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List jedności – Komunikat 

Moderatora Generalnego Ruchu Światło-Życie 

nr 2 – 2011/2012 

 

 
1.  STATYSTYKA OŻK 2011 

Diecezja – zgromadzenie 

2010 2011 

Domowy 
Kościół 

Pozostali 
uczestnicy 

Razem 
Domowy 
Kościół 

Pozostali 
uczestnicy 

Razem 

Białystok 130 1055 1185 98 1039 1137 

Bielsko – Żywiec 114 947 1061 312 580 892 

Bydgoszcz 232 brak danych 232 392 193 585 

Częstochowa 170 1100 1270 118 1257 1375 

Drohiczyn 104 604 708 63 583 646 

Elbląg 44 brak danych 44 76 brak danych 76 

Ełk 52 brak danych 52 64 236 300 

Gdańsk 166 149 315 363 166 529 

Gliwice 62 223 285 113 186 299 

Gniezno 72 brak danych 72 58 46 104 

Kalisz 55 153 208 63 195 258 

Katowice 347 2278 2625 408 2549 2957 

Kielce 134 306 440 193 304 497 

Koszalin – Kołobrzeg 82 769 851 82 574 656 

Kraków 359 2057 2416 395 1877 2272 

Legnica 166 70 236 186 265 451 

Lublin 530 263 793 530 308 838 

Łomża 99 564 663 171 470 641 

Łowicz 118 172 290 101 139 240 

Łódź 298 580 878 394 358 752 

Olsztyn 66 brak danych brak danych 62 91 153 

Opole 79 81 160 93 146 239 

Pelplin 48 110 158 92 100 192 

Płock 96 176 272 170 162 332 

Poznań 310 286 596 308 243 551 

Przemyśl 1419 1503 2922 1039 1473 2512 

Radom 370 617 987 379 867 1246 

Rzeszów 308 1071 1379 427 1035 1462 

Sandomierz 449 782 1231 119 515 634 

Siedlce 547 606 1153 523 419 942 

Sosnowiec 201 289 490 92 225 317 

Szczecin – Kamień 235 65 300 267 brak danych 267 

Świdnica 134 111 245 71 46 117 

Tarnów 225 942 1167 269 457 726 

Toruń 86 30 116 115 42 157 

Warszawa 534 474 1008 628 302 930 

Warszawa – Praga 543 700 1243 432 600 1032 

Włocławek 68 273 341 100 248 348 

Wrocław 446 206 652 318 457 775 

Zamość – Lubaczów 44 390 434 114 438 552 

Zielona Góra – Gorzów 90 622 712 173 813 986 
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oo. Franciszkanie Conv. (Kraków) – 183 183 – 150 150 

oo. Franciszkanie Conv. (W-wa) – brak danych brak danych – 170 170 

oo. Franciszkanie Conv. (Gdańsk) – 163 163 – 117 117 

oo. Kapucyni (Kraków) – 356 356 – 244 244 

oo. Kapucyni (Warszawa) – brak danych brak danych – 0  

xx. Michalici – 142 142 – 358 358 

xx. Misjonarze – 11 11 – 0  

xx. Pallotyni – 449 449 – 285 285 

oo. Redemptoryści – brak danych brak danych – 44 44 

xx. Salezjanie – Piła – 307 307 – 372 372 

xx. Zmartwychwstańcy – 100 100 – 176 176 

Centrum Ruchu w Krościenku – 997 997 – 674 674 

Carlsberg – Marianum   1891 1891  925 925 

Drogocenna Perła  96 96  63 63 

Czechy  66 66  120 120 

Słowacja  brak danych brak danych  brak danych brak danych 

Ukraina  447 447  184 184 

Chiny    – 60 60 

Diakonia DK 2656  2656 3660 - 3660 

Małżonkowie z zagranicy 88  88 108 - 108 

Dzieci w oazach DK 
K 

5741  5741 6972 - 6972 

OR poza Polską 932  932 434  434 

Razem 19.114 25.832 44.946 21.145 23.946 45.091 

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

w oazach w roku 2011 uczestniczyło 45.091 osób. 

Zestawienia dodatkowe: 

Domowy Kościół 

Oazy 15-dniowe 2.937 

ORAR I i II stopnia oraz 

rekolekcje ewangelizacyjne 
3.310 

Sesje (ORDR I i II, pilotowanie) 456 

Rekolekcje tematyczne 3.268 

Uczestnicy z zagranicy 108 

Diakonia 3.660 

Dzieci 6.972 

Zagranica 434 

Razem 21.145 

 

Pozostali uczestnicy 

Lato 2011 
Uczestnicy 16.618 

21.664 
Diakonia 5.046 

Oazy w ciągu roku  2.282  

Razem  23.946  

 

 

2. POWOŁANIE CENTRALNEJ DIAKONII MUZYCZNEJ 

W dniu 8 października 2011 roku, po konsultacji z Centralną Diakonią Jedności, została powołana 

Centralna Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie. Jej odpowiedzialnym na okres trzech lat został 

Marcin Łęczycki z archidiecezji katowickiej, autor tegorocznej piosenki roku, jeden z twórców znanego 

portalu giszowiec.org. 

Marcina polecamy modlitwie członków Ruchu, a osoby odpowiedzialne za diakonie muzyczne  

w diecezjach prosimy o podjecie kontaktu z nowo powstałą centralną diakonią muzyczną. 

Marcin Łęczycki, marcin@giszowiec.org. 

http://giszowiec.org/
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3. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PROBOSZCZÓW „KOINONIA” 

Ku odnowie wspólnoty lokalnej – parafii; Plan Ad Christum Redemptorem 2 – w służbie 

odnowy parafii 

Sympozjum odbyło się w dniach 10-12 października 2011 roku w Porszewicach. Uczestniczyło  

w nim 31 kapłanów z 17 diecezji, jednego zgromadzenia zakonnego i 1 kapłan z diecezji wileńskiej. 

Podczas spotkania miały miejsce prezentacje dotyczące odnowy parafii w dziedzinie ewangelizacji, 

liturgii, modlitwy, wyzwolenia i życia. Była mowa o tworzeniu przy parafiach centrów duchowości, 

liturgicznych oraz związanych z posługą wyzwolenia. Jako przykłady zostały pokazane Centrum 

Duchowości w Tychach, Chorzowski Ośrodek Liturgiczny i Ośrodek im. Ks. Blachnickiego w 

Katowicach. Wśród prelegentów byli odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia – Agata i Krzysztof 

Jankowiakowie, za Centralną Diakonię Ewangelizacji – Marek Filar oraz za Centralną Diakonię 

Liturgiczną – Wojciech Kosmowski, a także Piotr Werwiński z Ruchu Nowego Życia, ks. Bartosz 

Zygmunt odpowiedzialny za Diecezjalną Diakonię Muzyczną archidiecezji katowickiej oraz za 

Chorzowski Ośrodek Liturgiczny, ks. Jakub Kania związany z Centrum Duchowości w Tychach oraz 

ks. Wojciech Ignasiak z Centralnej Diakoni Wyzwolenia, twórca Ośrodka Profilaktycznego im. Ks. 

Blachnickiego przy Kościele-Wotum Jutrzenki Wolności w Katowicach.  

Spotkanie proboszczów „Koinonia” będzie miało swoją kontynuację w przyszłym roku, w dniach 

8-10.2012 r. Tegoroczna „Koinonia” stała się bardzo dobrą okazją do spotkania kapłanów-moderatorów 

zaangażowanych od lat w naszym Ruchu, pełniących aktualnie obowiązki proboszczowskie. Pomyślny 

przebieg spotkania oraz zainteresowanie tematyką odnowy parafii ze strony uczestników „Koinonii” 

rodzi nadzieję na zawiązanie się w przyszłości Diakonii Wspólnoty Lokalnej naszego Ruchu. Myślę, że 

jest to kwestia niedalekiej przyszłości. Mam nadzieję, że do grona wspomnianych 31 uczestników 

spotkania „Koinonia” dołączą kolejni proboszczowie związani od lat z Ruchem Światło-Życie.       

 

 

4. KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności 2011/2012 

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

stronie oaza.pl (http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3565).  

W ORDJ wzięły udział 72 osoby z 24 diecezji, jednego zgromadzenia zakonnego oraz z Centrów 

Ruchu w Krościenku i Carlsbergu. 

Rozważane po raz pierwszy podczas ORDJ hasło pracy rocznej „Kościół naszym domem” 

pozwoliło nam odkrywać prawdę o Kościele, wspólnocie służb i charyzmatów, w którym dokonuje się 

w nas doświadczenie daru dziecięctwa Bożego oraz braterstwa z ludźmi, którzy stają się dzięki łasce 

wiary naszymi braćmi i siostrami w Chrystusie. Dar wiary, za sprawą listu Benedykta XVI „Porta 

fidei”, zapowiadającego rok wiary w Kościele, stał się kolejnym ważnym wątkiem rekolekcji ORDJ.  

Z kolei nadchodząca 25. rocznica śmierci naszego Założyciela sługi Bożego ks. Franciszka 

Blachnickiego, który był „człowiekiem wiary konsekwentnej” ukazuje nam, że charyzmat „budzenia do 

żywej wiary”, który pozostawił nam sługa Boży ks. Franciszek, jest bardzo głęboko obecny w 

duchowym doświadczeniu wszystkich ludzi związanych z naszym Ruchem. Dlatego nadchodzący rok 

formacyjny 2012-2013 będzie przez nas przeżywany jako „rok wiary konsekwentnej”, przez którą 

doświadczamy nowego życia w Chrystusie i przez którą Kościół staje się naszym domem.     

 

 

5. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 

W listopadzie odbyły się dwie serie rekolekcji kapłańskich.  

Seria dla moderatorów diecezjalnych Ruchu Światło-Życie i moderatorów diecezjalnych 

Domowego Kościoła miała miejsce w Porszewicach. Był to bardzo dobry czas rekolekcyjny, w którym 

uczestniczyło 26 moderatorów diecezjalnych (w tym 6 moderatorów diecezjalnych DK). Pochyliliśmy się 

podczas rekolekcji nad tematyką związaną z realizacją przez nasz Ruch „Planu Ad Christum 

Redemptorem 2” oraz nad odnową naszych parafii. Mówiliśmy także o posłudze moderatora 

diecezjalnego Ruchu Światło-Życie i posłudze moderatora Domowego Kościoła. Był to czas ukazywania 

zadań, które stoją przed wspólnotami Ruchu oraz jedności kapłańskiej poprzez wspólnotę modlitwy, 

dzielenia się słowem Bożym oraz codziennym doświadczeniem posługi kapłańskiej.    

Z kolei rekolekcje kapłańskie dla moderatorów, odbywające się w ostatnim tygodniu roku 

liturgicznego, zgromadziły w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku 120 kapłanów z całej Polski 

i z zagranicy, w tym w szczególnie znacznej liczbie z archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. Programem 

rekolekcji stała się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Modlitwy. Rekolekcje te, prowadzone przez ks. 

Ryszarda Nowaka, moderatora diecezjalnego Ruchu z archidiecezji katowickiej, od lat związanego z 

diakonią modlitwy, dały uczestnikom okazję do refleksji nad osobistą modlitwą oraz nad animacją życia 
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modlitewnego w naszych wspólnotach. Pokazały bogactwo charyzmatycznej modlitwy w Duchu 

Świętym, która jest jednym z nurtów życia modlitewnego w naszym Ruchu już od połowy lat 

siedemdziesiątych. W tamtym czasie sługa Boży ks. Blachnicki stał się jednym z pionierów 

modlitewnej odnowy charyzmatycznej w Duchu Świętym w Kościele w Polsce. Ponowne odkrycie tej 

rzeczywistości, wpisanej w charyzmat naszego Ruchu, przez tak liczną grupę kapłanów-moderatorów, 

powinno zaowocować ożywieniem życia modlitewnego wspólnot naszego Ruchu. Przejawami takiego 

„modlitewnego przebudzenia w Duchu Świętym” powinny stać się częściej organizowane spotkania 

modlitewne, Oazy Modlitwy, rekolekcje ORAM i KODA DM oraz Seminaria Odnowy w Duchu 

Świętym. W tym miejscu aż prosi się wezwać Ducha Świętego słowami modlitwy bł. Jana Pawła II: 

„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.    

      

6. JESIENNE DNI WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH (DWDD) 

DWDD ma służyć przede wszystkim budowaniu jedności, formacji oraz wymianie informacji 

dotyczących stanu poszczególnych diakonii w diecezjach. Wizja tego celu DWDD coraz bardziej 

dojrzewa, także poprzez fakt, że diakonie centralne zaczęły przygotowywać swoich delegatów do 

prowadzenia spotkań diakonii w ramach DWDD w filiach. Przed nami jeszcze spora droga, ale jeśli  

w ciągu najbliższych dziewięciu lat podejmiemy wezwanie zawarte w Planie Ad Christum 

Redemptorem 2, aby budować silne diakonie, to należy ufać, że trud ten z czasem przyniesie owoce.    

Jesienne DWDD koncentrowały się wokół zaangażowania członków naszego Ruchu w odnowę 

wspólnot lokalnych, jakimi są parafie. Podczas sesji zamkniętej Kongresu „Nowi ewangelizatorzy dla 

nowej ewangelizacji” zorganizowanego w Rzymie przez Papieską Radę ds. Rozkrzewiania Nowej 

Ewangelizacji, mówiono o kontekstach nowej ewangelizacji. Jednym z nich jest potrzeba odnowy 

duszpasterstwa, szczególnie w naszych parafiach. Mówi o tym roboczy dokument kongresowy: 

„Ewangelizacja jest właściwą misją Kościoła i stanowi jego zasadniczy cel. Z tego powodu nie należy 

uważać Nowej Ewangelizacji tylko za pewien wymiar dodatkowy duszpasterstwa, gdyż w jej aspekcie 

misyjnym, reprezentuje ona, jego przeklasyfikowanie, co ma z kolei dopomóc chrześcijanom, dogłębnie 

żyć sakramentem Chrztu, który otrzymali, a który uczynił z nich świadków Chrystusa. W takim stopniu, 

w jakim chrześcijańskie wspólnoty, przyjmą zaproszenie do Nowej Ewangelizacji, będzie możliwym 

stworzenie rzeczywistych dróg porozumienia i jasnych horyzontów wspólnego zaangażowania, dla 

dowartościowania wszystkich rzeczywistości kościelnych z ich charakterystycznymi cechami”.  

Odnowa naszych parafii dokona się zatem wtedy, gdy przez nasze wspólnoty lokalne zostanie 

podjęte wezwanie do nowej ewangelizacji. Nasz Założyciel, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 

mówił o tym już trzydzieści cztery lata temu, kiedy to w referacie „Ewangelizacja w procesie 

budowania nowej parafii” nakreślił program odnowy parafii poprzez ewangelizację. Zadanie to jest 

ciągle aktualne dla tych osób w naszym Ruchu, które podejmują posługę w diakoniach. Ostatecznie 

celem każdej diakonii naszego Ruchu jest wejście na drogę służby odnowy wspólnoty lokalnej, jaką jest 

parafia. Myślę, że jesienne DWDD, skoncentrowane wokół problemu odnowy parafii, jeszcze wyraźniej 

ukazały ten cel Planu ACR 2 wszystkim członkom diakonii naszego Ruchu. 

W kontekście odnowy parafii warto w naszych wspólnotach zadać sobie następujące pytania: 

 Spróbuj opisać główne kierunki Twojej pracy duszpasterskiej w minionym roku, jakie cele 

chciałeś osiągnąć? 

 Pokaż silne strony życia w Twojej parafii, które należałoby pomnożyć?    

 Gdzie dostrzegasz największą(e) słabość (słabości) Twojej wspólnoty parafialnej? 

 W jaki sposób realizowana jest misja ewangelizacyjna w Twojej parafii? Ilu ludzi jest w nią 

zaangażowanych? 

 W jaki sposób realizowana jest odnowa liturgiczna w Twojej parafii? Ilu ludzi jest w nią 

zaangażowanych? 

 Na ile i w jaki sposób członkowie małych grup i wspólnot podejmują różne diakonie w Twojej 

parafii? 

 Ile osób stanowi grono Twoich współpracowników, z którymi spotykasz się regularnie na 

modlitwie, dzieleniu się słowem Bożym i planowaniu życia parafii?  

 W jaki sposób chciałbyś pozyskać nowych ludzi świadomie uczestniczących w życiu Twojej 

wspólnoty parafialnej? W jaki sposób chciałbyś ożywić, odnowić życie liturgiczne  

w Twojej parafii?  

 W jaki sposób realizowane jest życie we wspólnotach podstawowych (ruchy, małe grupy)  

w Twojej parafii?  

 W jaki sposób chciałbyś ożywić pracę Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady 

Ekonomicznej w Twojej parafii?     
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7. XXXVII KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

Tematem XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, która odbędzie się  

w dniach 17-20.02.2012 roku na Jasnej Górze w Częstochowie, będzie hasło zbliżającego się roku 

formacyjnego „Kościół naszym domem”. Zachęcam, aby każda diecezja zadbała o godną 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. 

Gościem tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych będzie pochodzący z Malezji Chińczyk 

Geokseng Lim. Aktualnie mieszka w Singapurze. Od wielu lat podejmuje on posługę ewangelizacyjną w 

Chinach, Singapurze i w innych krajach Azji. Specjalizuje się w przygotowywaniu liderów dla ewangelizacji 

i służby w Kościele. Szczegóły dotyczące tegorocznej Kongregacji zostaną przekazane w styczniu. Już teraz 

otaczajmy to ważne wydarzenie, jakim jest Kongregacja Odpowiedzialnych, naszą modlitwą.    

 

 

8. PLAN AD CHRISTUM REDEMPTOREM 2 

W roku 2012 w ramach Planu Ad Christum Redemptorem 2 chcemy zintensyfikować 

przygotowania do działań ewangelizacyjnych w naszych diecezjach, rejonach i przede wszystkim  

w parafiach. W tym celu powinniśmy we wspólnotach naszego Ruchu postawić sobie kilka pytań: 

 W jaki sposób realizowana jest misja ewangelizacyjna poprzez Ruch w Twojej diecezji, rejonie, 

parafii? Ilu ludzi jest w nią zaangażowanych? 

 Jak wygląda świadomość ewangelizacyjna we wspólnotach Ruchu  w Twojej diecezji, rejonie, 

parafii?  

 Na ile i w jaki sposób członkowie Ruchu w Twojej diecezji podejmują formację i posługę  

w diakoniach? 

 Ile osób stanowi grono Twoich współpracowników, z którymi spotykasz się regularnie na 

modlitwie, dzieleniu się słowem Bożym i planowaniu życia Ruchu w Twojej diecezji, rejonie, 

parafii?  

 W jaki sposób chcecie pozyskać, na drodze ewangelizacji, nowych ludzi do wspólnot Ruchu  

w Twojej diecezji, rejonie, parafii? Ile zaplanowaliście działań ewangelizacyjnych  

w najbliższych miesiącach?  

 W jaki sposób chciałbyś ożywić pracę Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji, Rejonowych 

Diakonii Ewangelizacji i Parafialnych Diakonii Ewangelizacji? 

 Na ile widzisz szansę na powstanie nowych rejonowych diakonii ewangelizacji i parafialnych 

diakonii ewangelizacji w nadchodzącym roku? Jakie planujesz podjąć działania w tym kierunku?      

Odpowiedź na powyższe pytania powinna nas wszystkich zmobilizować do solidnej pracy  

w kierunku uzdolnienia wszystkich członków i uczestników naszego Ruchu, którzy przyjęli Jezusa jako 

swojego Zbawiciela i Pana, do osobistej i wspólnotowej ewangelizacji metodą pomnażania uczniów. 

Dlatego w roku 2012 w każdej diecezji powinna odbyć się Oaza Rekolekcyjna Animatorów 

Ewangelizacji!  Aby umożliwić realizację tego zadania, ukaże się podręcznik „Oaza Rekolekcyjna 

Animatorów Ewangelizacji” i inne materiały pomocnicze w ewangelizacji. Szczegóły również zostaną 

dopowiedziane podczas Kongregacji Odpowiedzialnych. Podjęcie konkretnych działań 

przygotowujących członków naszego Ruchu do ewangelizacji będzie odpowiedzią na znaki czasu, 

szczególnie na wezwanie do nowej ewangelizacji, które Bóg skierował do nas najpierw za sprawą bł. 

Jana Pawła II „Nikomu nie godzi się trwać w bezczynności! (…) Nadszedł czas nowej ewangelizacji!” 

(Christifideles laici 3 i 34) oraz za sprawą Ojca Świętego Benedykta XVI.  

 

 

9. Nowa strona Ruchu Światło-Życie w języku angielskim: www.light-life.oaza.pl 

Od wielu lat Ruch Światło-Życie obecny jest poza granicami Polski, ale od kilku lat coraz bardziej 

przenika do lokalnych struktur Kościoła w różnych częściach świata. Dotychczas brakowało nam 

platformy wzajemnej komunikacji, tak aby osoby nie posługujące się językiem polskim mogły poznać 

Ruch, zobaczyć czym żyjemy, ale też przesłać swoje świadectwa, relacje z wydarzeń. Dlatego  

z ogromną radością informuję, że mamy już stronę Ruchu w języku angielskim: http://www.light-

life.oaza.pl. Jest to między innymi owoc mojego pobytu na Filipinach. Podczas spotkania w Konferencji 

Episkopatu Filipin prezentowałem nasz Ruch. Zapytano mnie wówczas o namiary na stronę Ruchu w 

języku angielskim. Uświadomiłem sobie wówczas, że takowej strony nie posiadamy. Po powrocie 

rozmawiałem o potrzebie stworzenia strony Ruchu z odpowiedzialnymi za Centralną Diakonię 

http://www.light-life.oaza.pl/
http://www.light-life.oaza.pl/
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Komunikowania Społecznego Wiolą i Michałem Szepietowskimi. Owocem tej rozmowy jest strona 

www.light-life.oaza.pl. Aktualnie zawiera ona najbardziej podstawowe informacje dotyczące całego 

Ruchu Światło-Życie. Strona ta z pewnością będzie się rozwijać, zarówno pod pieczą Centralnej 

Diakonii Komunikowania Społecznego (odpowiedzialność za stronę formalną), jak i Centralnej 

Diakonii Misyjnej (odpowiedzialność za stronę merytoryczną). Z biegiem czasu, kiedy stworzy się 

sprawny zespół redakcyjny strony w języku angielskim, będzie ona dawała możliwość prezentacji 

całego bogactwa ewangelizacyjno-formacyjnego naszego Ruchu, wszystkich grup wiekowych  

i stanowych obecnych w naszym Ruchu oraz wszystkich diakonii Ruchu. W ten sposób strona light-

life.oaza.pl stanie się ważnym miejscem prezentacji Ruchu Światło-Życie wobec świata. Bardzo 

dziękuję wszystkim, którzy przygotowali stronę www.light-life.oaza.pl! Dzięki temu z pewnością 

będziemy mogli coraz lepiej spełnić misję, którą powierzył nam nasz Pan Jezus Chrystus w słowach 

„idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów!”.  

A przed nami pojawia się już wyzwanie tworzenia stron Ruchu w kolejnych językach, jak choćby 

włoskim, rosyjskim, hiszpańskim, francuskim, chińskim. Być może w tym momencie wydaje się to po 

ludzku przerastać nasze możliwości, ale skoro przed nami „Rok Wiary Konsekwentnej” (mowa o tym  

w kolejnym, 10. punkcie Komunikatu), to rok 2012 powinien zaowocować powstaniem tych dzieł  

w różnych językach. Nasz Pan mówi: „Co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga!” (Łk 18, 27). 

Cóż mamy zatem czynić? Pan mówi: „Nie bój się, wierz tylko!” (Mk 5, 36).    

Kontakt: misje@oaza.pl 

   

10. 25. Rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego – „ROK WIARY KONSEKWENTNEJ” 

W mijającym roku świętowaliśmy 90. rocznicę urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 

Z tego powodu odbyły się dwie uroczyste sesje: w Rybniku (miejsce urodzin Ojca Franciszka) oraz  

w Tarnowskich Górach (miejsce dzieciństwa i młodości). Wydarzenia te pozwoliły nam spojrzeć na 

dzieciństwo i młodość naszego Założyciela oraz okoliczności, które go w tamtym czasie kształtowały. 

W nadchodzącym roku 2012 będziemy z kolei wspominali 25. rocznicę śmierci, czyli jak ufamy 

narodzin dla nieba, sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. Z tej racji będziemy ten rok przeżywali jako 

„Rok Wiary Konsekwentnej”, dzięki której „Kościół stał się naszym domem”. Będziemy bowiem 

patrzyli na całość życia i bogactwo charyzmatu ks. Blachnickiego, które pełnym blaskiem zajaśniało  

w chwili jego śmierci. Szukając klucza dla zrozumienia jego życia i bogactwa duchowego, które nam 

zostawił w spuściźnie, dochodzimy do pojęcia „wiara konsekwentna”. Zostawił nam ją w swoim 

„Testamencie” jako pierwszy a tym samym najważniejszy dar, który otrzymał w swoim życiu. Pięknym 

akcentem, który naznaczy rok obchodów 25-lecia śmierci sługi Bożego ks. Blachnickiego jest fakt, że 

zgodnie z wolą Ojca Świętego Benedykta XVI dnia 11.10.2012 r. rozpoczniemy obchody „Roku 

Wiary”. I właśnie w tym „Roku Wiary” jako członkowie Ruchu Światło-Życie będziemy mogli 

wpatrywać się w piękny przykład „wiary konsekwentnej”, jaki pozostawił nam sługa Boży ks. 

Blachnicki. Aby pogłębić refleksję nad życiem i charyzmatem sługi Bożego, cały rok formacyjny 2012-

2013 będziemy przeżywać jako „Rok Wiary Konsekwentnej”.  

Podczas ważnych dorocznych spotkań całego Ruchu, takich jak Kongregacja Odpowiedzialnych 

czy Centralna Oaza Matka, pojawią się oczywiście akcenty nawiązujące do rocznicy odejścia do Pana 

sługi Bożego ks. Blachnickiego. „Rok wiary konsekwentnej” będzie miał jednak kilka stacji 

specjalnych, którymi będą: 

1. Centralne obchody 25. rocznicy śmierci sługi Bożego w Krościenku nad Dunajcem (przy 

grobie Ojca Franciszka) – 23-27.02.2012 r. 

2. Rekolekcje kapłańskie dla moderatorów Ruchu Światło-Życie w Carlsbergu (miejsce śmierci  

i pierwszego grobu) pod przewodnictwem bpa Adama Szala – 10-13.04.2012 r. 

3. Rekolekcje kapłańskie w Krościenku poświęcone życiu i charyzmatowi sługi Bożego ks. 

Blachnickiego, pod przewodnictwem ks. Adama Wodarczyka, Moderatora Generalnego  

– 26-29.11.2012 r.   

Zapewne w ciągu roku dojrzeją w nas jeszcze propozycje różnych inicjatyw, które ubogacą  

i pozwolą głębiej przeżywać „Rok wiary konsekwentnej”. 

 

Centralne obchody 25. rocznicy śmierci sługi Bożego w Krościenku nad Dunajcem 
W „Roku Wiary Konsekwentnej” szczególnie uroczyście chcemy przeżyć dzień wspomnienia 

śmierci ks. Blachnickiego. Będzie on poprzedzony rekolekcjami „Człowiek wiary konsekwentnej” 

zorganizowanymi na Kopiej Górce w dniach 23-26.02.2012 r. (patrz informacje Centralnej Diakonii 

Oaz Rekolekcyjnych). W weekend poprzedzający rocznicę śmierci ks. Blachnickiego (sobota  

i niedziela, 25-26.02.2012) w Krościenku odbędą się uroczystości upamiętniające to wydarzenie:  

http://www.light-life.oaza.pl/
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– W sobotę 25.02.2012 r. w Krościenku będzie miało miejsce spotkanie szkół noszących imię ks. 

Blachnickiego.            

–  W niedzielę na rocznicowe obchody zapraszamy wszystkich członków i uczestników Ruchu,  

szczególnie z Polski południowej.  

– Centralne uroczystości, z udziałem zaproszonych gości odbędą się w poniedziałek 

27.02.2012 r. w Krościenku. Do udziału w tych obchodach gorąco zapraszam.  

Równocześnie zachęcam, aby w tych dniach wspólnoty naszego Ruchu zgromadziły się na 

Eucharystiach sprawowanych w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bożego ks. Blachnickiego. Warto 

nasze spotkania połączyć z wieczornicami poświęconymi pamięci naszego Założyciela.   

 

Program  

Sobota 25 lutego 

10.00  Spotkane szkół – zawiązanie wspólnoty – krótka prezentacja 

 Konkurs plastyczny; piosenka, utwór 

12.00  Eucharystia + modlitwa przy grobie 

13.30 Posiłek 

14.30 Szkolna FAMILIADA – konkurs wiedzy o Słudze Bożym 

17.00 Kolacja 

18.00 Filmy: „Odważny wiarą” i „Gwałtownik Boży  

 Wieczór świadectw (z terenu Krościenka i okolic) 

 

Niedziela 26 lutego:  

10.00  Zawiązanie wspólnoty  

11.00 Eucharystia + zejście do grobu Ojca 

12.30 Agapa 

13.30 Krótkie świadectwa o Ojcu 

Oazowa FAMILIADA* – konkurs wiedzy o Słudze Bożym  

Konkurs na projekt strony internetowej Centrum Ruchu – ogłoszenie wyników 

Spektakl „Prorok” – do 17.00 

18.00 Spektakl „Prorok” – dla parafian 

* skład drużyn: międzystanowy: młodzież, dorośli, rodziny, duchowieństwo 

 

Poniedziałek 27 lutego 

10.00  Zawiązanie wspólnoty 

 Prezentacja dzieł sługi Bożego ks. F. Blachnickiego 

 Godzina świadectwa  

12.30 EUCHARYSTIA  

 Obiad 

15.00 Dyskusja panelowa na temat dorobku naukowego i pastoralnego sługi Bożego  

ks. Franciszka Blachnickiego 

17.00 Nieszpory 

 

Bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego przyjazdu  – do 1 marca 2012 r. na adres: 

Centrum Światło-Życie  

ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem 

tel. 18 262 32 35, email: kopiagorka@oaza.pl 

 

 

11. DOMOWY KOŚCIÓŁ 

Dane statystyczne za rok formacyjny 2010/2011 

 Obecnie (stan na wrzesień 2011 r.) w Polsce istnieją 3073 kręgi DK, w których formację 

przeżywa blisko 27 200 osób. W porównaniu z poprzednim rokiem ilość kręgów wzrosła o ponad 100, 

natomiast ilość ich członków - o ponad 700. Przez etap formacji podstawowej przeszło ok. 16% 

członków DK.  

 W roku formacyjnym 2010/2011 w rekolekcjach zamkniętych wzięło udział blisko 10 000 

członków DK (ok. 37% stanu wspólnoty). Doliczając do tego dzieci, osoby pełniące różne diakonie 

podczas rekolekcji oraz uczestników z zagranicy, daje to ogólną liczbę 20 711 osób - o prawie 2000 

więcej niż w poprzednim roku. 

mailto:kopiagorka@oaza.pl
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 Warto zwrócić uwagę na fakt, iż w roku formacyjnym 2010/2011 wzrosła liczba uczestników 

rekolekcji należących do formacji podstawowej DK: oaz (o 10%) i ORAR-ów (o 15%). O ponad 22% 

wzrosła też ilość uczestników sesji o pilotowaniu kręgów oraz ORDR I i II stopnia, natomiast spadła (o 

17%) frekwencja na rekolekcjach tematycznych. Szczególnie cieszą dane dotyczące 15-dniowych oaz, 

na które trudniej się wybrać z uwagi na ich długość i koszty. 

 Powyższe dane pozwalają sformułować wniosek o wolnym, ale systematycznym rozwoju 

Domowego Kościoła w tym wymiarze, który można zmierzyć, policzyć.  

 

Domowy Kościół za granicą 

 Kręgi DK istnieją również za granicą. Najwięcej jest ich na Ukrainie i Słowacji, w Niemczech, 

Austrii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, zaś pojedyncze kręgi istnieją w Wielkiej Brytanii, 

Holandii, Francji, Luksemburgu, Szwecji, Norwegii, Czechach, Mołdawii, Kazachstanie, Rosji i na 

Białorusi. Przeważnie skupiają one Polonię (wyjątek stanowią Ukraina, Białoruś, Kazachstan, Słowacja 

i Czechy). Obecnie w Luizjanie (Stany Zjednoczone) trwają rekolekcje ewangelizacyjne, których 

owocem być może będzie powstanie pierwszego kręgu DK składającego się z Amerykanów. Mamy też 

informację, iż właśnie powstaje krąg DK w Barcelonie (Hiszpania). 

Beata i Tomasz Strużanowscy, Para krajowa Domowego Kościoła 

 

 

12. CENTRALNA DIAKONIA FORMACJI DIAKONII  

Błogosławienie do Diakonii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych 

Najbliższy termin błogosławienia do Diakonii to Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze.  

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 lutego 2012 r. 

 

 

13. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY 

 Relacja z OM CDM w Katowicach 
Jako przedstawiciele diakonii modlitwy z całej Polski, spotkaliśmy się w dniach 21-23.10.2011 r. 

na Oazie Modlitwy Centralnej Diakonii Modlitwy, w gościnnym Ośrodku Profilaktyczno-

Szkoleniowym im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach.  

Na co dzień, to my, członkowie diakonii modlitwy w swoich diecezjach, rejonach i parafiach 

animujemy spotkania modlitewne, prowadzimy seminaria odnowy wiary i organizujemy oazy 

modlitwy. Tym razem to my mogliśmy spotkać się,  by sami „zaczerpnąć” i wzmocnić się. 

Tematem naszej OM były słowa Pisma Świętego zawarte w  wersetach Flp 2, 11-15 „... aby 

wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem”, które towarzyszyły nam podczas konferencji, jak 

i podczas naszego namiotu spotkania. Słowa te były również inspiracją do zadania pytań, nad którymi 

zastanawialiśmy się podczas spotkań w grupach: W jaki sposób w naszej posłudze realizować ideał 

Chrystusa Sługi?;  Jak odczytuję w praktyce codzienności wezwanie do uniżenia? 

Konferencję na temat różnych aspektów „głoszenia Pana Jezusa”, w nawiązaniu do powyższych 

pytań, wygłosił dla nas Aleksander Bańka, jeden z liderów Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie 

w Tychach. Konferencja ta oparta była w dużej mierze na przekazaniu osobistego doświadczenia 

swoich zmagań duchowych i skupiła się wokół  biblijnego pojęcia  „ogołocenia”. Po wysłuchaniu tej 

konferencji wyrosło w nas przekonanie, że „ogołocenie” jako stan duszy wynikły z Bożego działania, 

wydaje się warunkować naszą zdolność do  prawdziwej służby. 

Słowo „ogołocenie” powracało również podczas dzielenia się w czasie „godziny świadectw”, jak  

i podczas naszych rozmów po samej konferencji, gdzie wielu z nas zauważyło potrzebę nowego 

określenia, czy też zweryfikowania, swoich postaw w odniesieniu do swojej służby dla Kościoła.  

Kulminacyjnym momentem naszej OM była modlitwa podczas XVII  Tyskiego Wieczoru 

Uwielbienia, na który zostaliśmy zaproszeni do parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.  

W czasie tego charyzmatycznego czuwania mogliśmy modlić się wraz z czterema tysiącami wiernych, 

którzy przyjechali tam z różnych miejsc Śląska i nie tyko, by chwalić Pana i prosić o wyleczenie  

http://www.osrodek-brynow.pl/
http://www.osrodek-brynow.pl/
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i uzdrowienie. Patrząc na ilość zgromadzonych tam ludzi, nieodparcie nasuwało nam się skojarzenie  

z tłumami, które kiedyś chodziły za Panem Jezusem, czekając na jego dotknięcie. Wysłuchując 

odczytywanych podczas tego wieczoru świadectw, dotyczących Bożego działania,  które wpłynęły do 

ośrodka od czasu ostatniej modlitwy podczas TWU,  mogliśmy dojść do przekonania o tym, że Nasz Pan 

również dziś nie pozostaje głuchy na nasze wołania, a nasze prośby nie pozostaną bez odpowiedzi.  Podczas 

modlitwy mogliśmy też usłyszeć słowa pokrzepienia i nadziei wypowiadane pod natchnieniem Ducha 

Świętego przez prowadzących modlitwę, a kierowane do konkretnych ludzi wymienianych najczęściej  

z imienia i wieku. Następnie Pan Jezus przechadzał się wśród nas niesiony przez kapłana w postaci 

Najświętszego Sakramentu, pochylał się nad nami i błogosławił nam, a torujący mu drogę akolici, 

jednocześnie stale modlili się o osłonę. Tego przeżycia Bożej bliskości na pewno nigdy nie zapomnimy. 

Po zakończeniu Eucharystii i czuwania modlitewnego, jako uczestnicy OM CDM zostaliśmy 

zaproszeni  przez grupę posługujących, którzy przygotowują i animują  TWU, do uczestnictwa  

w rozeznawaniu i dzieleniu się po samej modlitwie. Otwartość i szczerość dzielenia się, które odbywało 

się przecież w obecności nas, czyli uczestników OM z prawie całej Polski, zaskoczyła nas i utwierdziła 

w przekonaniu o Bożej inspiracji całego tego dzieła. Stali przed nami ludzie skromni, nie wywyższający 

się, gotowi do wyznania swoich słabości, ale i nie obawiający się wypowiadania głośno słów, które 

świadczyły o ich otwartości na Boże natchnienia i działania. Niektórzy z nich mówili również  

o przeszkodach fizycznych i duchowych, których doznawali podczas przygotowań do TWU. W tym 

momencie wielu z nas uświadomiło sobie, że kiedy u siebie animowaliśmy podobne modlitewne 

działania, to przeżywaliśmy bardzo podobne doświadczenia. 

Ten nasz czynny udział w dzieleniu się po modlitwie na Tyskim Wieczorze Uwielbienia przygotuje 

nas na pewno do śmielszego podejmowania inicjatyw modlitewnych i animowania modlitwy 

charyzmatycznej w naszych parafiach, jak i modlitewnego wspierania wszelkich działań 

podejmowanych przez nasz Ruch.  

Po tym wszystkim czego doświadczyliśmy słowa ks. Franciszka Blachnickiego: „...Dlatego  

w całym procesie odnowy Kościoła lokalnego diakonia modlitwy musi być widziana jako diakonia 

fundamentalna” nabrały dla nas nowego, głębszego znaczenia. Uświadomiły nam, że działania 

podejmowane przez nasze diakonie modlitwy niosą z sobą wielką odpowiedzialność i są kluczowe dla 

wspierania dzieła ewangelizacyjnego, do którego nasz Ruch został powołany. 

 Nowe E-Siloe 

Kolejne numery pisma do grup modlitewnych i oaz modlitwy  „Siloe” postanowiliśmy wydawać  

w formie elektronicznej, jako E-Siloe. Najnowszy, 3. Numer, znajduje się na stronie www.oaza.pl/cdm. 

Zapraszamy do lektury. 

 Zaproszenie na wiosenną  OM CDM 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w naszej Wiosennej Oazie Modlitwy Centralnej 

Diakonii Modlitwy. Na to spotkanie zapraszamy szczególnie osoby związane z Diecezjalnymi 

Diakoniami Modlitwy, bądź zainteresowane włączeniem się w posługę takiej diakonii w diecezji.  

OM CDM odbędzie się w dniach 27-29.04.2012 r. Miejscem naszego spotkania będzie Warszawa. 

 

 

14. CENTRALNA DIAKONIA WYZWOLENIA 

 Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka – 2 czerwca 2012 r. 

Centralna Diakonia Wyzwolenia serdecznie zaprasza wszystkich członków i kandydatów Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka na Pielgrzymkę Krucjaty do Warszawy w dniu 2 czerwca 2012 r. Chcemy 

pielgrzymować do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, aby mocniej przeżyć doświadczenie wolności  

i życia bez lęku, zwłaszcza wobec opinii innych. Każdy kto doświadczył Chrystusowego wyzwolenia, 

nie może o nim milczeć wobec drugiego człowieka. Dlatego zgromadźmy się, aby ogłosić w stolicy 

naszego kraju wielkie dzieła Boże.  

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to służba na rzecz ewangelizacji, dlatego włączymy się  

w obchody Święta Dziękczynienia, aby tam dzielić się Dobą Nowiną. Tylko wtedy, kiedy każdy z nas 

przejmie się potrzebą dzielenia wiarą i kiedy będziemy wszyscy razem, staniemy się czytelnym znakiem 

dla ludzi zabieganych i zagubionych. Pielgrzymka KWC nie jest jedynie darem dla nas, ale też szansą 

dla innych. Spotkanie ma samo w sobie wielką wartość, więc niech nie zabraknie i Ciebie! 

Ponieważ nasze spotkanie odbędzie się w Wigilię Święta Dziękczynienia, dlatego będzie składało 

się z dwóch stacji: pierwsza na Żoliborzu, przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, druga stacja 

przy Świątyni Opatrzności Bożej. Będziemy mieli w ten sposób okazję dzielić się darem Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka z uczestnikami modlitewnego spotkania przed Świętem Dziękczynienia. Do 

udziału w tym wydarzeniu zaprosił nas Kardynał Kazimierz Nycz.  

http://www.oaza.pl/cdm
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Program (wstępny) 

10.00  Rozpoczęcie Pielgrzymki (grób bł. Jerzego Popiełuszki przy kościele św. Stanisława 

Kostki na Żoliborzu), powitanie uczestników, modlitwa, konferencja; 

11.00  Droga Krzyżowa ze świadectwami o wyzwoleniu z różnych form zniewoleń (Żoliborz); 

13.00  Przejazd do świątyni Opatrzności Bożej,  

 Czas na posiłek, Nawiedzenie kościoła Opatrzności Bożej; 

15.30  Modlitwa i świadectwa uczestników spotkania 

17.00   Eucharystia (pod przewodnictwem kard. Stanisława Ryłki) 

18.30  Dalszy udział w czuwaniu z okazji Wigilii Święta Dziękczynienia. 

 

 Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia (ORDW) 

W najbliższym czasie odbędą się dwie serie rekolekcji ORDW  

1. Filia pelplińska zaprasza w dniach 28.03 - 1.04 2012 r. do Dębek (nad morzem).  

Kontakt: Krzysztof Śramski 603 595 350; mail: miratio(na)neostrada.pl 

2. Filia śląska zaprasza w dniach 3-6.05.2012 r. do Ligoty Polskiej,  

Kontakt: Marta Lipka 502 296 759; krucjata@wroclaw.oaza.pl. 

 

 

15. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA  

1) Historia 

 CDL opracowała materiały na DWDD: jesień 2010, wiosna 2011, jesień 2011. 

 Podczas tych spotkań sporządzono bazę danych odpowiedzialnych za DDL oraz za filie. 

Dodatkowo po jesiennym DWDD przesłano adresy odpowiedzialnych za diecezjalne diakonie 

muzyczne  – Odpowiedzialnemu za CDMuz. 

 CDL koordynowała przygotowanie liturgii w czasie ORDJ 2010 i 2011, KO 2011, w czasie 

spotkań CDJ, podczas COM; podczas OŻK w Krościenku posługiwał stały animator 

liturgiczny. 

 W dniach 18-23.08.2011 r. odbyła się przygotowana przez CDL – ORDL w Laskach pod 

Warszawą. Sprawozdanie zawarto w Dodatku. 

 Podczas Sympozjum Koinonia AD 2011 przygotowano prezentację na temat roli charyzmatu 

liturgicznego Ruchu w budowaniu parafii oraz materiały na płycie CD dla uczestników tych 

rekolekcji.  

 Przedstawiciele CDL brali udział w 63. Zebraniu Duszpasterzy Służby Liturgicznej 

(sprawozdanie w załączeniu). 

 Strona CDL jest aktualizowana bieżąco, nad zawartością programową i formą graficzną toczą 

się jeszcze prace. 

 Podręcznik „Triduum” jest już niemal ukończony, powinien być gotowy na KO AD 2012. 

 

2) Perspektywy 

 Oaza Jedności Diakonii Liturgicznej w Laskach pod Warszawą i w Warszawie 

 CDL w przyszłym roku podejmie: 

–  odpowiedzialność za przygotowanie liturgii w czasie KO, COM-u, koordynowanie 

przygotowywania liturgii w czasie OŻK 2012 w Krościenku i Podsumowania OŻK 2012. 

–  przygotowanie ORDL w sierpniu 2012 r. w Krościenku. 

 Odnośnie publikacji  

–  na COM planowane jest przygotowanie Katechizmu Służby Liturgicznej – po nowej redakcji 

– w późniejszym terminie: Mszał Oaz Rekolekcyjnych w języku rosyjskim (pracuje nad tym 

słuchacz IFPL obecnej edycji – ks. Krystian Ostrowski, który posługuje na Ukrainie, w 

Kirowogradzie) oraz Krótkie pomoce liturgiczne zebrane w jednym opracowaniu 

książkowym (pracuje nad tym niżej podpisany). 

 Strona internetowa CDL – opracowanie wersji ostatecznej. 

 

3) Dodatek: 

Sprawozdanie z ORDL AD 2011 

Pod koniec sierpnia 2011 r. odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii  Liturgicznej. Prowadził ją ks. 

Marcin Loretz. Brało w niej udział 18 osób (licząc wraz z diakonią). Mieliśmy trzy małżeństwa i troje 

mailto:krucjata@wroclaw.oaza.pl
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dzieci. Uczestnicy rekolekcji pochodzili z diecezji bydgoskiej, częstochowskiej, katowickiej, lubelskiej, 

świdnickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej i wrocławskiej. 

Tematyka rekolekcji dotyczyła budowania diakonii liturgicznej w oparciu o zasady katolickiej 

nauki społecznej: kolegialności, pomocniczości i solidarności. Ilustracją do naszych rozważań były 

obrazy z kaplicy Chrystusa Sługi z Krościenka: „Chrzest Jezusa w Jordanie”, „Kuszenie na Pustyni”, 

„Jezus i matka synów Zebedeusza”, „Jezus obmywa uczniom nogi”. Szczytem rekolekcji była 

codzienna Eucharystia i liturgia godzin, podczas których praktycznie wszyscy uczestnicy rekolekcji 

podejmowali posługi. Przygotowaniem do Eucharystii był codzienny krąg liturgiczny w dwóch grupach. 

W czasie konferencji ks. Marcin, wychodząc od cytatów z Pisma Świętego, poprzez różne przykłady 

wskazywał jak budować diakonię i w niej wzrastać. Głębsze wejście w tajemnice dnia i do własnej 

duszy było możliwe dzięki namiotowi spotkania i wieczornemu sacrum silentium. Podczas godziny 

odpowiedzialności dzieliliśmy się naszą odpowiedzialnością za liturgię w rodzinach, we wspólnotach 

oazowych, w parafiach i na szczeblu centralnym. W czasie szkoły posług liturgicznych uczyliśmy się 

jak lepiej służyć, rozumiejąc istotę i znaczenie podejmowanych czynności, a nie tego, by mechanicznie, 

choć poprawnie, je wypełniać. Wspólne posiłki i pogodne wieczory pomagały nam budować atmosferę 

braterskiej wspólnoty.  

Wiele dobrego doświadczyliśmy od licznych dobroczyńców, którzy pomogli nam materialnie: 

poprzez dary serca i swoją pracę – diakonię w czasie rekolekcji. W ich intencji sprawowaliśmy 

Eucharystię i pamiętamy o nich w modlitwie. 

Szczególnie wdzięcznie wspominamy proboszcza – ks. Grzegorza Michalczyka, wspólną 

Eucharystię parafialną w niedzielę z jego homilią. 

 

Sprawozdanie z 63. Zebrania Duszpasterzy Służby Liturgicznej 

W dniach 14-15.11.2011 r.  w sanktuarium maryjnym w Licheniu Starym odbywało się 63. 

Zebranie Duszpasterzy Służby Liturgicznej. Obradom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji 

świdnickiej Adam Bałabuch, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego  

i Dyscypliny Sakramentów. W spotkaniu uczestniczył także biskup legnicki Stefan Cichy – poprzedni 

przewodniczący Komisji, a obecnie jej członek. W spotkaniu uczestniczyli diecezjalni duszpasterze 

służby liturgicznej z większości diecezji, przedstawiciele Ruchu Światło-Życie, redaktorzy czasopisma 

„Króluj Nam Chryste”, a także – co budzi szczególną radość – klerycy z kilku seminariów. 

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia związane z formacją lektorów – zarówno do 

przyjęcia posługi, jak i funkcji liturgicznej. Omawiano także obrzędy błogosławieństw służby 

liturgicznej. Księgę tę można zamawiać w Wydawnictwie Światło-Życie. W ostatniej części 

zastanawiano się nad formacją zespołów służby liturgicznej zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa 

Służby Liturgicznej. 

Na początku pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów na temat przygotowania do 

pełnienia służby lektora w aspekcie liturgicznym, biblijnym i technicznym. Następnie miało miejsce 

spotkanie w grupach, podczas którego omówiono stosowane w różnych diecezjach sposoby formacji 

lektorów. Następnie miała miejsce Eucharystia, a ostatnim punktem programu tego dnia był wieczorny 

krąg połączony z ogłoszeniami. Drugi dzień zaczął się Eucharystią z jutrznią. Po niej odbyło się 

podsumowanie spotkań w grupach. Następnie poruszony został temat formacji ministrantów młodszych 

i starszych, członków scholi oraz animatorów liturgicznych.  

Omawiano kierunki przygotowywania ogólnopolskich materiałów formacyjnych dla ministrantów 

młodszych i starszych, animatorów i ceremoniarzy liturgicznych.  

Był także czas na nawiedzenie sanktuarium, a dla osób, które miały więcej czasu – także na jego 

zwiedzenie. 

Pośród szczegółowych tematów poruszanych na spotkaniu niektóre wątki zwróciły moją 

szczególną uwagę w kontekście formacji liturgicznej już prowadzonej przez Ruch i w kontekście 

wyzwań stojących przed Ruchem.  

W wielu diecezjach prowadzone są dla lektorów kilkumiesięczne czy nawet całoroczne kursy (albo 

metodą kilku dwudniowych rekolekcji, albo kilkunastu-kilkudziesięciu spotkań weekendowych). 

Zdarzają się także siedmiodniowe rekolekcje przygotowujące do podjęcia funkcji lektora. Widać tu 

ciekawe nawiązane do historii, gdy piętnastodniowe Oazy Nowego Życia I stopnia były zwieńczone 

udzieleniem błogosławieństwa do funkcji lektora. W kilku diecezjach odbywa się przygotowanie 

dorosłych mężczyzn do przyjęcia posługi lektoratu. Gotowe podręczniki najczęściej wykorzystywane 

to: E. Mitek, Lektor. Przygotowanie ministrantów do czytania Słowa Bożego, Wrocław 2009, albo  

E. Stencel, Lektor i jego liturgiczna posługa, Bernardinum, Pelpin 1998. Błogosławieństwa do funkcji 

lektora udzielają najczęściej biskupi, a także dziekani (ci ostatni zwłaszcza wówczas, gdy kursy 

odbywają się w dekanatach i są bardzo liczne grupy kandydatów na lektorów w różnych częściach 

diecezji). Kandydaci na ogół są z gimnazjów, rzadziej z klas ponad gimnazjalnych.  
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Po kursach do pełnienia funkcji lektora rzadko sugerowana jest permanentna formacja. Animatorzy 

Ruchu mogą zatem w parafiach proponować metodę kręgów biblijnych, kręgów liturgicznych czy 

ewangelicznej rewizji życia jako metody formacji wspólnot lektorów – niekoniecznie tylko dla tych 

wywodzących się z Ruchu. Animatorzy i moderatorzy Ruchu mogą także wspomagać spotkania 

formacyjnej kandydatów na lektorów, prowadzić wykłady, ćwiczenia, spotkania w grupach – zależnie 

od lokalnych zwyczajów i przyjętych metod współpracy z diecezjalnymi i rejonowymi duszpasterzami 

służby liturgicznej. Duszpasterze ci nierzadko mają statuty, a w nich ściśle określone obowiązki, np. 

obowiązek prowadzenia kursów formacyjnych. 

Tematyka sympozjum nie oznacza w żadnym przypadku tego, że z formacji liturgicznej w Ruchu 

trzeba zrezygnować, trzeba ją zastąpić inną, która ma być dopiero wypracowana. Oazowe metody 

mistagogii, inicjacji liturgicznej mogą stanowić cenny punkt odniesienia dla powstających nowych 

materiałów oraz dla tych osób, które pragną służyć przy ołtarzu, ale nie są gotowe na pełną formację 

zgodnie z charyzmatem Ruchu. 

 

4. Ważne linki:  

www.kkbids.episkopat.pl  (nowa odsłona od 11.11.2011) 

http://www.liturgia.pl/Liturgia-Godzin-Audio (dostępna wersja audio śpiewów liturgii godzin) 

www.oaza.pl/cdl/test    zawiera m.in. wybrane strony „Obrzędów błogosławieństw służby 

liturgicznej”.  

 

 

16. CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA 

 Pierwsze rekolekcje „Będziemy Rodzicami” odbyły się w dniach 14-16 października 2011 r.  

w Domu Rekolekcyjnym Ruchu Światło-Życie w Częstochowie. W rekolekcjach uczestniczyło pięć par, 

z czego cztery w stanie błogosławionym. Był to czas zarówno duchowego, jak i praktyczno-

medycznego przygotowania na przyjęcie dziecka. 

 Nie odbyły się planowane na listopad warsztaty poświęcone problemowi homoseksualizmu. 

Przyczyną była zbyt mała liczba zgłoszeń. Jest to bardzo niepokojące. Kwestia homoseksualizmu jest 

istotnym problemem współczesnego społeczeństwa, choćby przez agresywną propagandę środowisk 

gejowskich. Swoistym znakiem jest wybór przedstawiciela takich środowisk do sejmu. Osoby 

uczestniczące w formacji Ruchu (zarówno młodzież jak i dorośli) stawiają i będą stawiać rozmaite 

pytania związane z problemem homoseksualizmu, będą oczekiwać od moderatorów i animatorów 

kompetentnych odpowiedzi. Musimy umieć dostrzegać problemy istniejące w dzisiejszym świecie  

i umieć sobie z nimi radzić. Temu mają służyć warsztaty proponowane przez Diakonię Życia. 

Kolejne warsztaty odbędą się w przyszłym roku formacyjnym.  

 DIAKONIA ŻYCIA ZAPRASZA 

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

Zapraszamy do korzystania z tych propozycji. 

 

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia – 10-19 sierpnia 2012 – Nałęczów 

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: Katarzyna i Krzysztof Jankowscy, tel. 513 248 831, mail: kikprimo(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, mail: 

a.jankowiak(at)oaza.pl 

http://www.kkbids.episkopat.pl/
http://www.liturgia.pl/Liturgia-Godzin-Audio
http://www.oaza.pl/cdl/test
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„Będziemy rodzicami” – 5-8 stycznia 2012 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 będących już 

w ciąży. Tak naprawdę rekolekcje te są jedyną tego typu „Duchową Szkołą Rodzenia” w pigułce. 

Chcemy zwrócić uwagę na sytuacje szczególne gdy pojawia się „mały człowiek” i życie rodziców 

wywraca się do góry nogami.. 

Zgłoszenia: Agnieszka i Aleksander Jaromin, a_jaromin(at)op.pl  

 

Warsztaty Naturalnego Planowania Rodziny, 2-4 marca 2012 – 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: Anna Janic, tel. 603 550 207, mail: anna.janic(at)wp.pl 

 

„Trudne rozstania” – Rekolekcje dla małżeństw po stracie dziecka  

30 marca–1 kwietnia 2012– 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 podjąć 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, mail: anna.janic(at)wp.pl 

 

Rekolekcje dla małżeństw bezdzietnych – 11-13 maja 2012 – Rościnno k. Poznania 

Rekolekcje dla bezdzietnych małżeństw organizowane przez Diakonię Życia są czasem, w którym 

małżonkowie przez modlitwę, rozważanie słowa Bożego, słuchanie konferencji, dialog, mogą stanąć 

przez Panem Bogiem z krzyżem, jaki noszą.  

Zgłoszenia: Danuta i Dariusz Stępniowie, tel. 71 314 22 06, mail: darekdana(at)poczta.onet.pl 

 

 

17. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH 

 Spotkania dla posługujących w diecezjalnych diakoniach oaz rekolekcyjnych  

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych służy i pomaga diakoniom diecezjalnym  

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

jedności, pozwalają na odkrywanie stojących przed nami zadań i uczą stylu posługi. Są też miejscem 

dzielenia się, wymiany doświadczeń i wzajemnej pomocy. Do tej pory w dwóch OJDOR uczestniczyli 

przedstawiciele 14 diecezji i 2 wspólnot zakonnych.   

 

Relacja z OJDOR – 21-23.10.2011 

Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych,  która odbyła się w dniach 21-23 października br.  

w Częstochowie zgromadziła przedstawicieli 10 diecezji i 2 wspólnot zakonnych (w tym  

8 przedstawicieli DK i 5 kapłanów). Główną treścią spotkania było ukazanie roli oazy wielkiej, jako 

wspólnoty wspólnot, urzeczywistniającej żywy Kościół. Ks. Maciej Krulak, Moderator Centrum Ruchu 

w Krościenku, odwołując się do teksu programowego sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, 

zwrócił uwagę na znaczenie istotnych wydarzeń oaz rekolekcyjnych przeżywanych wspólnie w ramach 

oazy wielkiej: nabożeństwo światła i wody, celebracja sakramentu pojednania oraz pielgrzymowanie na 

dzień wspólnoty. Uczestnicy spotkania zwrócili szczególną uwagę na słowa Założyciela: „Oaza wielka 

daje przede wszystkim jeden element istotny dla przeżycia Kościoła, mianowicie przeżycie jedności, ale 

jedności, która znów nie może się zamykać w tej małej grupie, bo zawsze grozi wtedy niebezpie-

czeństwo klanu czy sekty, czy towarzystwa wzajemnej adoracji: nam jest dobrze razem. […] Wszędzie, 

gdzie ludzie się łączą na bazie jakiegoś głębszego przeżycia, mają tendencję do tego, żeby się ze sobą 

częściej kontaktować, czuć się wspólnotą. Pokusa odcinania się, izolowania, zawsze grozi. Dlatego 

oaza, która tylko kręci się wokół siebie bez kontaktu z innymi oazami, bez otwierania się w górę  

i wszerz, nie ma wszystkich elementów potrzebnych do przeżycia tajemnicy Kościoła. Wprawdzie 

Kościół jest zbudowany na zasadzie małych wspólnot, które są znakiem Kościoła, ale do cech 

konstytutywnych tej małej wspólnoty należy otwarcie się ku jedności wszerz i w górę. Bez takich ele-

mentów, jak dzień wspólnoty, jak wzajemne odwiedzanie się oaz, wspólne odprawienie liturgii światła 

czy celebracje sakramentu pojednania, oaza jest bardzo zubożona w swoim całym przeżyciu. Wiemy 

mailto:darekdana@poczta.onet.pl
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z doświadczenia, że wśród największych przeżyć oazy wylicza się przeważnie dzień wspólnoty, kiedy 

następuje wielka radość ze spotkania z innymi, ze świadectwa. Natomiast oaza, która tego nie ma jest 

jakoś niedorozwinięta – można by powiedzieć w życiu oazowym, zatrzymuje się na pewnym etapie. 

Coś takiego się potwierdza w tych oazach, które są organizowane w dużej odległości od innych oaz 

rekolekcyjnych. A cóż dopiero mówić jeżeli spotykamy oazę, która faktycznie jest gdzieś w rejonie, 

gdzie są inne oazy i w ogóle nie nawiązuje kontaktu, nawet na dzień wspólnoty nie przychodzi, bo nie 

jest zaproszona, bo nikt nie wie o tym, że ona jest. To jest niezgodne z duchem oazy. Brak tego ciążenia 

ku jedności” (Ks. F. Blachnicki, Rola oaz wielkich w strzeżeniu tradycji i charyzmatu oazy, 1981) 

Uczestnicy październikowego OJDOR zauważają wielką potrzebę, by DOR zatroszczyły się  

o zachowanie zgodności terminów oaz i wybierały ośrodki rekolekcyjne nie tyle atrakcyjne, co znajdujące 

się w bliskości innych oaz wakacyjnych, by można było umożliwić uczestnikom udział w różnych 

spotkaniach, szczególnie w Dniu Wspólnoty. Tym samym atrakcyjność ośrodków nie musi stać  

w sprzeczności z bliskością innych oaz i zgodnością terminów. Trzeba nam na nowo zapytać o priorytety.  

Spotkanie warsztatowe, w którym uczestniczył przedstawiciel Kuratorium Oświaty poświęcone 

było zagadnieniom formalno-prawnym, związanym z organizacją rekolekcji oazowych. Dyskusja, która 

nastąpiła po prelekcji, wskazała na kwestię kwalifikacji rekolekcji oazowych jako wypoczynku. 

Postawiliśmy zasadnicze pytanie: Jeśli oaza jest zamkniętą formą rekolekcji przeżyciowych 

(zatwierdzoną w Statucie DIAKONII przez KEP, jako własna działalność Kościoła), różniącą się  

w zasadniczy sposób od form wypoczynkowych, to czy jesteśmy zobowiązani do rozumienia naszej 

działalności jako organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży z wszystkimi konsekwencjami prawnymi 

takiej kwalifikacji? W naszym przekonaniu – nie. Wspólne stanowisko uczestników OJDOR zostało 

przekazane Moderatorowi Generalnemu, który w sobotni wieczór spotkał się z uczestnikami OJDOR. 

Zaproszenie: OJDOR – Częstochowa, 3-5.02.2012 r. 

Kolejne spotkanie odbędzie się w Częstochowie, w Domu Ruchu Światło-Życie, ul. Dobrzyńska 

112/114, Częstochowa (Lisiniec). Początek spotkania w piątek o godz. 18.00 (kolacja), zakończenie w 

niedzielę, ok. godz. 14.00.  

Zapraszamy osoby posługujące w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a także 

pragnące przygotować się do tej posługi. Jeśli w diecezji nie ma DOR, prosimy moderatorów 

diecezjalnych o wydelegowanie osób zainteresowanych posługą w tej diakonii. Byłoby dobrze, gdyby 

diecezje były reprezentowane przez 2-3 osoby.  
Zgłoszenie udziału w spotkaniu jak najwcześniej (najpóźniej do dnia 15.01.2012 r.): Grażyna 

Miąsik, cdor@oaza.pl; tel. 660 447 475. 

Koszt: ok. 130 zł od osoby (w tym są również koszty organizacyjne) 

 

TERMINY REKOLEKCJI NA KOPIEJ GÓRCE 

Grudzień 2011 

NOWOROCZNA OAZA MODLITWY – „Chcę być człowiekiem wiary konsekwentnej” 

 Termin: 28.12.2011 r. (godz. 18.00) – 1.01.2012 r. (godz. 13.00). 

 Prowadzący: Ks. Marek Andrzejuk, Anna Jóźwik, diakonia Centrum 

 Uczestnicy: młodzież, dorośli, rodziny, niezależnie od przebytej formacji, którzy we wspólnocie 

modlitwy i zabawy w duchu nowej kultury pragną rozpocząć Nowy Rok 2012. 

 Zgłoszenia. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 45 osób) o przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Koszt: dorośli – 250 zł; uczniowie i studenci – 220 zł; dzieci (3-12 lat) – 160 zł. 

 

„JAK KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM” – rekolekcje dla narzeczonych 

Sprawiajcie, by wasza relacja stawała się zaczynem aktywnej i odpowiedzialnej obecności we 

wspólnocie. Nie zapominajcie także, że aby być autentycznym także miłość wymaga drogi dojrzewania: 

poczynając od początkowej atrakcyjności i «czucia się dobrze» z drugim uczcie się kochać drugiego  

i bycia przezeń kochanym. (Benedykt XVI do narzeczonych, Ankona, 11.09. 2011 r.) 

 Termin: 27.12.2011r. (godz. 18.00) - 1.01.2012 r. (godz. 13.00). 

 Prowadzący: Anna i Benedykt Banaszkowie (Wrocław) i o. Andrzej Bielat OP (Tarnobrzeg) 

 Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu Światło-Życie, ale wszyscy, którzy chcą zaprosić 

Jezusa Chrystusa do swojego życia; którzy w poważny sposób myślą o przygotowaniu do 

sakramentu małżeństwa; narzeczeni z wyznaczoną datą ślubu ale także ci, którzy odkrywają, że 

pragną być razem.  

 Uczestnicy rekolekcji otrzymują dokument uczestnictwa w katechezach przedmałżeńskich. 

mailto:cdor@oaza.pl
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 Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (możemy przyjąć tylko 15 par), o przyjęciu decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

 Koszt: 330 zł od osoby. 

 

Styczeń 2012 

„UMIŁOWAĆ ADORACJĘ NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU” – w szkole modlitwy 

Chciałbym stwierdzić z radością, że dziś w Kościele mamy «wiosnę eucharystyczną»: jakże wiele 

osób trwa w milczeniu przed Tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę miłości z Jezusem! Cieszy 

to, że tak wiele grup młodych ludzi odkrywa na nowo piękno modlitwy w czasie adoracji 

Najświętszej Eucharystii. Modlę się, aby ta «wiosna» eucharystyczna szerzyła się coraz bardziej 

we wszystkich parafiach (Benedykt XVI, 17.11.2010 r.) 

 Termin: 14-17.01.2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 14-20.01.2012 r. (17-20.01 – wypoczynek): 

po zakończeniu rekolekcji, istnieje możliwość przedłużenia pobytu i wypoczynku, organizując 

sobie czas indywidualnie. 

 Prowadzący: Ks. Stanisław Szczepaniec (Kraków),  Grażyna Miąsik  (CDOR), 

 Uczestnicy: młodzież, studenci, dorośli, małżeństwa, osoby konsekrowane, klerycy, kapłani, 

którzy pragną odnowić swoją więź z Jezusem Chrystusem, chcą trwać w milczeniu przed 

Tabernakulum, aby zagłębić się w rozmowę miłości z Jezusem, pragną doświadczyć «wiosny» 

eucharystycznej i być jej świadkiem w swojej parafii, wspólnocie, rodzinie. 

 Koszt (wersja bez wypoczynku): dorośli – 220 zł; uczniowie i studenci – 190 zł; dzieci – 150 zł. 

 

„ZOSTAŃ WSPÓLNIKIEM BOGA” – rekolekcje dla przedsiębiorców 

Wielkim wyzwaniem (…)  jest pokazanie, zarówno w dziedzinie myśli, jak i zachowań, że nie tylko 

nie można zaniedbywać bądź osłabiać tradycyjnych zasad etyki społecznej, takich jak przejrzystość, 

uczciwość i odpowiedzialność, ale również, że w stosunkach rynkowych zasada darmowości oraz 

logika daru jako wyraz braterstwa mogą i powinny występować w obrębie normalnej działalności 

ekonomicznej. Jest to potrzeba człowieka w chwili obecnej, ale przemawia za tym również racja 

ekonomiczna. Jest to potrzeba zarazem miłości, jak i prawdy. (Benedykt XVI, Caritas in veritate)  

Rekolekcje o tym, jak prowadzenie własnej firmy zobowiązuje przed Bogiem i ludźmi, jak wpływa 

na życie rodziny, wspólnoty. Ukazywanie przenikania codziennego życia wiarą i ewangelicznym 

myśleniem jest jednym z głównych charyzmatów naszego Ruchu. Dlatego ta forma rekolekcji może 

ubogacić uczestników rekolekcji w nowe biblijne inspiracje dotyczące ich pracy, relacji pracowniczych 

oraz chrześcijańskiego podejścia do finansów.  

 Termin: 21-25.01.2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 18-25.01.2012 r. (18-21.01 – wypoczynek): 

przed rozpoczęciem rekolekcji istnieje możliwość przedłużenia pobytu i wypoczynku, 

organizując sobie czas indywidualnie. 

 Prowadzący: Ks. Janusz Nowak FDP (ekonom prowincjalny i moderator Ruchu),  diakonia 

Centrum 

 Uczestnicy: prowadzący własne firmy, przygotowujący się do założenia własnych firm, 

pracownicy banków oraz ci wszyscy, którzy chcą się uczyć Bożego zarządzania dobrami 

materialnymi.  

 Koszt (wersja bez wypoczynku): dorośli – 320 zł; dzieci (3-12 lat) – 180 zł; starsze dzieci, jak dorośli. 

 

„ABYM PRZEJRZAŁ”- rekolekcje ewangelizacyjne 

Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, 

żebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Idź, twoja wiara cię uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł 

za Nim drogą. (Mk 10, 49-52) 

 Termin: 29.01-3.02.2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 29.01-5.02.2012 r. (3-5.01 – 

wypoczynek): po zakończeniu rekolekcji, istnieje możliwość przedłużenia pobytu i 

wypoczynku organizując sobie czas indywidualnie. 

 Prowadzący: Ks. Maciej Krulak  (Moderator Centrum i KWC), Katarzyna Owczarek,  diakonia 

Centrum 

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

 Zgłoszenia: najpóźniej do 31.12.2011 r. 

 Koszt (wersja bez wypoczynku): dorośli – 330 zł; uczniowie i studenci – 280 zł; dzieci (3-12 

lat) – 200 zł; starsze dzieci, jak dorośli. 
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Luty 2012 

DZIEŃ ŚWIATŁA 2.02.2012 roku 

Zgodnie z tradycją naszego Ruchu dnia 2 lutego 2012 w święto Ofiarowania Pańskiego 

zapraszamy do Krościenka na Dzień Światła. W tym dniu zostaną pobłogosławione świece oaz 

rekolekcyjnych, które zapłoną po raz kolejny podczas Rozesłania Oaz w ramach Centralnej Oazy Matki, 

a później będą znakiem jedności wszystkich wakacyjnych oaz rekolekcyjnych w ramach Oazy Żywego 

Kościoła AD 2012. Spotkanie to jest zawsze okazją do refleksji nad misterium Chrystusa Światłości 

świata, który dzięki łasce wiary wkroczył do naszych serc i trwale przemienił nasze życie. Zapraszam 

przedstawicieli Diecezjalnych Oaz Rekolekcyjnych, szczególnie z terenów Polski południowej oraz 

tych diecezji, które w tym dniach mają czas ferii zimowych oraz wszystkich oazowiczów, których serce 

przynagli do wzięcia udziału w tym pięknym zimowym spotkaniu modlitewnym w Centrum Ruchu  

w Krościenku!  

Równocześnie pamiętajmy, ze Dzień Światła jest w naszym Ruchu obchodzony jako moment 

przejścia z czasu postoazy (ugruntowania przeżyć rekolekcyjnych minionego roku) do czasu preoazy 

(bezpośredniego przygotowania do zbliżających się rekolekcji wakacyjnych). Warto pomyśleć nad 

szczególnym przeżyciem tego dnia w naszych wspólnotach oazowych, w nawiązaniu do „Roku wiary 

konsekwentnej” związanego z 25. rocznicą śmierci sługi Bożego ks. F. Blachnickiego.   

Program Dnia Światła:  

11.30  Medytacja o świetle  

13.00  Posiłek (zupa i herbata)  

14.00  Adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość Sakramentu Pojednania  

15.15  Przygotowanie do liturgii  

15.30  EUCHARYSTIA i poświęcenie świec oazy 
 

Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie przyjazdu oraz o przywiezienie świec.  

Zgłoszenia: do 26 stycznia 2012 r. na adres: Centrum Ruchu Światło-Życie, ul. Ks. Franciszka 

Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem; tel. 18 262 32 35, kopiagorka@oaza.pl 

 

OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII (ORD) 

 Termin: 9-14.02.2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 6-14.02.2012 r. (6-9.02 – wypoczynek): 

przed rozpoczęciem rekolekcji istnieje możliwość przedłużenia pobytu i wypoczynku, 

organizując sobie czas indywidualnie. 

 Prowadzący: Ks. Maciej Krulak  (Moderator Centrum i KWC), Grażyna Miąsik (CDOR), 

diakonia Centrum 

 Uczestnicy:  

– studenci, dorośli oraz małżeństwa (także z dziećmi) po podstawowej formacji 

deuterokatechumenalnej w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach formacyjnych); 

– kapłani, osoby konsekrowane, alumni seminariów duchownych, zainteresowani Ruchem ze 

względu na swoje powołanie w Kościele, dla których ORD może stać się pierwszą, 

całościową prezentacją charyzmatu Ruchu Światło-Życie. 

 Zgłoszenia: najpóźniej do 15.01.2012 r. 

 Koszt (wersja bez wypoczynku): uczniowie i studenci – 280 zł; dorośli – 330 zł; dzieci – 200 zł 

(3-12 lat). 

 

„CZŁOWIEK WIARY KONSEKWENTNEJ” – rekolekcje tematyczne  

połączone z obchodami 25. rocznicy śmierci sługi Bożego ks. F. Blachnickiego 

Jeśli miałbym coś do przekazania i chciałbym coś przekazać w moim duchowym testamencie, to 

właśnie ten dar: charyzmat Światło-Życie. Zrozumienie, umiłowanie, wierność wobec tego 

charyzmatu (Ks. F. Blachnicki, Testament). 

 Termin: 23-26.02.2012 (możliwość pozostania i udziału w Eucharystii 27.02.2012 r.), Wersja  

z wypoczynkiem: 21-26.02.2012 (21-23.02 – wypoczynek): przed rozpoczęciem rekolekcji 

istnieje możliwość przedłużenia pobytu i wypoczynku, organizując sobie czas indywidualnie. 

 Prowadzący: Dorota Seweryn, Grażyna Miąsik, Ks. Maciej Krulak 

 Uczestnicy: zapraszamy wszystkich członków Ruchu Światło-Życie: rodziny, dorosłych, 

młodzież, kapłanów, wszystkie osoby zainteresowane życiem sługi Bożego ks. Franciszka 

Blachnickiego i duchowością Ruchu Światło-Życie.  

 Zgłoszenia: najpóźniej do 10.02.2012 r. 

mailto:kopiagorka@oaza.pl
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 Koszt (wersja podstawowa: 23-26.02.2012): uczniowie, studenci – 180 zł; dorośli – 210 zł; 

dzieci (3-12 lat) – 150 zł  

 

Kwiecień 2012 

TRIDUUM PASCHALNE W FORMIE REKOLEKCYJNEJ 

 Termin: 5-8 IV 2012 r. 

 Rozpoczęcie: 5 IV (Wielki Czwartek) – przyjazd do godz. 15.30. Zakończenie: 8 IV (Niedziela 

Zmartwychwstania Pańskiego) – ok. godz.17.00. Możliwość wyjazdu w Poniedziałek 

Wielkanocny. Zapraszamy te osoby, które pragną uczestniczyć w całym Triduum Paschalnym. 

 Prowadzący: Ks. Maciej Krulak, Ks. Janusz Nowak FDP, diakonia Centrum 

 Koszt: 200 zł (dzieci 3-12 lat – 130 zł) 

 Zgłoszenia. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 

Maj 2012 

„JAK KOCHAĆ I BYĆ KOCHANYM” – rekolekcje dla narzeczonych 

Sprawiajcie, by wasza relacja stawała się zaczynem aktywnej i odpowiedzialnej obecności we 

wspólnocie. Nie zapominajcie także, że aby być autentycznym także miłość wymaga drogi dojrzewania: 

poczynając od początkowej atrakcyjności i «czucia się dobrze» z drugim uczcie się kochać drugiego  

i bycia przezeń kochanym. (Benedykt XVI do narzeczonych, Ankona, 11.09. 2011 r.) 

 Termin: 28.04.2012r. (godz. 18.00) - 3.05.2012r. (godz. 13.00). 

 Prowadzący: Joanna i Norbert Dawidczykowie (Ostrołęka) i o. Andrzej Bielat OP (Tarnobrzeg) 

 Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu Światło-Życie, ale wszyscy, którzy chcą zaprosić 

Jezusa Chrystusa do swojego życia; narzeczeni z wyznaczoną datą ślubu ale także ci, którzy 

odkrywają, że pragną być razem. Uczestnicy rekolekcji otrzymują dokument uczestnictwa  

w katechezach przedmałżeńskich. 

 Zgłoszenia: najpóźniej do 25.03.2012 r. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona (możemy 

przyjąć tylko 15 par), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Koszt: 330 zł od osoby. 

 

Czerwiec 2012 

„STAROŚĆ – ZNAK BOŻEGO BŁOGOSŁAWIEŃSTWA”  

- rekolekcje oazowe dla seniorów i nie tylko... +6o 

Drodzy Bracia i Siostry w podeszłym wieku, abyście pogodnie przeżywali lata, które Bóg 

przeznaczył każdemu z was, pragnę zarazem bardzo otwarcie podzielić się z wami uczuciami, 

jakich doznaję u schyłku mego życia… Mimo ograniczeń bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem 

się nim cieszyć. Dziękuję za to Bogu! Pięknie jest służyć aż do końca sprawie Królestwa Bożego. 
Pozwól, o Panie życia, abyśmy to sobie wyraźnie uświadomili i umieli cieszyć się każdym etapem 

naszego życia jako darem niosącym bogate obietnice na przyszłość” (Jan Paweł II). 

 Termin: 14.06.2012 r. (godz. 18.00) - 20.06.2012 r. (godz. 13.00). 

 Prowadzący: Kapłan, animatorzy, psycholog, lekarz,  

 Uczestnicy: warto rozejrzeć się w naszych środowiskach i zaprosić do udziału osoby dojrzałe 

wiekiem, które do tej pory nie miały możliwości uczestniczenia w rekolekcjach, ani też 

poznania naszego Ruchu. Może pora pomyśleć o swoich rodzicach, dziadkach, sąsiadach, 

znajomych. 

 Zgłoszenia: najpóźniej do 15.05.2012 r. Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona o przyjęciu 

decyduje kolejność zgłoszeń. 

 Koszt: ok. 350 zł od osoby. 

 

Zgłoszenia na rekolekcje organizowane przez Centrum Ruchu w Krościenku 

1. Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl 

2. Karty na rekolekcje: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3282 

3. Osoby nie posiadające Internetu zgłaszają się telefonicznie: +48 660 447 475 

4. Zadatek na konto podane w karcie uczestnictwa. 

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

Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR 

mailto:cdor@oaza.pl
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3282
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Bank Spółdzielczy w Krościenku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102,  

z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto, nazwa rekolekcji). 

5. Potwierdzenie przyjęcia do oazy rekolekcyjnej przez CDOR – w wersji elektronicznej (email). 

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 

 

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 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.  

 

 

18. ŻYCZENIA 

Gratuluje wytrwałym, którzy doszli do końca Listu Jedności. Przekazuję w tym miejscu życzenia 

na czas Świąt Bożego Narodzenia wszystkim członkom i uczestnikom naszego Ruchu, Waszym 

Bliskim, całym Wspólnotom Parafialnym, w których istnieją wspólnoty naszego Ruchu, wszystkim 

Przyjaciołom i Dobrodziejom: 

 

Zbliżają się dni świętowania Wydarzenia, kiedy 

Miłosierny Ojciec w pełni czasów posłał swojego Syna na 

świat dla naszego zbawienia! Dzięki pokornemu przyjściu 

Chrystusa – Światłości Świata, „porta fidei” zostały dla nas 

szeroko otwarte.  

Wprowadzają nas one do życia w komunii z Bogiem  

i pozwalają na wejście do Jego Kościoła, który stał się dla 

nas domem.  

Rozważając, w dniach Bożego Narodzenia, głębię 

Misterium Wcielenia, życzę, aby przeżywanie tych tajemnic 

owocowało w nas „wszędzie i zawsze” pragnieniem dzielenia 

się wiarą w Jezusa Chrystusa oraz czynienia Kościoła 

domem wierzących!  

 

 

 

Z wyrazami jedności 
 

Ks. Adam Wodarczyk 

Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie 
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