
Liturgia Godzin w życiu członków Ruchu Światło-Życie 

 

Liturgia Godzin jest publiczną modlitwą Ludu Bożego, posiadającą bogatą tradycję  

w historii zbawienia. Dzieje Apostolskie niejednokrotnie wspominają jednomyślną modlitwę 

wspólnoty chrześcijańskiej. W związku z tym modlitwę zalicza się do głównych powinności 

Kościoła. Jest modlitwą, która trwa nieustannie w imieniu całej ludzkości i dla jej zbawienia. 

Powinna stać się także modlitwą osobistą każdego, kto w niej uczestniczy – jako źródło wiary, 

nadziei, miłości, pobożności. Jest bowiem przeznaczona dla wszystkich, nie tylko dla tych, 

którzy zobowiązani są prawem do jej odmawiania (biskupów, kapłanów, diakonów).  

 

 W myśl powyższej zachęty ze strony Kościoła modlitwę Liturgii Godzin podejmują 

członkowie wielu wspólnot religijnych, w tym Ruchu Światło-Życie. Punktem docelowym 

dążeń i działań Ruchu jest służba na rzecz parafii i całego Kościoła. Przedtem jednak kładzie 

on nacisk na kształtowanie dojrzałego chrześcijanina jako nowego człowieka w Chrystusie we 

wszystkich etapach rozwoju jego osobowości. Formacja ta odbywa się w ramach parafii 

poprzez tworzenie w niej małych wspólnot. Jednym z jej elementów jest stopniowe 

przygotowywanie uczestnika do rzeczywistego odkrywania i przeżywania liturgii, ponieważ 

jest ona "szczytem, do którego zmierza działalność Kościoła i jednocześnie jest źródłem,  

z którego wypływa cała jego moc".  

 

 Miejscem, gdzie członkowie Ruchu Światło-Życie spotykają się po raz pierwszy  

z Liturgią Godzin są najczęściej rekolekcje wakacyjne. Ruch Światło-Życie od początku uważał 

się za ruch odnowy liturgii. Dlatego warto zadbać o to, aby forma modlitwy poznana w czasie 

rekolekcji wakacyjnych była kontynuowana w czasie roku pracy i w ciągu całego życia.  

 

Celebracja Liturgii Godzin wymaga nie tylko zharmonizowania głosu z modlitwą serca, 

lecz także troski o głębsze poznanie liturgii i Pisma Świętego, a zwłaszcza psalmów. Zgodnie 

z tym zaleceniem Kościoła formacja podstawowa Ruchu również ukierunkowuje na 

indywidualną modlitwę Liturgią Godzin. Przykładem jest VI krok (Drogowskazy Nowego 

Człowieka) – Modlitwa, gdzie ks. F. Blachnicki proponuje codzienne odmawianie Jutrzni. 

Liturgia Godzin jest podejmowana przez wielu animatorów jako codzienna modlitwa osobista. 

Ma to miejsce także w Domowym Kościele, który gromadzi rodziny pragnące kroczyć drogą 

Ruchu Światło-Życie.  

 

W pamięci wielu oazowiczów pozostają również słowa wypowiedziane przez ks. 

Wojciecha Danielskiego, drugiego moderatora krajowego Ruchu, o modlitwie liturgicznej, że 

formacja chrześcijańska, formacja chrześcijańskiej modlitwy zaczyna się od liturgii. To właśnie 

ten człowiek pokazywał, że modlitwa liturgiczna jest źródłem treści dla wszelkiej modlitwy 

Kościoła. Nieustannie przypomina, że właśnie w czasie tej modlitwy rodzi się i wyraża jedność 

Kościoła.  

 

 Wspólnoty Ruchu Światło-Życie upatrują w Liturgii Godzin wielki dar, dlatego czują 

się powołane do jej odmawiania – na mocy udziału we wspólnym czyli powszechnym 

kapłaństwie wiernych. Teksty Liturgii Godzin mogą pomóc nam trwać w jedności – nawet w 

najbardziej niesprzyjających warunkach. 
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