
Strona 1 z 11 

 

Ks. dr Adam Wodarczyk 

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie 

ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice 

tel./fax (032) 251 88 20, e-mail: sekretariat@oaza.pl 

kom. +48 696 254 488, e-mail: A.Wodarczyk@oaza.pl 
 

 

 

Katowice, 19.12.2013 r.  

 

 

List jedności – Komunikat 

Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie 

nr 2 – 2013/2014 

 
1.  STATYSTYKA OŻK 2013 

Diecezja – zgromadzenie 

2012 2013 

Domowy 
Kościół 

Pozostali 
uczestnicy 

Razem 
Domowy 
Kościół 

Pozostali 
uczestnicy 

Razem 

Białystok 114 1151 1265 211 1271 1482 

Bielsko – Żywiec 166 490 656 228 425 653 

Bydgoszcz 471 283 754 468 294 762 

Częstochowa 150 1135 1285 146 924 1070 

Drohiczyn 54 538 592 82 450 532 

Elbląg 64 0 64 93 brak danych 93 

Ełk 72 brak danych 72 188 196 384 

Gdańsk 511 160 671 550 151 701 

Gliwice 109 187 296 142 381 523 

Gniezno 113 61 174 112 55 167 

Kalisz 236 140 376 112 138 250 

Katowice 678 2818 3496 787 2559 3346 

Kielce 187 340 527 257 205 462 

Koszalin – Kołobrzeg 90 763 853 116 809 925 

Kraków 352 2446 2798 504 1805 2309 

Legnica 206 107 313 186 83 269 

Lublin 502 345 847 604 401 1005 

Łomża 190 484 674 282 413 695 

Łowicz 98 143 241 89 110 199 

Łódź 368 343 711 387 356 743 

Olsztyn 112 176 288 61 241 302 

Opole 89 104 193 126 258 384 

Pelplin 82 82 164 127 130 257 

Płock 242 201 443 178 260 438 

Poznań 426 296 722 453 220 673 

Przemyśl 1077 1717 2794 821 1772 2593 

Radom 518 810 1328 476 961 1437 

Rzeszów 248 1021 1269 347 982 1329 

Sandomierz 70 382 452 124 352 476 

Siedlce 639 265 904 564 264 828 

Sosnowiec 65 299 364 78 462 540 

Szczecin – Kamień 289 brak danych 289 328 brak danych 328 

Świdnica 109 brak danych 109 60 brak danych 60 

Tarnów 445 326 771 593 384 977 

Toruń 110 38 148 204 46 250 

Warszawa 741 365 1106 875 329 1204 

Warszawa – Praga 600 651 1251 596 620 1216 

Włocławek 120 221 341 65 135 200 

Wrocław 459 374 833 515 252 767 

Zamość – Lubaczów 153 411 564 91 485 576 

Zielona Góra – Gorzów 215 907 1122 116 814 930 
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oo. Franciszkanie Conv. (Kraków) – 108 108 – 134 134 

oo. Franciszkanie Conv. (W-wa) – brak danych brak danych – brak danych brak danych 

oo. Franciszkanie Conv. (Gdańsk) – 163 163 – 149 149 

oo. Kapucyni (Kraków) – 373 373 – 401 401 

oo. Kapucyni (Warszawa) – 286 286 – 300 300 

xx. Michalici – 325 325 – 383 383 

xx. Pallotyni – 215 215 – 140 140 

oo. Redemptoryści – 50 50 – 81 81 

xx. Salezjanie – Piła – 287 287 – 274 274 

xx. Zmartwychwstańcy – 199 199 – 180 180 

Centrum Ruchu w Krościenku – 982 982 – 891 891 

Drogocenna Perła – 69 69 – 103 103 

Czechy  74 74 – 51 51 

Słowacja  484 484 – 150 150 

Chiny  90 90 – 280 280 

Diakonia DK 2510 – 2510 Liczby uwzględnione w danych z diecezji 

Małżonkowie z zagranicy 114 – 114 168 – 168 

Dzieci w oazach DK 
K 

6945 – 6945 Liczby uwzględnione w danych z diecezji 

OR spoza Polski 206 – 206 108 – 108 

Inne 810 – 810 – – – 

Razem 22.125 24.285 46.410 22.936 23.510 46.446 

Jak wynika z danych statystycznych, które dotarły do Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych  

w oazach w roku 2013 uczestniczyło 46.446 osób. 

Zestawienia dodatkowe: 

Domowy Kościół 

Oazy 15-dniowe 3.921 

ORAR, rekolekcje ewangelizacyjne, 

sesje, rekolekcje diakonijne 
4.288 

Rekolekcje tematyczne 4.301 

Uczestnicy z zagranicy 108 

Diakonia 2.557 

Dzieci 7.761 

Razem 22.936 

 

Pozostali uczestnicy 

Lato 2013 18.091 

Oazy w ciągu roku 1.005 

Diakonia 3.874 

Inne 540 

Razem 23.510 

 

 

2. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PROBOSZCZÓW „KOINONIA” 

Plan Ad Christum Redemptorem 2: Ruch Światło-Życie w służbie odnowy wspólnoty 

parafialnej 

Sympozjum odbyło się w dniach 8-10.10.2013 r. w Porszewicach. Uczestniczyło w nim 18 

kapłanów z 11 diecezji. Podczas spotkania w ramach czterech sesji podjęto następujące tematy: Parafia 

wspólnota wspólnot – Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot – cel 

Planu Ad Christum Redemptorem 2; Formacja animatorów wspólnoty parafialnej: Programy pastoralne 

– Odkrywanie chrześcijaństwa, Akademia rozwoju chrześcijanina, Projekt Prawda; Programy pastoralne 

– Formacja animatorów wspólnoty parafialnej: Odkrywanie chrześcijaństwa, Akademia rozwoju 

chrześcijanina, Projekt Prawda; Formacja animatorów wspólnoty parafialnej – Programy pastoralne: 

Program duszpasterski Kościoła w Polsce „Wierzę w Syna Bożego”; ORAE I stopnia – Ewangelizacja 
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indywidualna przez modlitwę, uczynki, świadectwo; Program ewangelizacyjno-formacyjny dla 

rodziców „Wyobcowane pokolenie”. 

Spotkanie Koinonia, które odbyło się już po raz trzeci w Porszewicach, jest znakomitą okazją do 

budowania kapłańskich więzi między proboszczami wywodzącymi się z Ruchu Światło-Życie. 

Ponieważ Plan ACR 2, powinien być realizowany w naszych parafiach, dlatego budowanie środowiska 

proboszczów pragnących realizować wizję parafii wspólnoty wspólnot, stanie się w niedalekiej 

przyszłości podstawą dla powstania Diakonii Wspólnoty Lokalnej. Jest to dzisiaj zadanie szczególnie 

ważne, szczególnie w kontekście słów napisanych przez Ojca Świętego Franciszka w adhortacji 

„Evangelii Gaudium”: „Dzięki całej swojej działalności parafia zachęca i formuje swoich członków, 

aby byli ludźmi zaangażowanymi w ewangelizację. Jest wspólnotą wspólnot, jest sanktuarium, gdzie 

spragnieni przychodzą i piją, by dalej kroczyć drogą, jest centrum stałego misyjnego posyłania. Musimy 

jednak przyznać, że wezwanie do rewizji i odnowy naszych parafii nie przyniosło jeszcze 

wystarczających owoców, aby były bliżej ludzi i stanowiły środowiska żywej komunii i uczestnictwa  

i ukierunkowały się całkowicie na misję” (EG 28). W kontekście tych słów widzimy, jak pilna jest 

misja odnowy naszych parafii, aby stały się „środowiskiem słuchania Słowa, wzrostu życia 

chrześcijańskiego, dialogu, przepowiadania, ofiarnej miłości, adoracji i celebracji” (EG 28).   

 

3. Od Koinonii do Evangelii Gaudium,  

czyli OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII JEDNOŚCI 2013/2014 

Relację z tegorocznej Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności w Porszewicach można znaleźć na 

stronie oaza.pl (http://www.oaza.pl/dokument.php?id=4468). W ORDJ wzięło udział 88 osób z 27 

diecezji. Podczas ORDJ rozważaliśmy najnowszy dokument Ojca Świętego Franciszka, adhortację 

„Evangelii Gaudium” – O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie. Niewątpliwie dokument ten staje 

się dla naszego Ruchu tekstem programowym, gdyż daje nam istotne wskazania dotyczące realizacji 

misji odnowy Kościoły w kontekście czasów współczesnych, nacechowanych filozofią 

postmodernizmu, konsumpcjonizmu i relatywizmu. Bardzo istotne dla nas są wskazania zawarte  

w drugim rozdziale adhortacji, zatytułowanym „W kryzysie zaangażowania wspólnotowego”. Ojciec 

Święty rozważa w tej części adhortacji wyzwania współczesnego świata i wynikające z nich pokusy 

osób zaangażowanych w duszpasterstwo. Znaleźć tam można myśli bardzo mocne, w których Ojciec 

Święty Franciszek wielokrotnie mówi „nie”: dla ekonomii wykluczenia; dla nowego bałwochwalstwa 

pieniądza; dla pieniądza, który rządzi zamiast służyć; dla nierówności społecznej rodzącej przemoc; dla 

egoistycznej acedii; dla jałowego pesymizmu; dla duchowej światowości; dla wojny między nami. 

Równocześnie padają z ust Papieża Franciszka pełne mocy „tak”: dla wyzwania duchowości misyjnej  

i dla nowych relacji stworzonych przez Jezusa Chrystusa. Z kolei w trzecim rozdziale adhortacji Ojciec 

Święty wskazuje nam z całą mocą prawdę przypomnianą w Kościele szczególnie w epoce Soboru 

Watykańskiego II, że cały Lud Boży głosi Ewangelię. Daje nam też do rozważenia we wspólnotach 

cztery ważne zasady społeczne: Czas przewyższa przestrzeń (EG 222-225); Jedność przeważa nad 

konfliktem (EG 226-230); Rzeczywistość jest ważniejsza od idei (EG 231233) oraz Całość przewyższa 

część (EG 234-237). Ojciec Święty mówi nam również, że poprzez osobiste spotkanie ze zbawiającą 

mocą Jezusa (EG 264-267) musimy stać się „ewangelizatorami z Duchem”.  

Całość tego niezwykle ważnego dla Ruchu Światło-Życie dokumentu musimy wnikliwie rozważyć, 

dlatego też podczas ORDJ, po konsultacji z obecnymi na rekolekcjach członkami CDJ, podjąłem 

decyzję o zmianie hasła pracy rocznej w roku formacyjnym 2014/2015 z hasła „Koinonia” na „Radość 

Ewangelii”. W ten sposób nadchodzący rok formacyjny pozwoli nam wnikliwie zapoznać się  

z treściami, które podsuwa nam do rozważenia Ojciec Święty Franciszek w kontekście głoszenia 

Ewangelii w dzisiejszym świecie!    

 

4. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 

Jesienią odbyły się dwie serie rekolekcji kapłańskich.  

Seria dla moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło-Życie i moderatorów diecezjalnych 

Domowego Kościoła miała miejsce w Porszewicach w terminie 21-23 października 2013 r.  

W rekolekcjach uczestniczyło 19 moderatorów. Celem tych rekolekcji jest budowanie właściwej wizji 

posługi moderatora diecezjalnego oraz doświadczenie daru jedności poprzez wspólnotę modlitwy  

i dzielenia się doświadczeniem posługi w diecezji lub zgromadzeniu. Był to, po raz kolejny, bardzo 

owocny czas wspólnego spotkania, który pozwolił na poszukiwanie źródeł duchowości członków 

Kolegium Moderatorów Ruchu Światło-Życie opartych na duchowości kapłańskiej wypracowanej po 

Soborze Watykańskim II oraz fundamentach posługi moderatora diecezjalnego zawartych w statutach 

Unii Kapłanów Chrystusa Sługi i Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie.  
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Z kolei rekolekcje kapłańskie dla moderatorów, odbywające się w ostatnim tygodniu roku 

liturgicznego, zgromadziły w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku kapłanów z całej Polski  

i z zagranicy – Ukrainy i Niemiec. Relację z tych rekolekcji można znaleźć na stronie Ruchu: 

http://www.oaza.pl/dokument.php?id=4466. Rekolekcje zostały oparte na treściach inspirowanych 

odnowioną po Soborze Watykańskim II liturgią, szczególnie na tematach dotyczących teologii liturgii, 

duchowości liturgicznej, formacji liturgicznej oraz programie Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Liturgicznej. 

Rozważenie tych tematów w przededniu 50. rocznicy ogłoszenia Konstytucji o Liturgii (4.12.1963), 

pomogło kapłanom uczestniczącym w rekolekcjach w Krościenku głębiej zrozumieć mistagogiczną rolę 

własnego posługiwania kapłańskiego w liturgii i przez liturgię. Głębokie przeżywanie liturgii jako 

misterium Chrystusa i Kościoła, w której kapłani – moderatorzy Ruchu będą stawali się mistagogami 

misterium paschalnego wobec powierzonych ich pieczy wspólnot Ruchu Światło-Życie, jest jednym  

z ważnych charyzmatów naszego Ruchu. Dlatego trzeba przykładać troskę o właściwą formację 

liturgiczną, zarówno moderatorów, jak i wszystkich pozostałych członków naszego Ruchu. Rekolekcje dla 

moderatorów w Krościenku były próbą odpowiedzi na ważne wyzwanie naszych czasów, jakim jest 

pielęgnowanie piękna liturgii we wspólnotach oazowych.   

  

5. JESIENNE DNI WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH (DWDD) 

Jesienne Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych AD 2013 odbyły się tradycyjnie w 6 filiach, na które 

podzielona jest Polska. Temat spotkania brzmiał: Posłuszeństwo na wzór Chrystusa Sługi. Celem tych 

spotkań w filiach członków diakonii diecezjalnych naszego Ruchu było, aby w czasach pełnych samowoli  

i nieposłuszeństwa, pogłębić w członkach diakonii naszego Ruchu zrozumienie charyzmatu posłuszeństwa 

eklezjalnego, realizowanego wobec Pasterzy w Kościele. Z relacji, które pojawiały się po zakończonych 

DWDD, na ogół wyłaniał się obraz, który pokazuje zrozumienie tematu posłuszeństwa na wzór Chrystusa 

Sługi. Niemniej jednak pewne głosy pozwalają też stwierdzić, że ten ważny temat posłuszeństwa, 

wynikający z duchowości naszego Ruchu, musi być przez nas ciągle pogłębiany. Jest to kwestia 

fundamentalna dla mocy i owocności naszego świadectwa wobec współczesnego Kościoła i świata.     

 

6. S.O.S dla FILIPIN 

W październiku 2013 r. Moderator Generalny ogłosił zbiórkę funduszy pomocowych dla ofiar tajfunu 

Hayian, który uderzył w Filipiny. W czasie zbiórki udało się zebrać 4540 euro (19.522 zł), za co bardzo 

dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.  Kwota ta została przekazana do parafii Niepokalanego Poczęcia 

NMP w Murcii, diecezja Bacolod, gdzie proboszczem jest ks. Gregorio (Greg) Patiño.  

Parafię tę w czasie podróży misyjnej na Filipiny na przełomie maja i czerwca br. odwiedził 

Moderator Generalny ks. Adam Wodarczyk, gdzie spotykał się z proboszczem, ze wspólnotą parafialną, 

z członkami Rady Duszpasterskiej, aby zaprezentować im Ruch Światło-Życie. Treści formacyjne 

proponowane przez nasz Ruch uznali za bardzo dla nich cenne i pogłębiające dla życia duchowego. 

Zapragnęli zorganizowania u nich piętnastodniowych rekolekcji oazowych. Jednak aby to było możliwe 

w ich realiach, trzeba dużej pracy logistycznej u nich i przygotowania odpowiedniego zespołu u nas. 

Tymczasem planowane jest zaproszenie liderów z tej parafii na rekolekcje piętnastodniowe do Polski 

latem 2014 roku. 

Ruch Światło-Życie zaznaczył także swoją obecność na Filipinach przez uczestnictwo dwójki 

Filipińczyków w rekolekcjach oazowych w Chinach i w Polsce. 

 

7. XXXIX KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

Kongregacja odbędzie się w terminie 21-24 lutego 2014 r. na Jasnej Górze w Częstochowie. 

Tematem wiodącym będzie hasło kolejnego roku formacyjnego „Radość Ewangelii”.  

Zachęcam, aby każda diecezja zadbała o godną i solidną reprezentację podczas naszego dorocznego 

spotkania. Szczególnie proszę, aby nie zabrakło przedstawicieli poszczególnych diakonii posługujących  

w diecezjach! Proszę również, aby czas przygotowań do Kongregacji otoczyć szczególną modlitwą  

i postem. W ten sposób wyprosimy u Pana błogosławieństwo i dary, które zdynamizują nas do owocnej 

służby w Kościele charyzmatami Ruchu Światło-Życie oraz do realizacji Planu Ad Christum 

Redemptorem 2.  

Szczegóły dotyczące tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych zostaną przekazane  

w styczniu. Już teraz otaczajmy to ważne wydarzenie, jakim jest Kongregacja Odpowiedzialnych, naszą 

modlitwą.  



Strona 5 z 11 

 

Piosenka roku formacyjnego 2014/2015 „Radość Ewangelii” – konkurs 

W związku z nowym hasłem pracy rocznej „Radość Ewangelii” ogłaszam konkurs na piosenkę 

roku formacyjnego 2014/2015. Kompozycje mogą być tworzone również zespołowo. Zgłaszający się 

powinni napisać kilka zdań o sobie, o swojej formacji i zaangażowaniu w Ruchu oraz wykształceniu 

muzycznym. Termin nadsyłania kompozycji (zapis nutowy i nagranie – najlepiej w formacie mp3) 

upływa z dniem 25 stycznia 2014 r. 

Materiały należy przysyłać na adres: 

Sekretariat Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie  

ul. Różyckiego 8  

40-589 Katowice  

tel. 32 251 88 20; 32 251 88 20  

mail: sekretariat@oaza.pl 

Piosenka roku formacyjnego „Radość Ewangelii” powinna nawiązywać do treści zawartych  

w adhortacji „Radość Ewangelii”, w tym szczególnie do następujących myśli: 

I.  Radość, która się odnawia i udziela innym: 

a)  Radość Ewangelii napełnia serca oraz całe życie tych, którzy spotykają się z Jezusem; 

b)  Ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od 

wewnętrznej pustki, od izolacji; 

c)  Z Jezusem Chrystusem rodzi się zawsze i odradza radość, która odnawia i udziela się innym; 

d)  Każdy chrześcijanin, niezależnie od miejsca i sytuacji, w jakiej się znajduje, jest zaproszony 

by odnowić dzisiaj swoje osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem albo przynajmniej podjął 

decyzję gotowości spotkania się z Nim, szukania Go nieustannie każdego dnia.  

e)  Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do niego, 

ponieważ «nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan».  

f)  Kto zaryzykuje, by uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie, przekona 

się, że On już na niego czekał z otwartymi ramionami.  

g)  Wtedy jest sposobna chwila, by powiedzieć Jezusowi Chrystusowi: «Panie, pozwoliłem się 

oszukać, znalazłem tysiąc sposobów, by uciec przed Twoją miłością, ale jestem tu znowu, by 

odnowić moje przymierze z Tobą.  

h)  Potrzebuję Cię. Wybaw mnie ponownie, Panie, weź mnie w swoje odkupieńcze ramiona».  

i)  Jak dobrze powrócić do Niego, gdy się pogubiliśmy!  

j)  Bóg nigdy nie męczy się przebaczaniem nam. 

II.  Ewangelia, w której jaśnieje chwalebny Krzyż Chrystusa, zaprasza gorąco do radości.  

     Wystarczy kilka przykładów:  

a)  «Raduj się!» – tak brzmi pozdrowienie anioła skierowane do Maryi (Łk 1, 28).  

b)  Nawiedzenie Elżbiety przez Maryję sprawia, że Jan poruszył się z radości w łonie swojej 

matki (por. Łk 1, 41). W swoim hymnie Maryja głosi: «raduje się duch mój w Bogu, moim 

Zbawcy» (Łk 1, 47).  

c)  Gdy Jezus rozpoczyna swoją posługę, Jan głosi: «Ta zaś moja radość doszła do szczytu»  

(J 3, 29).  

d)  Sam Jezus «rozradował się [...] w Duchu Świętym» (Łk 10, 21). Jego orędzie jest źródłem 

radości: «To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była 

pełna» (J 15, 11). 

e)  Nasza chrześcijańska radość czerpie ze źródła Jego tryskającego serca.  

f)  Obiecuje On uczniom: «Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość» 

(J 16, 20). I podkreśla: «Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości 

waszej nikt wam nie zdoła odebrać» (J 16, 22).  

g)  Potem widząc Go zmartwychwstałego, «uradowali się» (J 20, 20).  

h)  Księga Dziejów Apostolskich opowiada, że w pierwotnej wspólnocie «spożywali posiłek  

w radości» (2, 46).  

i)  Gdzie przybywali uczniowie, tam panowała «wielka radość» (por. 8, 8), a oni, pośród 

prześladowania, «byli pełni wesela» (13, 52).  

j)  Pewien dworzanin, dopiero co ochrzczony, «jechał z radością swoją drogą» (8, 39),  

a strażnik więzienia «razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu» (16, 34).  

k)  Dlaczego i my nie mielibyśmy zanurzyć się w tym strumieniu radości? 
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III. Słodka i pocieszająca radość ewangelizowania: 

a)  Dobro zmierza zawsze do dzielenia się.  

b)  Każde autentyczne doświadczenie prawdy i piękna szuka swej ekspansji, a każda osoba 

przeżywająca głębokie wyzwolenie zyskuje większą wrażliwość wobec potrzeb innych ludzi.  

c)  Dzielenie się dobrem sprawia, że ono się umacnia i rozwija.  

d)  Dlatego jeśli ktoś pragnie żyć z godnością oraz w całej pełni, nie ma innej drogi, jak uznanie 

drugiego człowieka i szukanie jego dobra. Nie powinny więc nas dziwić niektóre 

wypowiedzi św. Pawła: «miłość Chrystusa przynagla nas» (2 Kor 5, 14); «Biada mi [...], 

gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16). 

e)  Propozycja polega na tym, by żyć na wyższym poziomie, ale nie z mniejszą intensywnością: 

«Życie umacnia się, gdy jest przekazywane, a słabnie w izolacji i pośród wygód.  

f)  Istotnie, najbardziej korzystają z możliwości życia ci, którzy rezygnują z wygodnego 

poczucia bezpieczeństwa i podejmują z pasją misję głoszenia życia innym».  

g)  Kiedy Kościół wzywa do zaangażowania ewangelizacyjnego, nie czyni nic innego, jak 

wskazuje chrześcijanom prawdziwy dynamizm osobistej realizacji: «Odkrywamy tu 

następne głębokie prawo rzeczywistości: życie wzrasta i staje się dojrzałe w miarę jak 

ofiarujemy je za życie innych. Misja, w końcu, jest tym».  

h)  Konsekwentnie, ewangelizator nie powinien mieć cały czas grobowej miny. Odzyskajmy  

i pogłębmy zapał, «słodką i pełną pociechy radość z ewangelizowania, nawet wtedy, kiedy 

trzeba zasiewać, płacząc. […]  

i)  Oby świat współczesny, poszukujący czy to w trwodze, czy w nadziei, przyjmował 

Ewangelię nie od jej głosicieli smutnych i zniechęconych, nie od niecierpliwych lub 

bojaźliwych, ale od sług Ewangelii, których życie jaśnieje zapałem, od tych, co pierwsi 

zaczerpnęli swą radość od Chrystusa». 

IV. Ewangelizatorzy z Duchem: 

a)  Ci, którzy głoszą Ewangelię, powinni bez lęków otworzyć się na działanie Ducha Świętego.  

b)  W dniu Pięćdziesiątnicy Duch sprawił, że Apostołowie wyszli ze swych ograniczeń i zostali 

przemienieni w głosicieli wielkich dzieł Bożych, których każdy zaczyna rozumieć w swoim 

własnym języku.  

c)  Duch Święty obdarza siłą do głoszenia nowości Ewangelii śmiało, na głos, w każdym czasie 

i miejscu, także pod prąd.  

d)  Wzywajmy Go dzisiaj, umocnieni na modlitwie, bez której każde działanie narażone jest na 

ryzyko, że pozostanie puste, i bez której orędzie w końcu zostaje pozbawione duszy.  

e)  Jezus pragnie ewangelizatorów głoszących Dobrą Nowinę nie tylko słowem, ale przede 

wszystkim życiem przemienionym obecnością Bożą. 

V.  Maryja – Gwiazda nowej ewangelizacji: 

a)  Ona jest niewiastą wiary, kroczącą w wierze , a «Jej wyjątkowe pielgrzymowanie wiary 

wciąż staje się punktem odniesienia dla Kościoła».  

b)  Ona pozwoliła się prowadzić Duchowi na drodze wiary, ku przeznaczeniu służby  

i płodności.  

c)  Dzisiaj kierujemy ku Niej spojrzenie, by pomogła nam głosić całe orędzie zbawienia i aby 

nowi uczniowie stawali się ewangelizatorami. 

d)  Dziewico słuchania i kontemplacji, Matko miłości, Oblubienico wiecznych zaślubin, 

wstawiaj się za Kościołem, którego jesteś najczystszą ikoną, aby się nigdy nie zamykał i nie 

zatrzymywał w swojej misji szerzenia Królestwa. 

e)  Gwiazdo nowej ewangelizacji, pomóż nam zajaśnieć świadectwem komunii, służby, żarliwej 

i ofiarnej wiary, sprawiedliwości i miłości do ubogich, aby radość Ewangelii dotarła aż po 

krańce ziemi, i żadne peryferie nie zostały pozbawione jej światła.  

 

8. CENTRALNA DIAKONIA MUZYCZNA 

 Spotkanie diakonii muzycznych w czasie Kongregacja Odpowiedzialnych 

Tegoroczna XXXIX Kongregacja Odpowiedzialnych odbędzie się w dniach 21-24 lutego. 

Chcemy w trakcie Kongregacji zorganizować spotkanie członków diakonii muzycznych. 

Zapraszamy chętnych, przede wszystkim odpowiedzialnych za diakonie muzyczne, do 

wcześniejszego zgłoszenia uczestnictwa w spotkaniu pod adresem mailowym 

marcin@giszowiec.org. Wstępnie spotkanie planujemy w sobotę 22 lutego. 

mailto:marcin@giszowiec.org
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 Oaza Jedności Diakonii Muzycznej Krościenko n. Dunajcem – Centrum Ruchu „Światło-

Życie”, 14-16 marca 2014 

Zapraszamy na rekolekcje dla diakonii muzycznych. W tym roku przyjedziemy do Centrum Ruchu 

w Krościenku. Rekolekcje są przeznaczone dla odpowiedzialnych i członków diakonii muzycznych. 

Oaza Jedności Diakonii Muzycznych to: wspólna modlitwa, śpiew, zajęcia warsztatowe. Szczegóły 

rekolekcji podamy w styczniowym biuletynie Centralnej Diakonii Muzycznej.  

 Biuletyn Centralnej Diakonii Muzycznej 

W styczniu ukaże się pierwszy numer Biuletynu Centralnej Diakonii Muzycznej „KAMUZO”. 

Biuletyn ukaże się w formie elektronicznej (plik PDF) i będzie rozsyłany przez listę mailingową 

diakonii muzycznej. Osoby, które chcą otrzymywać Biuletyn Centralnej Diakonii Muzycznej 

prosimy o zgłoszenie się pod adres mailowy: marcin@giszowiec.org. 

 

9. CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA 

Diakonia Życia przygotowała dla członków Ruchu rozmaite rodzaje rekolekcji i warsztatów. 

Zapraszamy do korzystania z tych propozycji. 

 OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII ŻYCIA, 11-20 sierpnia 2014 r., Brenna 

Na te rekolekcje Diakonia Życia zaprasza animatorów wspólnot młodzieżowych, dorosłych, 

pary Domowego Kościoła, pragnące poznać posługę diakonii lub pogłębić znajomość tematyki, 

którą zajmuje się Diakonia Życia. 

Szczegółowe tematy poruszane podczas rekolekcji to: godność osoby ludzkiej; kobiecość 

i męskość; samoakceptacja; umiejętność porozumiewania się i budowania relacji 

międzyludzkich; czystość na każdym etapie życia i w każdym powołaniu; odpowiedzialne 

rodzicielstwo; świętość życia. 

Warunkiem uczestnictwa jest pełnoletniość i ukończenie formacji podstawowej Ruchu 

(w przypadku rodzin Domowego Kościoła wystarczy przeżycie oazy rodzin I stopnia). 

Małżeństwa zapraszamy razem z dziećmi. 

Zgłoszenia: Anna i Tomasz Janic, tel. 603 550 207, anna.janic(at)wp.pl 

 Dar płci, dar spotkania – rekolekcje dla młodzieży. Diakonia Życia proponuje weekendowe 

rekolekcje dla młodzieży poświęcone płciowości, przyjaźni i miłości. Rekolekcje nie są 

organizowane na szczeblu ogólnopolskim, natomiast przedstawiciele DŻ są gotowi przyjechać 

do diecezji, rejonów czy wspólnot oazowych, by takie rekolekcje poprowadzić. Zainteresowanie 

rekolekcjami prosimy zgłaszać do odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Życia: Agata  

i Krzysztof Jankowiakowie tel. 61 879 77 69, kom. 663 740 599, e-mail: cdz(at)oaza.pl 

 „Stajemy się rodzicami – w oczekiwaniu na nowe życie”, 3-6 stycznia 2014 r., Częstochowa 

Rekolekcje przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie przygotowują się do 

rodzicielstwa. W sposób szczególny rekolekcje przeznaczone są dla par „w drodze”, czyli już 

oczekujących dziecka. Tak naprawdę rekolekcje te są jedyną tego typu „Duchową Szkołą 

Rodzenia” w pigułce. Chcemy zwrócić uwagę na sytuacje, gdy pojawia się „mały człowiek”  

i życie rodziców wywraca się do góry nogami. 

Zgłoszenia: Agnieszka Jaromin, tel. 668 441 251, a_jaromin(at)op.pl 

 Warsztaty metod rozpoznawania płodności (NPR), 14-16 marca 2014 r., Koniaków 

W programie konferencje o tym, czym jest naturalne planowanie rodziny, fizjologia cyklu 

kobiety, czynniki utrudniające rozpoznawanie płodności; praca w małych grupach – nauka 

metody Rotzera lub metody angielskiej (poznanie zasad i rozwiązywanie różnych kart 

ćwiczeniowych); możliwość indywidualnych konsultacji z nauczycielami naturalnych metod 

planowania rodziny. 

Zgłoszenia: Beata Pielorz tel. 511 642 508, b.pielorz(at)netico.pl 

 Trudne rozstanie” Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka, 11-13 kwietnia 2014 r., 

Koniaków 

Na te rekolekcje zaproszone są wszystkie osoby potrzebujące pomocy duchowej w trudnym  

i bolesnym doświadczeniu straty dziecka przed lub po jego urodzeniu. Będzie to czas na 

uwolnienie żalu i zastanowienie się, co zrobić, żeby rany zaczęły się goić, byśmy chcieli swoje 

życie na nowo. Poranione serca będziemy chcieli zawierzyć Bogu, żeby On zatroszczył się  

o nas, nasze małżeństwa i rodziny. 

Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, anna.janic(at)wp.pl 

mailto:b.pielorz@netico.pl
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10. CENTRALNA DIAKONIA FORMACJI DIAKONII  

 Błogosławienie członków Diakonii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych 

Najbliższy termin błogosławienia członków Diakonii to Kongregacja Odpowiedzialnych na 

Jasnej Górze (sobota, 22.02.2014 r.). Osoby, które są już członkami Stowarzyszenia „Diakonia 

Ruchu Światło-Życie”, a chciałyby przyjąć błogosławieństwo w czasie Kongregacji, mogą 

wysłać zgłoszenie drogą e-mailową: cdfd@oaza.pl (prosimy o podanie imienia i nazwiska, 

diecezji oraz innych danych, jeśli uległy zmianie). 

Osoby, które nie są jeszcze członkami Stowarzyszenia, a pragnęłyby być przyjęte  

w najbliższym czasie i błogosławione do DIAKONII, powinny nadesłać swoje formularze  

(z podpisami prowadzących ORD oraz moderatora diecezjalnego) na adres Sekretariatu CDFD 

(ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice), dołączając na oddzielnej kartce informację, że chcą 

być pobłogosławione podczas najbliższej Kongregacji Odpowiedzialnych. 

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do dnia 5.02.2014 r. 

 

11. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA  

 Odbyła się Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej (OJDL) w Warszawie i w Laskach pod 

Warszawą, w dniach 14-15.12.2013 r., uczestniczyło w niej kilkanaście osób z pięciu diecezji 

(bydgoska, łowicka, przemyska, sosnowiecka, warszawska), prezentacje wykorzystane podczas 

tych rekolekcji będą dostępne do pobrania drogą elektroniczną ze strony CDL. Tematyka 

spotkania dotyczyła charyzmatu liturgii Ruchu Światło-Życie w 50. lat po wydaniu 

Sacrosanctum concilium. 

Początek tego spotkania – zgodnie z rodząca się tradycją – to modlitwy przy grobie ks. 

Wojciecha Danielskiego i Eucharystia sprawowana w intencji rozpoczęcia procesu 

beatyfikacyjnego. 

Omawiano także to, czym żyje obecnie Ruch (budowano nie tylko jedność wewnątrz diakoni 

liturgicznej czy w różnych środowiskach troszczących się o liturgii, ale także pomiędzy DL  

a innymi diakoniami i dziełami Ruchu Światło-Życie, omówiono także pokrótce adhortację 

„Evangelii Gaudium”. 

 Diakonia liturgiczna pracuje nad propozycją przygotowania materiałów (także elektronicznych) 

na ŚDM w 2016 r. w Krakowie w aspekcie mistagogii liturgicznej, pokazując sposoby 

koordynacji przygotowania różnych celebracji. Dokładniejsze dane na ten temat zostaną 

przekazane w czasie spotkania Centralnej Diakonii Jedności (1.02.2014 r.). Dzieło 

przygotowania do tych obchodów wymaga współpracy różnych środowisk Ruchu. 

 Posługi w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych w 2014 r. będą rozdzielone według filii  

i diakonii. Opracowania pomocne do przygotowania liturgii będą przekazywane 

odpowiedzialnym za diakonie. 

 

12. CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 

 Oaza Jedności Diakonii Komunikowania Społecznego, 28-30.03.2014 

Zapraszamy na to spotkanie wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób są zaangażowani  

w oazowe media. Jak dobrze wiemy, osobiste spotkanie, „w realu”, jest niezwykle cenne,  

a radosne budowanie wspólnoty bezcenne. Wspólnota zgromadzona wokół jakiegoś dzieła 

może przenosić góry; grupa ludzi, nawet liczna, tylko wykonywać określone zadania. Już teraz 

cieszymy się na wspólną modlitwę, wymianę doświadczeń i nowe inspiracje, na dzielenie 

smutków i mnożenie radości. :) 

Miejsce: Dom Rekolekcyjny Instytut Prymasa Wyszyńskiego (dawniej: Instytut Pomocnic 

Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła) Choszczówka, 03-052 Warszawa, ul. Świerkowa 4. 

Koszt: około 100 zł za osobę. Można przyjechać z dziećmi. 

Zgłoszenia: Waldemar Bajdecki, cdks@oaza.pl 

Szczegółowe informacje o dojeździe i wszelkie dodatkowe będą udzielane przy zapisach. 

 Prace nad nowym serwisem www.oaza.pl 

Trwają prace nad realizacją nowego serwisu www. Projekt zostanie zrealizowany przez 

wrocławską firmę Provider http://www.provider.pl/. Pod następującym adresem można 

zobaczyć projekt graficzny nowej strony: http://www.s.pvd.pl/OAZA/. 

Koszt wstępnie wyceniono na 10.455 zł (może on ulec niewielkim zmianom). Wiążącą umowę 

podpiszemy w momencie, kiedy zbierzemy 50% całej kwoty. 

http://wyszynskiprymas.pl/choszczowka.html
http://www.provider.pl/


Strona 9 z 11 

 

Bardzo dziękujemy tym wszystkim, którzy dokonali wpłat na nowy serwis. W chwili obecnej na 

ten cel mamy zebrane 5.176,40 zł.  

Wpłaty prosimy kierować na konto: Ośrodek Fundacja „Światło-Życie” w Warszawie, ul. dr. 

J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa, Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157. Tytuł 

przelewu: DKS – nowy serwis www 

 Utrzymanie oaza.pl 

Na serwerze oazowym znajdują się serwisy ogólnopolskie Ruchu Światło-Życie (w tym serwis 

oaza.pl, serwis krajowy Domowego Kościoła, strony diakonii centralnych i niektórych dzieł 

Ruchu) oraz serwisy diecezjalne w ramach domeny oaza.pl. 

Koszt utrzymania serwera i domeny jest pokrywany z: 

 wpłat „abonamentowych” z diecezji i ośrodków, które korzystają z serwera oazowego 

(przyjmuje się, że wpłaty w wysokości 200 zł rocznie dokonane przez wszystkich 

użytkowników powinny zabezpieczyć finanse związane z utrzymaniem serwera); 

 wpłat członków DKS i osób prywatnych (z których pokrywany jest deficyt wynikający  

z braku wpłat „abonamentowych”). 

Na podstawie tytułów wpłat możemy stwierdzić, że większość pozyskiwanych przez nas 

środków pochodzi od osób prywatnych.  

Koszty utrzymania serwerów oraz opłaty za domeny są niezmienne i wynoszą ok. 6.000 zł rocznie.  

Działania finansowe związane z utrzymaniem oaza.pl prowadzi: Ośrodek Fundacja „Światło-

Życie” w Warszawie, ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa, Pekao SA 11 1240 6175 1111 

0000 4573 0157, tytuły przelewu: DKS – serwer (diecezja lub ośrodek). 

Aktualne raporty finansowe i zasady funkcjonowania oaza.pl są umieszczane na stronie CDKS 

(www.oaza.pl/cdks) w zakładkach Finanse i Serwer. 

Dziękujemy tym wszystkim, którzy przez wpłaty indywidualne czy „abonamentowe”  

(w imieniu diecezji czy diakonii) wspierali i wspierają dzieła komunikowania społecznego 

prowadzone przez nasz Ruch. 

Wiola i Michał Szepietowscy 

odpowiedzialni za Centralną Diakonię Komunikowania Społecznego, cdks@oaza.pl 

Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach diakonii 

można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks. 

 

13. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH 

 OJDOR – Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, Częstochowa, 7-9.02.2014 r. 

Osoby posługujące w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a także pragnące 

przygotować się do tej posługi serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej Oazie Jedności 

Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.  

Tym razem podejmiemy temat: Modlitwa wspólnotowa w oazach rekolekcyjnych 

(liturgiczna, spontaniczna, czuwanie modlitewne). 

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy i pomaga diakoniom diecezjalnym  

w przygotowaniu i prowadzeniu rekolekcji. Spotkania przedstawicieli DOR w ten sposób 

rozwijają dar jedności, pozwalają na odkrywanie stojących przed nami zadań i uczą stylu 

posługi. Są też miejscem dzielenia się, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy. OJDOR to 

przede wszystkim czas modlitwy i formacji.  

Jeśli w diecezji nie ma DOR, prosimy o wydelegowanie osób zainteresowanych posługą w tej 

diakonii. Byłoby dobrze, gdyby diecezje były reprezentowane przynajmniej przez 2osoby. 

Bardzo prosimy, by w miarę możliwości były to w roku formacyjnym stałe osoby 

reprezentujące diecezję. 

Termin: 7-9.02.2014 r. (rozpoczęcie w piątek o 19.00; zakończenie w niedzielę ok. godz. 13.30). 

Miejsce: Dom Ruchu Światło-Życie w Częstochowie (Lisiniec), ul. Dobrzyńska 112/114.  

Dojazd: Komunikacja miejska: z dworca PKP lub PKS autobusem nr 12 w stronę Gnaszyna, 

wysiąść na przystanku „Dobrzyńska”. Dla zmotoryzowanych: (od Katowic lub Warszawy) DK 

1 → Al. Jana Pawła II → ul. Św. Rocha → ul. Wręczycka(494) → ul. Dobrzyńska; (od Opola) 

DK 46 (ul. Przejazdowa – za wysokim kominem i budynkami z czerwonej cegły skręt w lewo) 

→ ul. Tatrzańska → ul. Lwowska → ul. Dobrzyńska. 

Koszt: 130 zł; małżeństwa 240 zł (w cenie noclegi, wyżywienie, materiały, koszty 

organizacyjne). Prosimy o przywiezienie śpiworów. Ewentualne koszty dodatkowe – możliwość 

wypożyczenia pościeli – 10 zł.  

Zgłoszenia: do 15 stycznia 2014 r.: Grażyna Miąsik, email: cdor@oaza.pl; tel. 660 447 475. 

http://www.oaza.pl/cdks/finanse
mailto:cdks@oaza.pl
mailto:cdor@oaza.pl
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REKOLEKCJE I INNE SPOTKANIA NA KOPIEJ GÓRCE 

 27.12.2013-1.01.2014, OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII (ORD), zakończona 

bezalkoholowym balem sylwestrowym 

Będzie w niej uczestniczyło 89 osób. Brak miejsc. 

 27.12.2013 - 1.01.2014, „Jak kochać i być kochanym”, rekolekcje dla narzeczonych, 

zakończone bezalkoholowym balem sylwestrowym. 

Będzie uczestniczyło 46 osób. Brak miejsc. 

 31.12.2013-1.01.2014, Bezalkoholowy bal sylwestrowy  

Brak miejsc. 

 11-16.02.2014, NIKODEM – „nowy człowiek” czy „stary”, trochę ulepszony…? 

Rola rachunku sumienia, kierownictwa duchowego i spowiedzi świętej w rozwoju życia  

duchowego - rekolekcje tematyczne. 

Życie duchowe może się rozpocząć tylko poprzez nowe narodziny, poprzez udzielenie nam 

Ducha Świętego, poprzez wkroczenie Boga żywego w nasze życie. To jest początek, o którym 

mówi Chrystus, wskazując na Nikodema. (…) Zaczynam sobie uświadamiać jak wielką łaską 

jest mieć dobrego spowiednika i kierownika duszy. To jest warunek postępu w życiu duchowym. 

(…) Po spowiedzi u o. Piotra Rostworowskiego dojrzało postanowienie, aby obrać go nareszcie 

za stałego spowiednika i kierownika duchownego. Skończyć z tymi spowiedziami „po drodze” 

(Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki). 

Prowadzący: O. Maciej Konenc SJ (Wrocław), Grażyna Miąsik (Krościenko n. D), animatorzy. 

Uczestnicy: studenci, dorośli, rodziny z Ruchu Światło-Życie (przynajmniej po I stopniu); 

osoby spoza Ruchu Światło-Życie mające już doświadczenie życia duchowego.  

Koszt: dorośli – 300 zł; uczniowie i studenci – 260 zł; dzieci (3-12 lat) – 210 zł; starsze dzieci, 

jak dorośli. 

Zgłoszenia i zadatek (150 zł) – do 10 stycznia 2014 r. 

 28.01-3.02.2014, RADOŚĆ EWANGELII – czyli nie lękam się być świętym. Rekolekcje 

ewangelizacyjne.   

Przygotuj swój dar – kanonizacja bł. Jana Pawła II już 27 kwietnia 2014 r. 

 RADOŚĆ EWANGELII napełnia serce oraz całe życie tych, którzy spotykają się  

z Jezusem. Nie ma racji, dla której ktoś mógłby uważać, że to zaproszenie nie jest skierowane do 

niego, ponieważ «nikt nie jest wyłączony z radości, jaką nam przynosi Pan». Kto zaryzykuje, by 

uczynić mały krok w kierunku Jezusa, tego Pan nie zawiedzie, przekona się, że On już na niego 

czekał z otwartymi ramionami (Papież Franciszek, Evangelii Gaudium). 

Uczestnicy: młodzież, studenci, młodzież pracująca, dorośli, małżeństwa z dziećmi. 

Prowadzący: Ks. Jerzy Krawczyk (Lublin); diakonia Centrum. 

Koszt: dorośli – 390 zł; uczniowie i studenci – 340 zł; dzieci (3-12 lat) – 290 zł; starsze dzieci, 

jak studenci. 

Zgłoszenia: do 5 stycznia 2014 r. 

 Kontakt: Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR), ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 

Krościenko nad Dunajcem, tel. 660 447 475 (Grażyna Miąsik), email: cdor@oaza.pl, 

www.oaza.pl/cdor 

 Zgłoszenia na rekolekcje: 

Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl 

Zadatek na konto wpłacamy po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia. Część opłaty  

w formie bezzwrotnego zadatku: (150 zł od osoby) wpłacamy na konto: Stowarzyszenie 

„DIAKONIA Ruchu Światło-Życie" – DOR; Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 

91 8817 0000 2001 0020 3300 0102, z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto ……, 

nazwa rekolekcji…) 

 FUNDUSZ REKOLEKCYJNY 

Zachęcamy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcielibyśmy 

dofinansowywać uczestników rekolekcji przybywających do nas, szczególnie zza wschodniej 

granicy, a także z innych krajów świata. Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez 

mailto:cdor@oaza.pl
http://www.oaza.pl/cdor
mailto:cdor@oaza.pl
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CDOR dotyczą tylko utrzymania, noclegów i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy się, by 

koszty rekolekcji były jak najniższe. 

Każdemu, kto już złożył lub chciałby złożyć choćby „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny 

składamy serdeczne Bóg zapłać! Jesteśmy wdzięczni nawet za najmniejsze ofiary składane na 

ten cel. W naszych codziennych modlitwach pamiętamy o wszystkich dobroczyńcach 

wspierających nas materialnie i duchowo. 

Ofiarę na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłacać na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu 

Światło-Życie” – DOR; Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 

0020 3300 0102; z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny. 

 

 

ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 

Rozważając misteria życia Jezusa Chrystusa, Ojciec Święty Franciszek 
w adhortacji „Evangelii Gaudium” napisał: „zbawienie to dotarło do nas 
dzięki wypowiedzianemu «tak» pokornej dziewczyny z małego kraju, 
zagubionego na peryferiach wielkiego imperium. Zbawiciel narodził się  
w stajni, między zwierzętami, jak zdarzało się to w przypadku ludzi 
najbardziej ubogich; został ofiarowany w świątyni z dwoma małymi 
gołębiami, stanowiącymi ofiarę tych, którzy nie mogli sobie pozwolić, by 
zapłacić za baranka (por. Łk 2, 24; Kpł 5, 7)” (EG 197).  

W dniach, kiedy w liturgii Kościoła będziemy wspominali  
w misterium świąt Bożego Narodzenia przyjście na świat naszego Pana  
i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, życzę osobistego nowego narodzenia przez 
głębokie doświadczenia spotkania z Jezusem Chrystusem, który „będąc 
bogaty, dla nas stał się ubogim, aby nas ubóstwem swoim ubogacić”  
(2 Kor 8, 9) oraz „radości Ewangelii napełniającej serce oraz całe życie” 
(EG 1) i sił do dzielenia się wiarą w Syna Bożego z wszystkimi ubogimi 
świata, w którym przychodzi nam żyć!  

Życzę również Bożej miłości w sercu, zdrowia i wszelkiego  dobra  
w nadchodzącym Roku Pańskim 2014! 
 

Z wyrazami jedności i pamięci modlitewnej 
 

Ks. Adam Wodarczyk 

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie 


