêcej! Na jednym z
ostatnich DWDD Ks. Adam Wodarczyk, nasz Moderator Generalny podsumowuj¹c spotkanie
zaznaczy³, ¿e „nasz udzia³ w tym
DWDD spe³ni³ swoj¹ rolê i ponownie, a mo¿e niektórym
cz³onkom diakonii diecezjalnych
po raz pierwszy, ukaza³ rolê diakonii w realizacji wizji Ks. Franciszka, aby parafia by³a wspól-

not¹ wspólnot”. Aby Ciê zachêciæ do spotkania na DWDD pos³u¿ê siê s³owami ks. Blachnickiego: Módl siê, rozmawiaj po
bratersku z Chrystusem przy
wspólnym stole o dziele odnowy Koœcio³a, o twoich w nim
zadaniach, o odnowieniu w tobie tego, co rozpoczê³o siê na
chrzcie œwiêtym, a czego dot¹d
nie doœwiadczy³eœ w swoim
¿yciu.
Mieczys³aw Kobierski

Kalendarz pracy rocznej Ruchu Œwiat³o-¯ycie
2011/2012
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
Paschalny 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

Rekolekcje w naszej diecezji
OR II stopnia
Bystra k. Szczyrku
3-19 sierpnia 2012 r.
Aida i Tadeusz Matys
tel. 504 82 44 31, 71 79 234 00
e-mail: aida.matys@gmail.com
OR III stopnia
Szlachtowa k. Szczawnicy (blisko Kroœcienka nad Dunajcem)
2-20 sierpnia 2012 r.
Dana i Darek Stêpniowie
tel. 71 314 22 06
e-mail: darekdana@poczta.onet.pl
Oaza III stopnia w Rzymie
Zapraszamy rodziny Domowego Koœcio³a oraz m³odzie¿ (ukoñczone 18 lat lub pod opiek¹ rodziców) do udzia³u w Oazie III st.
organizowanej przez archidiecezjê wroc³awsk¹ w Rzymie w I turnusie w terminie 30 czerca – 16 lipca 2012 roku.
Nie zapewniamy opieki nad dzieæmi (mo¿na we w³asnym zakresie).
Warunkiem uczestnictwa jest prze¿yta formacja I i II stopnia oraz
prze¿ycie Triduum Paschalnego w formie rekolekcyjnej (mo¿na jeszcze w tym roku). Mile widziane prze¿ycie III stopnia w kraju.
Koszt oazy
600 Euro + dojazd (obecnie samolot z ró¿nych miejsc w kraju w
dwie strony kosztuje ok. 700 z³, osobom zainteresowanym oferujemy pomoc w znalezieniu najdogodniejszego po³¹czenia lotniczego
lub autokarowego, istnieje tak¿e mo¿liwoœæ dojazdu w³asnym samo-

chodem). I ratê w kwocie 200 Euro nale¿y wp³aciæ przy zapisach
(najpóŸniej do koñca lutego). Pozosta³¹ kwotê do koñca maja.
W Rzymie zakwaterowani bêdziemy u sióstr Antoninek w Domu
Pielgrzyma Sursum Corda.
Odpowiedzialni
ks. dr Krzysztof Wiœniewski (obecnie jest ojcem duchownym oraz
wyk³adowc¹ w Wy¿szym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej) oraz Magdalena i Przemys³aw Skibiñscy.
Zg³oszenia przyjmuj¹ do koñca lutego 2012 r. oraz dodatkowych informacji udzielaj¹: Ela i Irek Szulcowie:
szulc2@poczta.onet.pl, tel. 604658784.
Rekolekcje tematyczne
1. BO¯Y POMYS£ NA UDANE MA£¯EÑSTWO
rekolekcje tematyczne dla ma³¿eñstw
prowadzi: ks. Jerzy ¯ytowiecki
termin: 27 kwietnia – 2 maja 2012
miejsce: Lewin K³odzki
zg³oszenia: Krystyna i Wies³aw Bratkowie
wieslaw.bratek@pwr.wroc.pl
tel. 507-320-464; 71-348-94-50
2. BO¯Y POMYS£ NA DOJRZA£E MA£¯EÑSTWO
rekolekcje tematyczne dla ma³¿eñstw
prowadzi: ks. Jerzy ¯ytowiecki
termin: 19-26 sierpnia 2012
miejsce: Sulistrowiczki
zg³oszenia: Krystyna i Wies³aw Bratkowie
wieslaw.bratek@pwr.wroc.pl
tel. 507-320-464; 71-348-94-50

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

