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List jedno�ci – Komunikat 

Moderatora Generalnego Ruchu �wiatło-�ycie 
nr 2 – 2011/2012 

 
 

1.  STATYSTYKA O�K 2011 

2010 2011 
Diecezja – zgromadzenie Domowy 

Ko�ciół 
Pozostali 

uczestnicy Razem Domowy 
Ko�ciół 

Pozostali 
uczestnicy Razem 

Białystok 130 1055 1185 98 1039 1137 
Bielsko – �ywiec 114 947 1061 312 580 892 
Bydgoszcz 232 brak danych 232 392 193 585 
Cz�stochowa 170 1100 1270 118 1257 1375 
Drohiczyn 104 604 708 63 583 646 
Elbl�g 44 brak danych 44 76 brak danych 76 
Ełk 52 brak danych 52 64 236 300 
Gda�sk 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 
Łom�a 99 564 663 171 470 641 
Łowicz 118 172 290 101 139 240 
Łód� 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 
Pozna� 310 286 596 308 243 551 
Przemy�l 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 – Kamie� 235 65 300 267 brak danych 267 
�widnica 134 111 245 71 46 117 
Tarnów 225 942 1167 269 457 726 
Toru� 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 
Zamo�	 – 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. (Gda�sk) – 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. Redemptory�ci – brak danych brak danych – 44 44 
xx. Salezjanie – Piła – 307 307 – 372 372 
xx. Zmartwychwsta�cy – 100 100 – 176 176 
Centrum Ruchu w Kro�cienku – 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 
Mał�onkowie z zagranicy 88  88 108 - 108 
Dzieci w oazach DK 
K 

5741  5741 6972 - 6972 
OR poza Polsk� 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 Ko�ciół 

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 
Uczestnicy 16.618 

Lato 2011 
Diakonia 5.046 

21.664 

Oazy w ci�gu roku  2.282  

Razem  23.946  
 
 
2. POWOŁANIE CENTRALNEJ DIAKONII MUZYCZNEJ 

W dniu 8 pa�dziernika 2011 roku, po konsultacji z Centraln� Diakoni� Jedno�ci, została powołana 
Centralna Diakonia Muzyczna Ruchu �wiatło-�ycie. Jej odpowiedzialnym na okres trzech lat został 
Marcin Ł�czycki 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 powstał� centraln� diakoni� muzyczn�. 

Marcin Ł�czycki, marcin@giszowiec.org. 
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3. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PROBOSZCZÓW „KOINONIA” 
Ku odnowie wspólnoty lokalnej – parafii; Plan Ad Christum Redemptorem 2 – w słu�bie 
odnowy parafii 
Sympozjum odbyło si� w dniach 10-12 pa�dziernika 2011 roku w Porszewicach. Uczestniczyło  

w nim 31 kapłanów z 17 diecezji, jednego zgromadzenia zakonnego i 1 kapłan z diecezji wile�skiej. 
Podczas spotkania miały miejsce prezentacje dotycz�ce odnowy parafii w dziedzinie ewangelizacji, 

liturgii, modlitwy, wyzwolenia i �ycia. Była mowa o tworzeniu przy parafiach centrów duchowo�ci, 
liturgicznych oraz zwi�zanych z posług� wyzwolenia. Jako przykłady zostały pokazane Centrum 
Duchowo�ci w Tychach, Chorzowski O�rodek Liturgiczny i O�rodek im. Ks. Blachnickiego w 
Katowicach. W�ród prelegentów byli odpowiedzialni za Centraln� Diakoni� �ycia – Agata i Krzysztof 
Jankowiakowie, za Centraln� Diakoni� Ewangelizacji – Marek Filar oraz za Centraln� Diakoni� 
Liturgiczn� – Wojciech Kosmowski, a tak�e Piotr Werwi�ski z Ruchu Nowego �ycia, ks. Bartosz 
Zygmunt odpowiedzialny za Diecezjaln� Diakoni� Muzyczn� archidiecezji katowickiej oraz za 
Chorzowski O�rodek Liturgiczny, ks. Jakub Kania zwi�zany z Centrum Duchowo�ci w Tychach oraz 
ks. Wojciech Ignasiak z Centralnej Diakoni Wyzwolenia, twórca O�rodka Profilaktycznego im. Ks. 
Blachnickiego przy Ko�ciele-Wotum Jutrzenki Wolno�ci w Katowicach.  

Spotkanie proboszczów „Koinonia” b�dzie miało swoj� kontynuacj� w przyszłym roku, w dniach 
8-10.10.2012 r. Tegoroczna „Koinonia” stała si� bardzo dobr� okazj� do spotkania kapłanów-
moderatorów zaanga�owanych od lat w naszym Ruchu, pełni�cych aktualnie obowi�zki 
proboszczowskie. Pomy�lny przebieg spotkania oraz zainteresowanie tematyk� odnowy parafii ze 
strony uczestników „Koinonii” rodzi nadziej� na zawi�zanie si� w przyszło�ci Diakonii Wspólnoty 
Lokalnej naszego Ruchu. My�l�, �e jest to kwestia niedalekiej przyszło�ci. Mam nadziej�, �e do grona 
wspomnianych 31 uczestników spotkania „Koinonia” doł�cz� kolejni proboszczowie zwi�zani od lat z 
Ruchem �wiatło-�ycie.       

 
 
4. KO�CIÓŁ NASZYM DOMEM, Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedno�ci 2011/2012 

Relacj� z tegorocznej Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedno�ci w Porszewicach mo�na znale�	 na 
stronie oaza.pl (http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3565).  

��ORDJ wzi�ły udział 72 osoby z 24 diecezji, jednego zgromadzenia zakonnego oraz z Centrów 
Ruchu w Kro�cienku i Carlsbergu. 

Rozwa�ane po raz pierwszy podczas ORDJ hasło pracy rocznej „Ko�ciół naszym domem” 
pozwoliło nam odkrywa	 prawd� o Ko�ciele, wspólnocie słu�b i charyzmatów, w którym dokonuje si� 
w nas do�wiadczenie daru dzieci�ctwa Bo�ego oraz braterstwa z lud�mi, którzy staj� si� dzi�ki łasce 
wiary naszymi bra	mi i siostrami w Chrystusie. Dar wiary, za spraw� listu Benedykta XVI „Porta 
fidei”, zapowiadaj�cego rok wiary w Ko�ciele, stał si� kolejnym wa�nym w�tkiem rekolekcji ORDJ.  
Z kolei nadchodz�ca 25. rocznica �mierci naszego Zało�yciela sługi Bo�ego ks. Franciszka 
Blachnickiego, który był „człowiekiem wiary konsekwentnej” ukazuje nam, �e charyzmat „budzenia do 
�ywej wiary”, który pozostawił nam sługa Bo�y ks. Franciszek, jest bardzo gł�boko obecny w 
duchowym do�wiadczeniu wszystkich ludzi zwi�zanych z naszym Ruchem. Dlatego nadchodz�cy rok 
formacyjny 2012-2013 b�dzie przez nas prze�ywany jako „rok wiary konsekwentnej”, przez któr� 
do�wiadczamy nowego �ycia w Chrystusie i przez któr� Ko�ciół staje si� naszym domem.     
 
 
5. REKOLEKCJE KAPŁA�SKIE 

W listopadzie odbyły si� dwie serie rekolekcji kapła�skich.  
Seria dla moderatorów diecezjalnych Ruchu �wiatło-�ycie i moderatorów diecezjalnych 

Domowego Ko�cioła miała miejsce w Porszewicach. Był to bardzo dobry czas rekolekcyjny, w którym 
uczestniczyło 26 moderatorów diecezjalnych (w tym 6 moderatorów diecezjalnych DK). Pochylili�my si� 
podczas rekolekcji nad tematyk� zwi�zan� z realizacj� przez nasz Ruch „Planu Ad Christum 
Redemptorem 2” oraz nad odnow� naszych parafii. Mówili�my tak�e o posłudze moderatora 
diecezjalnego Ruchu �wiatło-�ycie i posłudze moderatora Domowego Ko�cioła. Był to czas ukazywania 
zada�, które stoj� przed wspólnotami Ruchu oraz jedno�ci kapła�skiej poprzez wspólnot� modlitwy, 
dzielenia si� słowem Bo�ym oraz codziennym do�wiadczeniem posługi kapła�skiej.    

Z kolei rekolekcje kapła�skie dla moderatorów, odbywaj�ce si� w ostatnim tygodniu roku 
liturgicznego, zgromadziły w Centrum Ruchu �wiatło-�ycie w Kro�cienku 120 kapłanów z całej Polski 
i z zagranicy, w tym w szczególnie znacznej liczbie z archidiecezji lwowskiej na Ukrainie. Programem 
rekolekcji stała si� Oaza Rekolekcyjna Animatorów Modlitwy. Rekolekcje te, prowadzone przez ks. 
Ryszarda Nowaka, moderatora diecezjalnego Ruchu z archidiecezji katowickiej, od lat zwi�zanego z 
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diakoni� modlitwy, dały uczestnikom okazj� do refleksji nad osobist� modlitw� oraz nad animacj� �ycia 
modlitewnego w naszych wspólnotach. Pokazały bogactwo charyzmatycznej modlitwy w Duchu 
�wi�tym, która jest jednym z nurtów �ycia modlitewnego w naszym Ruchu ju� od połowy lat 
siedemdziesi�tych. W tamtym czasie sługa Bo�y ks. Blachnicki stał si� jednym z pionierów 
modlitewnej odnowy charyzmatycznej w Duchu �wi�tym w Ko�ciele w Polsce. Ponowne odkrycie tej 
rzeczywisto�ci, wpisanej w charyzmat naszego Ruchu, przez tak liczn� grup� kapłanów-moderatorów, 
powinno zaowocowa	 o�ywieniem �ycia modlitewnego wspólnot naszego Ruchu. Przejawami takiego 
„modlitewnego przebudzenia w Duchu �wi�tym” powinny sta	 si� cz��ciej organizowane spotkania 
modlitewne, Oazy Modlitwy, rekolekcje ORAM i KODA DM oraz Seminaria Odnowy w Duchu 
�wi�tym. W tym miejscu a� prosi si� wezwa	 Ducha �wi�tego słowami modlitwy bł. Jana Pawła II: 
„Niech zst�pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.    

      

6. JESIENNE DNI WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH (DWDD) 

DWDD ma słu�y	 przede wszystkim budowaniu jedno�ci, formacji oraz wymianie informacji 
dotycz�cych stanu poszczególnych diakonii w diecezjach. Wizja tego celu DWDD coraz bardziej 
dojrzewa, tak�e poprzez fakt, �e diakonie centralne zacz�ły przygotowywa	 swoich delegatów do 
prowadzenia spotka� diakonii w ramach DWDD w filiach. Przed nami jeszcze spora droga, ale je�li  
w ci�gu najbli�szych dziewi�ciu lat podejmiemy wezwanie zawarte w Planie Ad Christum 
Redemptorem 2, aby budowa	 silne diakonie, to nale�y ufa	, �e trud ten z czasem przyniesie owoce.    

Jesienne DWDD koncentrowały si� wokół zaanga�owania członków naszego Ruchu w odnow� 
wspólnot lokalnych, jakimi s� parafie. Podczas sesji zamkni�tej Kongresu „Nowi ewangelizatorzy dla 
nowej ewangelizacji” zorganizowanego w Rzymie przez Papiesk� Rad� 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 wła�ciw� misj� Ko�cioła i stanowi jego zasadniczy cel. Z tego powodu nie nale�y 
uwa�a	 Nowej Ewangelizacji tylko za pewien wymiar dodatkowy duszpasterstwa, gdy� w jej aspekcie 
misyjnym, reprezentuje ona, jego przeklasyfikowanie, co ma z kolei dopomóc chrze�cijanom, dogł�bnie 
�y	 sakramentem Chrztu, który otrzymali, a który uczynił z nich �wiadków Chrystusa. W takim stopniu, 
w jakim chrze�cija�skie wspólnoty, przyjm� zaproszenie do Nowej Ewangelizacji, b�dzie mo�liwym 
stworzenie rzeczywistych dróg porozumienia i jasnych horyzontów wspólnego zaanga�owania, dla 
dowarto�ciowania wszystkich rzeczywisto�ci ko�cielnych z ich charakterystycznymi cechami”.  

Odnowa naszych parafii dokona si� zatem wtedy, gdy przez nasze wspólnoty lokalne zostanie 
podj�te wezwanie do nowej ewangelizacji. Nasz Zało�yciel, sługa Bo�y ks. Franciszek Blachnicki 
mówił o tym ju� trzydzie�ci cztery lata temu, kiedy to w referacie „Ewangelizacja w procesie 
budowania nowej parafii” nakre�lił program odnowy parafii poprzez ewangelizacj�. Zadanie to jest 
ci�gle aktualne dla tych osób w naszym Ruchu, które podejmuj� posług� w diakoniach. Ostatecznie 
celem ka�dej diakonii naszego Ruchu jest wej�cie na drog� słu�by odnowy wspólnoty lokalnej, jak� jest 
parafia. My�l�, �e jesienne DWDD, skoncentrowane wokół problemu odnowy parafii, jeszcze wyra�niej 
ukazały ten cel Planu ACR 2 wszystkim członkom diakonii naszego Ruchu. 

W kontek�cie odnowy parafii warto w naszych wspólnotach zada	 sobie nast�puj�ce pytania: 
� Spróbuj opisa	 główne kierunki Twojej pracy duszpasterskiej w minionym roku, jakie cele 

chciałe� osi�gn�	? 
� Poka� silne strony �ycia w Twojej parafii, które nale�ałoby pomno�y	?    
� Gdzie dostrzegasz najwi�ksz�(e) słabo�	 (słabo�ci) Twojej wspólnoty parafialnej? 
� W jaki sposób realizowana jest misja ewangelizacyjna w Twojej parafii? Ilu ludzi jest w ni� 

zaanga�owanych? 
� W jaki sposób realizowana jest odnowa liturgiczna w Twojej parafii? Ilu ludzi jest w ni� 

zaanga�owanych? 
� Na ile i w jaki sposób członkowie małych grup i wspólnot podejmuj� ró�ne diakonie w Twojej 

parafii? 
� Ile osób stanowi grono Twoich współpracowników, z którymi spotykasz si� regularnie na 

modlitwie, dzieleniu si� słowem Bo�ym i planowaniu �ycia parafii?  
� W jaki sposób chciałby� pozyska	 nowych ludzi �wiadomie uczestnicz�cych w �yciu Twojej 

wspólnoty parafialnej? W jaki sposób chciałby� o�ywi	, odnowi	 �ycie liturgiczne  
w Twojej parafii?  

� W jaki sposób realizowane jest �ycie we wspólnotach podstawowych (ruchy, małe grupy)  
w Twojej parafii?  

� W jaki sposób chciałby� o�ywi	 prac� Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady 
Ekonomicznej w Twojej parafii?     
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7. XXXVII KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU �WIATŁO-�YCIE 

Tematem XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu �wiatło-�ycie, która odb�dzie si�  
w dniach 17-20.02.2012 roku na Jasnej Górze w Cz�stochowie, b�dzie hasło zbli�aj�cego si� roku 
formacyjnego „Ko�ciół naszym domem”. Zach�cam, aby ka�da diecezja zadbała o godn� reprezentacj� 
podczas naszego dorocznego spotkania. Szczególnie prosz�, aby nie zabrakło przedstawicieli 
poszczególnych diakonii posługuj�cych w diecezjach! Prosz� równie�, aby czas przygotowa� do 
Kongregacji otoczy	 szczególn� modlitw� i postem. W ten sposób wyprosimy u Pana błogosławie�stwo 
i dary, które zdynamizuj� nas do owocnej słu�by w Ko�ciele charyzmatami Ruchu �wiatło-�ycie. 

Go�ciem tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych b�dzie pochodz�cy z Malezji Chi�czyk 
Geokseng Lim. Aktualnie mieszka w Singapurze. Od wielu lat podejmuje on posług� ewangelizacyjn� w 
Chinach, Singapurze i w innych krajach Azji. Specjalizuje si� w przygotowywaniu liderów dla ewangelizacji 
i słu�by w Ko�ciele. Szczegóły dotycz�ce tegorocznej Kongregacji zostan� przekazane w styczniu. Ju� teraz 
otaczajmy to wa�ne wydarzenie, jakim jest Kongregacja Odpowiedzialnych, nasz� modlitw�.    

 
 

8. PLAN AD CHRISTUM REDEMPTOREM 2 

W roku 2012 w ramach Planu Ad Christum Redemptorem 2 chcemy zintensyfikowa	 
przygotowania do działa� ewangelizacyjnych w naszych diecezjach, rejonach i przede wszystkim  
w parafiach. W tym celu powinni�my we wspólnotach naszego Ruchu postawi	 sobie kilka pyta�: 

� W jaki sposób realizowana jest misja ewangelizacyjna poprzez Ruch w Twojej diecezji, rejonie, 
parafii? Ilu ludzi jest w ni� zaanga�owanych? 

� Jak wygl�da �wiadomo�	 ewangelizacyjna we wspólnotach Ruchu  w Twojej diecezji, rejonie, 
parafii?  

� Na ile i w jaki sposób członkowie Ruchu w Twojej diecezji podejmuj� formacj� i posług�  
w diakoniach? 

� Ile osób stanowi grono Twoich współpracowników, z którymi spotykasz si� regularnie na 
modlitwie, dzieleniu si� słowem Bo�ym i planowaniu �ycia Ruchu w Twojej diecezji, rejonie, 
parafii?  

� W jaki sposób chcecie pozyska	, na drodze ewangelizacji, nowych ludzi do wspólnot Ruchu  
w Twojej diecezji, rejonie, parafii? Ile zaplanowali�cie działa� ewangelizacyjnych  
w najbli�szych miesi�cach?  

� W jaki sposób chciałby� o�ywi	 prac� Diecezjalnej Diakonii Ewangelizacji, Rejonowych 
Diakonii Ewangelizacji i Parafialnych Diakonii Ewangelizacji? 

� Na ile widzisz szans� na powstanie nowych rejonowych diakonii ewangelizacji i parafialnych 
diakonii ewangelizacji w nadchodz�cym roku? Jakie planujesz podj�	 działania w tym kierunku?      

Odpowied� na powy�sze pytania powinna nas wszystkich zmobilizowa	 do solidnej pracy  
w kierunku uzdolnienia wszystkich członków i uczestników naszego Ruchu, którzy przyj�li Jezusa jako 
swojego Zbawiciela i Pana, do osobistej i wspólnotowej ewangelizacji metod� pomna�ania uczniów. 
Dlatego w roku 2012 w ka�dej diecezji powinna odby� si� Oaza Rekolekcyjna Animatorów 
Ewangelizacji!  Aby umo�liwi	 realizacj� tego zadania, uka�e si� podr�cznik „Oaza Rekolekcyjna 
Animatorów Ewangelizacji” i inne materiały pomocnicze w ewangelizacji. Szczegóły równie� zostan� 
dopowiedziane podczas Kongregacji Odpowiedzialnych. Podj�cie konkretnych działa� 
przygotowuj�cych członków naszego Ruchu do ewangelizacji b�dzie odpowiedzi� na znaki czasu, 
szczególnie na wezwanie do nowej ewangelizacji, które Bóg skierował do nas najpierw za spraw� bł. 
Jana Pawła II „Nikomu nie godzi si� trwa	 w bezczynno�ci! (…) Nadszedł czas nowej ewangelizacji!” 
(Christifideles laici 3 i 34) oraz za spraw� Ojca �wi�tego Benedykta XVI.  

 
 

9. Nowa strona Ruchu �wiatło-�ycie w j�zyku angielskim: www.light-life.oaza.pl 

Od wielu lat Ruch �wiatło-�ycie obecny jest poza granicami Polski, ale od kilku lat coraz bardziej 
przenika do lokalnych struktur Ko�cioła w ró�nych cz��ciach �wiata. Dotychczas brakowało nam 
platformy wzajemnej komunikacji, tak aby osoby nie posługuj�ce si� j�zykiem polskim mogły pozna	 
Ruch, zobaczy	 czym �yjemy, ale te� przesła	 swoje �wiadectwa, relacje z wydarze�. Dlatego z 
 ogromn� rado�ci� informuj�, �e mamy ju� stron� Ruchu w j�zyku angielskim: http://www.light-
life.oaza.pl. Jest to mi�dzy innymi owoc mojego pobytu na Filipinach. Podczas spotkania w Konferencji 
Episkopatu Filipin prezentowałem nasz Ruch. Zapytano mnie wówczas o namiary na stron� Ruchu w 
j�zyku angielskim. U�wiadomiłem sobie wówczas, �e takowej strony nie posiadamy. Po powrocie 
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rozmawiałem o potrzebie stworzenia strony Ruchu z odpowiedzialnymi za Centraln� Diakoni� 
Komunikowania Społecznego Wiol� i Michałem Szepietowskimi. Owocem tej rozmowy jest strona 
www.light-life.oaza.pl. Aktualnie zawiera ona najbardziej podstawowe informacje dotycz�ce całego 
Ruchu �wiatło-�ycie. Strona ta z pewno�ci� b�dzie si� rozwija	, zarówno pod piecz� Centralnej 
Diakonii Komunikowania Społecznego (odpowiedzialno�	 za stron� formaln�), jak i Centralnej 
Diakonii Misyjnej (odpowiedzialno�	 za stron� merytoryczn�). Z biegiem czasu, kiedy stworzy si� 
sprawny zespół redakcyjny strony w j�zyku angielskim, b�dzie ona dawała mo�liwo�	 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 si� wa�nym miejscem prezentacji Ruchu �wiatło-�ycie wobec �wiata. Bardzo 
dzi�kuj� wszystkim, którzy przygotowali stron� www.light-life.oaza.pl! Dzi�ki temu z pewno�ci� 
b�dziemy mogli coraz lepiej spełni	 misj�, któr� powierzył nam nasz Pan Jezus Chrystus w słowach 
„id�c, czy�cie uczniów ze wszystkich narodów!”.  

A przed nami pojawia si� ju� wyzwanie tworzenia stron Ruchu w kolejnych j�zykach, jak cho	by 
włoskim, rosyjskim, hiszpa�skim, francuskim, chi�skim. By	 mo�e w tym momencie wydaje si� to po 
ludzku przerasta	 nasze mo�liwo�ci, ale skoro przed nami „Rok Wiary Konsekwentnej” (mowa o tym 
 w kolejnym, 10. punkcie Komunikatu), to rok 2012 powinien zaowocowa	 powstaniem tych dzieł 
w ró�nych j�zykach. Nasz Pan mówi: „Co niemo�liwe jest u ludzi, mo�liwe jest u Boga!” (Łk 18, 27). 
Có� mamy zatem czyni	? Pan mówi: „Nie bój si�, wierz tylko!” (Mk 5, 36).    

Kontakt: misje@oaza.pl 
   

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

W mijaj�cym roku �wi�towali�my 90. rocznic� urodzin sługi Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego. 
Z tego powodu odbyły si� dwie uroczyste sesje: w Rybniku (miejsce urodzin Ojca Franciszka) oraz 
w Tarnowskich Górach (miejsce dzieci�stwa i młodo�ci). Wydarzenia te pozwoliły nam spojrze	 na 
dzieci�stwo i młodo�	 naszego Zało�yciela oraz okoliczno�ci, które go w tamtym czasie kształtowały. 
W nadchodz�cym roku 2012 b�dziemy z kolei wspominali 25. rocznic� �mierci, czyli jak ufamy 
narodzin dla nieba, sługi Bo�ego ks. F. Blachnickiego. Z tej racji b�dziemy ten rok prze�ywali jako 
„Rok Wiary Konsekwentnej”, dzi�ki której „Ko�ciół stał si� naszym domem”. B�dziemy bowiem 
patrzyli na cało�	 �ycia i bogactwo charyzmatu ks. Blachnickiego, które pełnym blaskiem zaja�niało 
w chwili jego �mierci. Szukaj�c klucza dla zrozumienia jego �ycia i bogactwa duchowego, które nam 
zostawił w spu�ci�nie, dochodzimy do poj�cia „wiara konsekwentna”. Zostawił nam j� w swoim 
„Testamencie” jako pierwszy a tym samym najwa�niejszy dar, który otrzymał w swoim �yciu. Pi�knym 
akcentem, który naznaczy rok obchodów 25-lecia �mierci sługi Bo�ego ks. Blachnickiego jest fakt, �e 
zgodnie z wol� Ojca �wi�tego Benedykta XVI dnia 11.10.2012 r. rozpoczniemy obchody „Roku 
Wiary”. I wła�nie w tym „Roku Wiary” jako członkowie Ruchu �wiatło-�ycie b�dziemy mogli 
wpatrywa	 si� w pi�kny przykład „wiary konsekwentnej”, jaki pozostawił nam sługa Bo�y ks. 
Blachnicki. Aby pogł�bi	 refleksj� nad �yciem i charyzmatem sługi Bo�ego, cały rok formacyjny 2012-
2013 b�dziemy prze�ywa	 jako „Rok Wiary Konsekwentnej”.  

Podczas wa�nych dorocznych spotka� całego Ruchu, takich jak Kongregacja Odpowiedzialnych 
czy Centralna Oaza Matka, pojawi� si� oczywi�cie akcenty nawi�zuj�ce do rocznicy odej�cia do Pana 
sługi Bo�ego ks. Blachnickiego. „Rok wiary konsekwentnej” b�dzie miał jednak kilka stacji 
specjalnych, którymi b�d�: 

1. Centralne obchody 25. rocznicy �mierci sługi Bo�ego w Kro�cienku nad Dunajcem (przy 
grobie Ojca Franciszka) – 23-27.02.2012 r. 

2. Rekolekcje kapła�skie dla moderatorów Ruchu �wiatło-�ycie w Carlsbergu (miejsce �mierci 
i pierwszego grobu) pod przewodnictwem bpa Adama Szala – 10-13.04.2012 r. 

3. Rekolekcje kapła�skie w Kro�cienku po�wi�cone �yciu i charyzmatowi sługi Bo�ego ks. 
Blachnickiego, pod przewodnictwem ks. Adama Wodarczyka, Moderatora Generalnego  
– 26-29.11.2012 r.   

Zapewne w ci�gu roku dojrzej� w nas jeszcze propozycje ró�nych inicjatyw, które ubogac� 
i pozwol� gł�biej prze�ywa	 „Rok wiary konsekwentnej”. 

 
Centralne obchody 25. rocznicy �mierci sługi Bo�ego w Kro�cienku nad Dunajcem 

W „Roku Wiary Konsekwentnej” szczególnie uroczy�cie chcemy prze�y	 dzie� wspomnienia 
�mierci ks. Blachnickiego. B�dzie on poprzedzony rekolekcjami „Człowiek wiary konsekwentnej” 
zorganizowanymi na Kopiej Górce w dniach 23-26.02.2012 r. (patrz informacje Centralnej Diakonii 
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Oaz Rekolekcyjnych). W weekend poprzedzaj�cy rocznic� �mierci ks. Blachnickiego (sobota 
i niedziela, 25-26.02.2012) w Kro�cienku odb�d� si� uroczysto�ci upami�tniaj�ce to wydarzenie:  

– W sobot� 25.02.2012 r. w Kro�cienku b�dzie miało miejsce spotkanie szkół nosz�cych imi� ks. 
Blachnickiego.            

–  W niedziel� na rocznicowe obchody zapraszamy wszystkich członków i uczestników Ruchu,  
szczególnie z Polski południowej.  

– Centralne uroczysto�ci, z udziałem zaproszonych go�ci odb�d	 si� w poniedziałek 
27.02.2012 r. w Kro�cienku. Do udziału w tych obchodach gor	co zapraszam.  

Równocze�nie zach�cam, aby w tych dniach wspólnoty naszego Ruchu zgromadziły si� na 
Eucharystiach sprawowanych w intencji rychłej beatyfikacji sługi Bo�ego ks. Blachnickiego. Warto 
nasze spotkania poł�czy	 z wieczornicami po�wi�conymi pami�ci naszego Zało�yciela.   

 
Program  

Sobota 25 lutego 
10.00  Spotkane szkół – zawi�zanie wspólnoty – krótka prezentacja 
 Konkurs plastyczny; piosenka, utwór 
12.00  Eucharystia + modlitwa przy grobie 
13.30 Posiłek 
14.30 Szkolna FAMILIADA – konkurs wiedzy o Słudze Bo�ym 
17.00 Kolacja 
18.00 Filmy: „Odwa�ny wiar�” i „Gwałtownik Bo�y  
 Wieczór �wiadectw (z terenu Kro�cienka i okolic) 

 
Niedziela 26 lutego:  

10.00  Zawi�zanie wspólnoty  
11.00 Eucharystia + zej�cie do grobu Ojca 
12.30 Agapa 
13.30 Krótkie �wiadectwa o Ojcu 

Oazowa FAMILIADA* – konkurs wiedzy o Słudze Bo�ym  
Konkurs na projekt strony internetowej Centrum Ruchu – ogłoszenie wyników 
Spektakl „Prorok” – do 17.00 

18.00 Spektakl „Prorok” – dla parafian 

* skład dru�yn: mi�dzystanowy: młodzie�, doro�li, rodziny, duchowie�stwo 
 
Poniedziałek 27 lutego 

10.00  Zawi�zanie wspólnoty 
 Prezentacja dzieł sługi Bo�ego ks. F. Blachnickiego 
 Godzina �wiadectwa  
12.30 EUCHARYSTIA  
 Obiad 
15.00 Dyskusja panelowa na temat dorobku naukowego i pastoralnego sługi Bo�ego  

ks. Franciszka Blachnickiego 
17.00 Nieszpory 
 
Bardzo prosimy o wcze�niejsze zgłoszenie swojego przyjazdu  – do 5 lutego 2012 r. na adres: 
Centrum �wiatło-�ycie  
ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Kro�cienko n. Dunajcem 
tel. 18 262 32 35, email: kopiagorka@oaza.pl 
 
 

11. DOMOWY KO�CIÓŁ 

Dane statystyczne za rok formacyjny 2010/2011 
• Obecnie (stan na wrzesie� 2011 r.) w Polsce istniej� 3073 kr�gi DK, w których formacj� 

prze�ywa blisko 27 200 osób. W porównaniu z poprzednim rokiem ilo�	 kr�gów wzrosła o ponad 100, 
natomiast ilo�	 ich członków - o ponad 700. Przez etap formacji podstawowej przeszło ok. 16% 
członków DK.  

• W roku formacyjnym 2010/2011 w rekolekcjach zamkni�tych wzi�ło udział blisko 10 000 
członków DK (ok. 37% stanu wspólnoty). Doliczaj�c do tego dzieci, osoby pełni�ce ró�ne diakonie 
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podczas rekolekcji oraz uczestników z zagranicy, daje to ogóln� liczb� 20 711 osób - o prawie 2000 
wi�cej ni� w poprzednim roku. 

• Warto zwróci	 uwag� na fakt, i� w roku formacyjnym 2010/2011 wzrosła liczba uczestników 
rekolekcji nale��cych do formacji podstawowej DK: oaz (o 10%) i ORAR-ów (o 15%). O ponad 22% 
wzrosła te� ilo�	 uczestników sesji o pilotowaniu kr�gów oraz ORDR I i II stopnia, natomiast spadła (o 
17%) frekwencja na rekolekcjach tematycznych. Szczególnie ciesz� dane dotycz�ce 15-dniowych oaz, 
na które trudniej si� wybra	 z uwagi na ich długo�	 i koszty. 

• Powy�sze dane pozwalaj� sformułowa	 wniosek o wolnym, ale systematycznym rozwoju 
Domowego Ko�cioła w tym wymiarze, który mo�na zmierzy	, policzy	.  
 

Domowy Ko�ciół za granic	 
• Kr�gi DK istniej� równie� za granic�. Najwi�cej jest ich na Ukrainie i Słowacji, w Niemczech, 

Austrii, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych, za� pojedyncze kr�gi istniej� w Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Francji, Luksemburgu, Szwecji, Norwegii, Czechach, Mołdawii, Kazachstanie, Rosji i na 
Białorusi. Przewa�nie skupiaj� one Poloni� (wyj�tek stanowi� Ukraina, Białoru�, Kazachstan, Słowacja 
i Czechy). Obecnie w Luizjanie (Stany Zjednoczone) trwaj� rekolekcje ewangelizacyjne, których 
owocem by	 mo�e b�dzie powstanie pierwszego kr�gu DK składaj�cego si� z Amerykanów. Mamy te� 
informacj�, i� wła�nie powstaje kr�g DK w Barcelonie (Hiszpania). 

Beata i Tomasz Stru�anowscy, Para krajowa Domowego Ko�cioła 
 
 

12. CENTRALNA DIAKONIA FORMACJI DIAKONII  

Błogosławienie do Diakonii w czasie Kongregacji Odpowiedzialnych 
Najbli�szy termin błogosławienia do Diakonii to Kongregacja Odpowiedzialnych na Jasnej Górze.  
Osoby, które s� ju� członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie”, a chciałyby przyj�	 

błogosławie�stwo w czasie Kongregacji, mog� wysła	 zgłoszenie drog� e-mailow�: cdfd@oaza.pl (prosimy 
o podanie imienia i nazwiska, diecezji oraz innych danych, je�li uległy zmianie). 

Osoby, które nie s� jeszcze członkami Stowarzyszenia, a pragn�łyby by	 przyj�te w najbli�szym 
czasie i błogosławione do DIAKONII, powinny nadesła	 swoje formularze (z podpisami prowadz�cych 
ORD oraz moderatora diecezjalnego) na adres Sekretariatu CDFD (ul. Ró�yckiego 8, 40-589 
Katowice), doł	czaj	c na oddzielnej kartce informacj�, �e chc� by	 pobłogosławione podczas 
najbli�szej Kongregacji Odpowiedzialnych. 

Prosimy o nadsyłanie zgłosze� do dnia 5 lutego 2012 r. 
 
 
13. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY 

• Relacja z OM CDM w Katowicach 
Jako przedstawiciele diakonii modlitwy z całej Polski, spotkali�my si� w dniach 21-23.10.2011 r. 

na Oazie Modlitwy Centralnej Diakonii Modlitwy, w go�cinnym O�rodku Profilaktyczno-
Szkoleniowym im. ks. Franciszka Blachnickiego w Katowicach.  

Na co dzie�, 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 mogli�my spotka	 si�,  by sami „zaczerpn�	” i wzmocni	 si�. 

Tematem naszej OM były słowa Pisma �wi�tego zawarte w  wersetach Flp 2, 11-15 „... aby 
wszelki j�zyk wyznał, �e Jezus Chrystus jest Panem”, które towarzyszyły nam podczas konferencji, jak 
i podczas naszego namiotu spotkania. Słowa te były równie� inspiracj� do zadania pyta�, nad którymi 
zastanawiali�my si� podczas spotka� w grupach: W jaki sposób w naszej posłudze realizowa	 ideał 
Chrystusa Sługi?;  Jak odczytuj� w praktyce codzienno�ci wezwanie do uni�enia? 

Konferencj� na temat ró�nych aspektów „głoszenia Pana Jezusa”, w nawi�zaniu do powy�szych 
pyta�, wygłosił dla nas Aleksander Ba�ka, jeden z liderów Centrum Duchowo�ci Ruchu �wiatło-�ycie 
w Tychach. Konferencja ta oparta była w du�ej mierze na przekazaniu osobistego do�wiadczenia 
swoich zmaga� duchowych i skupiła si� wokół  biblijnego poj�cia  „ogołocenia”. Po wysłuchaniu tej 
konferencji wyrosło w nas przekonanie, �e „ogołocenie” jako stan duszy wynikły z Bo�ego działania, 
wydaje si� warunkowa	 nasz� zdolno�	 do  prawdziwej słu�by. 

Słowo „ogołocenie” powracało równie� podczas dzielenia si� w czasie „godziny �wiadectw”, jak 
i podczas naszych rozmów po samej konferencji, gdzie wielu z nas zauwa�yło potrzeb� nowego 
okre�lenia, czy te� zweryfikowania, swoich postaw w odniesieniu do swojej słu�by dla Ko�cioła.  

Kulminacyjnym momentem naszej OM była modlitwa podczas XVII  Tyskiego Wieczoru 
Uwielbienia, na który zostali�my zaproszeni do parafii bł. Karoliny Kózkówny w Tychach.  
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W czasie tego charyzmatycznego czuwania mogli�my modli	 si� wraz z czterema tysi�cami wiernych, 
którzy przyjechali tam z ró�nych miejsc �l�ska i nie tyko, by chwali	 Pana i prosi	 o wyleczenie 
i uzdrowienie. Patrz�c na ilo�	 zgromadzonych tam ludzi, nieodparcie nasuwało nam si� skojarzenie 
z tłumami, które kiedy� chodziły za Panem Jezusem, czekaj�c na jego dotkni�cie. Wysłuchuj�c 
odczytywanych podczas tego wieczoru �wiadectw, dotycz�cych Bo�ego działania,  które wpłyn�ły do 
o�rodka od czasu ostatniej modlitwy podczas TWU,  mogli�my doj�	 do przekonania o tym, �e Nasz Pan 
równie� dzi� nie pozostaje głuchy na nasze wołania, a nasze pro�by nie pozostan� bez odpowiedzi.  Podczas 
modlitwy mogli�my te� usłysze	 słowa pokrzepienia i nadziei wypowiadane pod natchnieniem Ducha 
�wi�tego przez prowadz�cych modlitw�, a kierowane do konkretnych ludzi wymienianych najcz��ciej 
z imienia i wieku. Nast�pnie Pan Jezus przechadzał si� w�ród nas niesiony przez kapłana w postaci 
Naj�wi�tszego Sakramentu, pochylał si� nad nami i błogosławił nam, a toruj�cy mu drog� akolici, 
jednocze�nie stale modlili si� o osłon�. Tego prze�ycia Bo�ej blisko�ci na pewno nigdy nie zapomnimy. 

Po zako�czeniu Eucharystii i czuwania modlitewnego, jako uczestnicy OM CDM zostali�my 
zaproszeni  przez grup� posługuj�cych, którzy przygotowuj� i animuj�  TWU, do uczestnictwa 
w rozeznawaniu i dzieleniu si� po samej modlitwie. Otwarto�	 i szczero�	 dzielenia si�, które odbywało 
si� przecie� w obecno�ci nas, czyli uczestników OM z prawie całej Polski, zaskoczyła nas i utwierdziła 
w przekonaniu o Bo�ej inspiracji całego tego dzieła. Stali przed nami ludzie skromni, nie wywy�szaj�cy 
si�, gotowi do wyznania swoich słabo�ci, ale i nie obawiaj�cy si� wypowiadania gło�no słów, które 
�wiadczyły o ich otwarto�ci na Bo�e natchnienia i działania. Niektórzy z nich mówili równie� 
o przeszkodach fizycznych i duchowych, których doznawali podczas przygotowa� do TWU. W tym 
momencie wielu z nas u�wiadomiło sobie, �e kiedy u siebie animowali�my podobne modlitewne 
działania, to prze�ywali�my bardzo podobne do�wiadczenia. 

Ten nasz czynny udział w dzieleniu si� po modlitwie na Tyskim Wieczorze Uwielbienia przygotuje 
nas na pewno do �mielszego podejmowania inicjatyw modlitewnych i animowania modlitwy 
charyzmatycznej w naszych parafiach, jak i modlitewnego wspierania wszelkich działa� 
podejmowanych przez nasz Ruch.  

Po tym wszystkim czego do�wiadczyli�my słowa ks. Franciszka Blachnickiego: „...Dlatego 
w całym procesie odnowy Ko�cioła lokalnego diakonia modlitwy musi by	 widziana jako diakonia 
fundamentalna” nabrały dla nas nowego, gł�bszego znaczenia. U�wiadomiły nam, �e działania 
podejmowane przez nasze diakonie modlitwy nios� z sob� wielk� odpowiedzialno�	 i s� kluczowe dla 
wspierania dzieła ewangelizacyjnego, do którego nasz Ruch został powołany. 

• Nowe E-Siloe 
Kolejne numery pisma do grup modlitewnych i oaz modlitwy  „Siloe” postanowili�my wydawa	 

w formie elektronicznej, jako E-Siloe. Najnowszy, 3. Numer, znajduje si� na stronie www.oaza.pl/cdm. 
Zapraszamy do lektury. 

• Zaproszenie na wiosenn	  OM CDM 
Serdecznie zapraszamy do wzi�cia udziału w naszej Wiosennej Oazie Modlitwy Centralnej 

Diakonii Modlitwy. Na to spotkanie zapraszamy szczególnie osoby zwi�zane z Diecezjalnymi 
Diakoniami Modlitwy, b�d� zainteresowane wł�czeniem si� w posług� takiej diakonii w diecezji.  

OM CDM odb�dzie si� w dniach 27-29.04.2012 r. Miejscem naszego spotkania b�dzie 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 Pielgrzymk� Krucjaty do Warszawy w dniu 2 czerwca 2012 r. Chcemy 
pielgrzymowa	 do grobu bł. ks. Jerzego Popiełuszki, aby mocniej prze�y	 do�wiadczenie wolno�ci 
i �ycia bez l�ku, zwłaszcza wobec opinii innych. Ka�dy kto do�wiadczył Chrystusowego wyzwolenia, 
nie mo�e o nim milcze	 wobec drugiego człowieka. Dlatego zgromad�my si�, aby ogłosi	 w stolicy 
naszego kraju wielkie dzieła Bo�e.  

Krucjata Wyzwolenia Człowieka to słu�ba na rzecz ewangelizacji, dlatego wł�czymy si� 
w obchody �wi�ta Dzi�kczynienia, aby tam dzieli	 si� Dob� Nowin�. Tylko wtedy, kiedy ka�dy z nas 
przejmie si� potrzeb� dzielenia wiar� i kiedy b�dziemy wszyscy razem, staniemy si� czytelnym znakiem 
dla ludzi zabieganych i zagubionych. Pielgrzymka KWC nie jest jedynie darem dla nas, ale te� szans� 
dla innych. Spotkanie ma samo w sobie wielk� warto�	, wi�c niech nie zabraknie i Ciebie! 

Poniewa� nasze spotkanie odb�dzie si� w Wigili� �wi�ta Dzi�kczynienia, dlatego b�dzie składało 
si� z dwóch stacji: pierwsza na �oliborzu, przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki, druga stacja 
przy �wi	tyni Opatrzno�ci Bo�ej. B�dziemy mieli w ten sposób okazj� dzieli	 si� darem Krucjaty 



Strona 10 z 20 

Wyzwolenia Człowieka z uczestnikami modlitewnego spotkania przed �wi�tem Dzi�kczynienia. Do 
udziału w tym wydarzeniu zaprosił nas Kardynał Kazimierz Nycz.  

Program (wst�pny) 

10.00  Rozpocz�cie Pielgrzymki (grób bł. Jerzego Popiełuszki przy ko�ciele �w. Stanisława 
Kostki na �oliborzu), powitanie uczestników, modlitwa, konferencja; 

11.00  Droga Krzy�owa ze �wiadectwami o wyzwoleniu z ró�nych form zniewole� (�oliborz); 
13.00  Przejazd do �wi�tyni Opatrzno�ci Bo�ej,  
 Czas na posiłek, Nawiedzenie ko�cioła Opatrzno�ci Bo�ej; 
15.30  Modlitwa i �wiadectwa uczestników spotkania 
17.00   Eucharystia (pod przewodnictwem kard. Stanisława Ryłki) 
18.30  Dalszy udział w czuwaniu z okazji Wigilii �wi�ta Dzi�kczynienia. 
 
• Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia (ORDW) 

W najbli�szym czasie odb�d� si� dwie serie rekolekcji ORDW  

1. Filia pelpli�ska zaprasza w dniach 28.03 - 1.04 2012 r. do D�bek (nad morzem).  
Kontakt: Krzysztof �ramski 603 595 350; mail: miratio(na)neostrada.pl 

2. Filia �l�ska 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: jesie� 2010, wiosna 2011, jesie� 2011. 
• Podczas tych spotka� sporz�dzono baz� 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 
spotka� CDJ, podczas COM; podczas O�K w Kro�cienku posługiwał stały animator 
liturgiczny. 

• W dniach 18-23.08.2011 r. odbyła si� przygotowana przez CDL – ORDL w Laskach pod 
Warszaw�. Sprawozdanie zawarto w Dodatku. 

• Podczas Sympozjum Koinonia AD 2011 przygotowano prezentacj� 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 Słu�by Liturgicznej 
(sprawozdanie w zał�czeniu). 

• Strona CDL jest aktualizowana bie��co, nad zawarto�ci� programow� i form� graficzn� tocz� 
si� jeszcze prace. 

• Podr�cznik „Triduum” jest ju� niemal uko�czony, powinien by	 gotowy na KO AD 2012. 
 
2) Perspektywy 
• Oaza Jedno�ci Diakonii Liturgicznej w Laskach pod Warszaw� i w Warszawie 
• CDL w przyszłym roku podejmie: 

–  odpowiedzialno�	 za przygotowanie liturgii w czasie KO, COM-u, koordynowanie 
przygotowywania liturgii w czasie O�K 2012 w Kro�cienku i Podsumowania O�K 2012. 

–  przygotowanie ORDL w sierpniu 2012 r. w Kro�cienku. 
• Odno�nie publikacji  

–  na COM planowane jest przygotowanie Katechizmu Słu�by Liturgicznej – po nowej redakcji 
– w pó�niejszym terminie: Mszał Oaz Rekolekcyjnych w j�zyku 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 
ksi��kowym (pracuje nad tym ni�ej podpisany). 

• Strona internetowa CDL – opracowanie wersji ostatecznej. 
 

3) Dodatek: 

Sprawozdanie z ORDL AD 2011 
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Pod koniec sierpnia 2011 r. odbyła si� Oaza Rekolekcyjna Diakonii  Liturgicznej. Prowadził j� ks. 
Marcin Loretz. Brało w niej udział 18 osób (licz�c wraz z diakoni�). Mieli�my trzy mał�e�stwa i troje 
dzieci. Uczestnicy rekolekcji pochodzili z diecezji bydgoskiej, cz�stochowskiej, katowickiej, lubelskiej, 
�widnickiej, warszawskiej, warszawsko-praskiej i wrocławskiej. 

Tematyka rekolekcji dotyczyła budowania diakonii liturgicznej w oparciu o zasady katolickiej 
nauki społecznej: kolegialno�ci, pomocniczo�ci i solidarno�ci. Ilustracj� do naszych rozwa�a� były 
obrazy z kaplicy Chrystusa Sługi z Kro�cienka: „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 kr�g liturgiczny w dwóch grupach. 
W czasie konferencji ks. Marcin, wychodz�c od cytatów z Pisma �wi�tego, poprzez ró�ne przykłady 
wskazywał jak budowa	 diakoni� i w niej wzrasta	. Gł�bsze wej�cie w tajemnice dnia i do własnej 
duszy było mo�liwe dzi�ki namiotowi spotkania i wieczornemu sacrum silentium. Podczas godziny 
odpowiedzialno�ci dzielili�my si� nasz� odpowiedzialno�ci� za liturgi� w rodzinach, we wspólnotach 
oazowych, w parafiach i na szczeblu centralnym. W czasie szkoły posług liturgicznych uczyli�my si� 
jak lepiej słu�y	, rozumiej�c istot� i znaczenie podejmowanych czynno�ci, a nie tego, by mechanicznie, 
cho	 poprawnie, je wypełnia	. Wspólne posiłki i pogodne wieczory pomagały nam budowa	 atmosfer� 
braterskiej wspólnoty.  

Wiele dobrego do�wiadczyli�my od licznych dobroczy�ców, którzy pomogli nam materialnie: 
poprzez dary serca i swoj� prac� – diakoni� w czasie rekolekcji. W ich intencji sprawowali�my 
Eucharysti� i pami�tamy o nich w modlitwie. 

Szczególnie wdzi�cznie wspominamy proboszcza – ks. Grzegorza Michalczyka, wspóln� 
Eucharysti� parafialn� w niedziel� z jego homili�. 
 

Sprawozdanie z 63. Zebrania Duszpasterzy Słu�by Liturgicznej 
W dniach 14-15.11.2011 r.  w sanktuarium maryjnym w Licheniu Starym odbywało si� 63. 

Zebranie Duszpasterzy Słu�by Liturgicznej. Obradom przewodniczył biskup pomocniczy diecezji 
�widnickiej Adam Bałabuch, przewodnicz�cy Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bo�ego  
i Dyscypliny Sakramentów. W spotkaniu uczestniczył tak�e biskup legnicki Stefan Cichy – poprzedni 
przewodnicz�cy Komisji, a obecnie jej członek. W spotkaniu uczestniczyli diecezjalni duszpasterze 
słu�by liturgicznej z wi�kszo�ci diecezji, przedstawiciele Ruchu �wiatło-�ycie, redaktorzy czasopisma 
„Króluj Nam Chryste”, a tak�e – co budzi szczególn� rado�	 – klerycy z kilku seminariów. 

Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia zwi�zane z formacj� lektorów – zarówno do 
przyj�cia posługi, jak i funkcji liturgicznej. Omawiano tak�e obrz�dy błogosławie�stw słu�by 
liturgicznej. Ksi�g� t� mo�na zamawia	 w Wydawnictwie �wiatło-�ycie. W ostatniej cz��ci 
zastanawiano si� nad formacj� zespołów słu�by liturgicznej zgodnie z Dyrektorium Duszpasterstwa 
Słu�by Liturgicznej. 

Na pocz�tku pierwszego dnia uczestnicy wysłuchali wykładów na temat przygotowania do 
pełnienia słu�by lektora w aspekcie liturgicznym, biblijnym i technicznym. Nast�pnie miało miejsce 
spotkanie w grupach, podczas którego omówiono stosowane w ró�nych diecezjach sposoby formacji 
lektorów. Nast�pnie miała miejsce Eucharystia, a ostatnim punktem programu tego dnia był wieczorny 
kr�g poł�czony z ogłoszeniami. Drugi dzie� zacz�ł si� Eucharysti� z jutrzni�. Po niej odbyło si� 
podsumowanie spotka� w grupach. Nast�pnie 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 tak�e czas na nawiedzenie sanktuarium, a dla osób, które miały wi�cej czasu – tak�e na jego 
zwiedzenie. 

Po�ród szczegółowych tematów poruszanych na spotkaniu niektóre w�tki zwróciły moj� 
szczególn� uwag� w kontek�cie formacji liturgicznej ju� prowadzonej przez Ruch i w kontek�cie 
wyzwa� stoj�cych przed Ruchem.  

W wielu diecezjach prowadzone s� dla lektorów kilkumiesi�czne czy nawet całoroczne kursy (albo 
metod� kilku dwudniowych rekolekcji, albo kilkunastu-kilkudziesi�ciu spotka� weekendowych). 
Zdarzaj� si� tak�e siedmiodniowe rekolekcje przygotowuj�ce do podj�cia funkcji lektora. Wida	 tu 
ciekawe nawi�zane do historii, gdy pi�tnastodniowe Oazy Nowego �ycia I stopnia były zwie�czone 
udzieleniem błogosławie�stwa do funkcji lektora. W kilku diecezjach odbywa si� przygotowanie 
dorosłych m��czyzn do przyj�cia posługi lektoratu. Gotowe podr�czniki najcz��ciej wykorzystywane 
to: E. Mitek, Lektor. Przygotowanie ministrantów do czytania Słowa Bo�ego, Wrocław 2009, albo 
E. Stencel, Lektor i jego liturgiczna posługa, Bernardinum, Pelpin 1998. Błogosławie�stwa do funkcji 
lektora udzielaj� najcz��ciej biskupi, a tak�e dziekani (ci ostatni zwłaszcza wówczas, gdy kursy 
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odbywaj� si� w dekanatach i s� bardzo liczne grupy kandydatów na lektorów w ró�nych cz��ciach 
diecezji). Kandydaci na ogół s� z gimnazjów, rzadziej z klas ponad gimnazjalnych.  

Po kursach do pełnienia funkcji lektora rzadko sugerowana jest permanentna formacja. Animatorzy 
Ruchu mog� zatem w parafiach proponowa	 metod� kr�gów biblijnych, kr�gów liturgicznych czy 
ewangelicznej rewizji �ycia jako metody formacji wspólnot lektorów – niekoniecznie tylko dla tych 
wywodz�cych si� z Ruchu. Animatorzy i moderatorzy Ruchu mog� tak�e wspomaga	 spotkania 
formacyjnej kandydatów na lektorów, prowadzi	 wykłady, 	wiczenia, spotkania w grupach – zale�nie 
od lokalnych zwyczajów i przyj�tych metod współpracy z diecezjalnymi i rejonowymi duszpasterzami 
słu�by liturgicznej. Duszpasterze ci nierzadko maj� statuty, a w nich �ci�le okre�lone obowi�zki, np. 
obowi�zek prowadzenia kursów formacyjnych. 

Tematyka sympozjum nie oznacza w �adnym przypadku tego, �e z formacji liturgicznej w Ruchu 
trzeba zrezygnowa	, trzeba j� zast�pi	 inn�, która ma by	 dopiero wypracowana. Oazowe metody 
mistagogii, inicjacji liturgicznej mog� stanowi	 cenny punkt odniesienia dla powstaj�cych nowych 
materiałów oraz dla tych osób, które pragn� słu�y	 przy ołtarzu, ale nie s� gotowe na pełn� formacj� 
zgodnie z charyzmatem Ruchu. 

 
4. Wa�ne linki:  
www.kkbids.episkopat.pl  (nowa odsłona od 11.11.2011) 
http://www.liturgia.pl/Liturgia-Godzin-Audio (dost�pna wersja audio �piewów liturgii godzin) 
www.oaza.pl/cdl/test    zawiera m.in. wybrane strony „Obrz�dów błogosławie�stw słu�by 

liturgicznej”.  
 
 

16. CENTRALNA DIAKONIA �YCIA 

• Pierwsze rekolekcje „B�dziemy Rodzicami” odbyły si� w dniach 14-16 pa�dziernika 2011 r. 
w Domu Rekolekcyjnym Ruchu �wiatło-�ycie w Cz�stochowie. W rekolekcjach uczestniczyło pi�	 par, 
z czego cztery w stanie błogosławionym. Był to czas zarówno duchowego, jak i praktyczno-
medycznego przygotowania na przyj�cie dziecka. 

• Nie odbyły si� planowane na listopad warsztaty po�wi�cone problemowi homoseksualizmu. 
Przyczyn� była zbyt mała liczba zgłosze�. Jest to bardzo niepokoj�ce. Kwestia homoseksualizmu jest 
istotnym problemem współczesnego społecze�stwa, cho	by przez agresywn� propagand� �rodowisk 
gejowskich. Swoistym znakiem jest wybór przedstawiciela takich �rodowisk do sejmu. Osoby 
uczestnicz�ce w formacji Ruchu (zarówno młodzie� jak i doro�li) stawiaj� i b�d� stawia	 rozmaite 
pytania zwi�zane z problemem homoseksualizmu, b�d� oczekiwa	 od moderatorów i animatorów 
kompetentnych odpowiedzi. Musimy umie	 dostrzega	 problemy istniej�ce w dzisiejszym �wiecie 
i umie	 sobie z nimi radzi	. Temu maj� słu�y	 warsztaty proponowane przez Diakoni� �ycia. 

Kolejne warsztaty odb�d� si� w przyszłym roku formacyjnym.  

• DIAKONIA �YCIA ZAPRASZA 

Diakonia �ycia przygotowała dla członków Ruchu rozmaite rodzaje rekolekcji i warsztatów. 
Zapraszamy do korzystania z tych propozycji. 

 
Oaza Rekolekcyjna Diakonii �ycia – 10-19 sierpnia 2012 – Nał�czów 
Na te rekolekcje Diakonia �ycia zaprasza animatorów wspólnot młodzie�owych, dorosłych, pary 

Domowego Ko�cioła, pragn�ce pozna	 posług� diakonii lub pogł�bi	 znajomo�	 tematyki, któr� 
zajmuje si� Diakonia �ycia. 

Szczegółowe tematy poruszane podczas rekolekcji to: godno�	 osoby ludzkiej; kobieco�	 
i m�sko�	; samoakceptacja; umiej�tno�	 porozumiewania si� i budowania relacji mi�dzyludzkich; 
czysto�	 na ka�dym etapie �ycia i w ka�dym powołaniu; odpowiedzialne rodzicielstwo; �wi�to�	 �ycia. 

Warunkiem uczestnictwa jest pełnoletnio�	 i uko�czenie formacji podstawowej Ruchu 
(w przypadku rodzin Domowego Ko�cioła wystarczy prze�ycie oazy rodzin I stopnia). Mał�e�stwa 
zapraszamy razem z dzie	mi.  

Zgłoszenia: Katarzyna i Krzysztof Jankowscy, tel. 513 248 831, mail: kikprimo(at)wp.pl 
 
Dar płci, dar spotkania – rekolekcje dla młodzie�y  
Diakonia �ycia proponuje weekendowe rekolekcje dla młodzie�y po�wi�cone płciowo�ci, 

przyja�ni i miło�ci. Rekolekcje nie s� organizowane na szczeblu ogólnopolskim, natomiast 
przedstawiciele D� s� gotowi przyjecha	 do diecezji, rejonów czy wspólnot oazowych, by takie 
rekolekcje poprowadzi	. Zainteresowanie rekolekcjami prosimy zgłasza	 do odpowiedzialnych za 
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Centraln� Diakoni� �ycia: Agata i Krzysztof Jankowiakowie tel. 61 879 77 69, kom. 663 740 599, mail: 
a.jankowiak(at)oaza.pl 

„B�dziemy rodzicami” – 5-8 stycznia 2012 Cz�stochowa 
Rekolekcje przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w najbli�szym czasie przygotowuj� si� do 

rodzicielstwa. W sposób szczególny rekolekcje przeznaczone s� dla par „w drodze”, czyli b�d�cych ju� 
w ci��y. Tak naprawd� rekolekcje te s� jedyn� tego typu „Duchow� Szkoł� Rodzenia” w pigułce. 
Chcemy zwróci	 uwag� na sytuacje szczególne gdy pojawia si� „mały człowiek” i �ycie rodziców 
wywraca si� 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 utrudniaj�ce rozpoznawanie płodno�ci; praca w małych grupach – nauka metody Rotzera lub 
metody angielskiej (poznanie zasad i rozwi�zywanie ró�nych kart 	wiczeniowych); mo�liwo�	 
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 mał�e�stw po stracie dziecka  
30 marca–1 kwietnia 2012– Koniaków 
Na te rekolekcje zaproszone s� wszystkie osoby potrzebuj�ce pomocy duchowej w trudnym  

i bolesnym do�wiadczeniu straty dziecka przed lub po jego urodzeniu. B�dzie to czas na uwolnienie 
�alu i zastanowienie si�, co zrobi	, �eby rany zacz�ły si� goi	, by�my chcieli podj�	 swoje �ycie na 
nowo. Poranione serca b�dziemy chcieli zawierzy	 Bogu, �eby On zatroszczył si� o nas, nasze 
mał�e�stwa i rodziny. 

Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, mail: anna.janic(at)wp.pl 
 
Rekolekcje dla mał�e�stw bezdzietnych – 11-13 maja 2012 – Ro�cinno k. Poznania 
Rekolekcje dla bezdzietnych mał�e�stw organizowane przez Diakoni� �ycia s� czasem, w którym 

mał�onkowie przez modlitw�, rozwa�anie słowa Bo�ego, słuchanie konferencji, dialog, mog� stan�	 
przez Panem Bogiem z krzy�em, jaki nosz�.  

Zgłoszenia: Danuta i Dariusz St�pniowie, tel. 71 314 22 06, mail: darekdana(at)poczta.onet.pl 
 
17. CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 

• OAZA.PL 

Spotykamy si� od czasu do czasu z pytaniami, z czego wynika wysoko�	 opłat za wynajmowanie 
serwera oraz o to, dlaczego w ogóle jest nam takie miejsce potrzebne. Trzeba pami�ta	 o tym, �e kiedy 
powstawała oaza.pl, nie tylko działalno�	 Ruchu, ale w ogóle działalno�	 Ko�cioła w Internecie była na 
etapie pionierskim. Sam Internet był czym� trudno dost�pnym. Wypracowanie obecnych zasad pracy 
trwało prawie 15 lat, a aktualna sytuacja ró�ni si� od pocz�tkowej diametralnie, zwłaszcza w kwestii 
dost�pno�ci ró�nych usług internetowych. Zasadniczo rzeczywi�cie ka�dy webmaster jest w stanie 
samodzielnie znale�	 jakie� rozwi�zanie. 

Dlaczego warto mie	 własny serwer? W tej chwili przede wszystkim dlatego, �e i tak trzeba gdzie� 
umie�ci	 ogólnopolskie (i nie tylko) dzieła komunikowania społecznego Ruchu. Jest spraw� naturaln�, 
�e członkowie diakonii umieszczaj� tu strony diecezjalne, bo jest tu dla nich miejsce, i nie musz� 
wkłada	 dodatkowej pracy w zabezpieczenie miejsca na serwerze dla siebie. Jest to równie� ułatwienie 
przy przekazywaniu odpowiedzialno�ci za ró�ne dzieła: nie traci si� tego, co zostało do tej pory 
wypracowane (co mogłoby mie	 miejsce przy działaniu w oparciu o prywatne układy). W �adnym 
wypadku jednak nie uwa�amy, �e tylko to, co jest na oaza.pl, jest dziełem oazowym, i wybór providera 
jest dobrowolny. 

Z drugiej strony oaza.pl stała si� do�	 naturalnie internetowym archiwum Ruchu. Wiele danych 
umieszczonych tu w ci�gu 13 lat s� jedynymi, które pozostały, i do których w ogóle jest dost�p. Z tego 
tytułu danych z zasady si� nie kasuje. O to samo proszeni s� odpowiedzialni za strony diecezjalne, �eby 
przy zmianie serwisów i odpowiedzialnych nie usuwa	 tego, co wydaje im si� „przeterminowane”. To 
te� s� �ródła historyczne, i mog� si� przyda	 w nieoczekiwanych momentach. Mimo wzrastaj�cych 
wymaga� odno�nie transferów, kwoty potrzebne na utrzymanie oaza.pl nie przekraczaj� naszych 
mo�liwo�ci, i nie tu nale�y szuka	 oszcz�dno�ci. 

Wa�ne jest równie�, �e domena oaza.pl jest własno�ci� Stowarzyszenia, co ułatwia nam oficjalne 
działanie. Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl mo�na znale�	 na stronie CDKS 
www.oaza.pl/cdks. 
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Bardzo dzi�kujemy tym wszystkim, którzy poprzez regularne wpłacanie „abonamentu” pozwalaj� 
nam na dalsz� prac�. 

 
• ETAPY ROZWOJU DIAKONII 

1. Wyznaczenie przynajmniej jednej osoby w diecezji, która �wiadomie – za wskazaniem 
moderatora diecezjalnego – we�mie na siebie odpowiedzialno�	 za przekaz informacji, �wiadectw, 
relacji – czyli za tzw. „kr��enie �ycia” oraz budzenie �wiadomo�ci w członkach Ruchu w diecezji, �e to 
kr��enie jest jak krwioobieg niezb�dne do podtrzymywania �ycia, nie mówi�c ju� o dalszym rozwoju. 

2. Budowanie redakcji, zespołu, który b�dzie coraz sprawniej te zadania wypełniał na poziomie 
diecezji, a nie tylko w poszczególnych obszarach �ycia Ruchu w diecezji, staj�c si� jednocze�nie 
wspólnot� gromadz�c� si� wokół dzieł komunikowania społecznego. Nale�y mie	 �wiadomo�	, �e 
Diakonia Komunikowania Społecznego, aby dobrze spełnia	 swoje zadania, musi wypracowa	 zarówno 
baz� �rodków przekazu (miejsce na serwerze, adres, strona, biuletyn, programy do składania, kamery, 
aparaty itp.), jak i cz��	 dziennikarsko-redakcyjn�. Tak tworzona redakcja musi znale�	 czas na 
modlitw� i budowanie wspólnoty, �eby z jednej strony pracy nie dominowały aspekty techniczne,  
a z drugiej nie było lekcewa�enia pracy webmasterów przez stron� redakcyjn�. 

3. Wypracowanie poczucia odpowiedzialno�ci za innych, czyli wyj�cie poza prac� we własnej 
diecezji. Nie wystarczy stwierdzi	, �e gdzie� jest dobrze, skoro w innych miejscach ludzie walcz�  
z samotno�ci� w posłudze, niezrozumieniem, wywa�aj� otwarte drzwi i czasem najzwyczajniej  
w �wiecie nie maj� z kim o tym porozmawia	. Pierwszym krokiem jest poznawanie si� przez członków 
diakonii w czasie spotka� w ramach Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych. 

4. Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego. W przyszło�ci powinno by	 tak, �e b�d�  
w niej pracowa	 osoby oddelegowane z najbardziej rozwini�tych diakonii diecezjalnych do pracy we 
wspólnocie podejmuj�cej odpowiedzialno�	 za centralne dzieła komunikowania społecznego, za 
tworzenie programów formacyjnych i płaszczyzn wymiany do�wiadcze�, za organizowanie rekolekcji  
i warsztatów na poziomie ogólnopolskim i wspieranie takich inicjatyw w filiach czy diecezjach. 

 
• DKS NA POZIOMIE PARAFII, REJONU, DIECEZJI, KRAJU 

W pracy tej diakonii o wiele mocniej ni� w innych podkre�la si� wag� spotka� osobistych, 
poniewa� wiele zada� jest realizowanych w �wiecie wirtualnym i mo�e si� wydawa	, �e jest to 
wystarczaj�ca płaszczyzna współpracy. Zdecydowanie bardziej nale�y te� postawi	 na współprac� 
medialn� mi�dzy ró�nymi �rodowiskami, diakoniami, diecezjami. W mediach nadmierne rozdrobnienie 
przynosi skutek przeciwny od zamierzonego. 

Parafia 
Na poziomie parafii nale�y si� przede wszystkim wł�czy	 w tworzenie strony czy gazetki 

parafialnej, współpracuj�c przy ich tworzeniu z innymi grupami (pomoc techniczna, artykuły, zdj�cia, 
tworzenie materiału filmowego do archiwum, troska o dobre i aktualne informacje o Ruchu  
i przekierowanie na odpowiednie strony, informowanie o inicjatywach diecezjalnych Ruchu). Trzeba 
zadba	 o utrzymywanie kontaktów z diecezjaln� DKS, i je�li to mo�liwe, wł�czy	 si� w posług�, 
cho	by korespondenta. 

Rejon 
Niewiele jest dzieł tworzonych na tym poziomie. Powinno si� w miar� mo�liwo�ci wł�cza	  

w działanie na poziomie diecezji (strona diecezjalna lub biuletyn), a je�li s� z tym kłopoty, linkowa	  
w obie strony i zaprasza	 do jak najszerszej współpracy. 

Diecezja 
Podstaw� jest stworzenie wspólnoty ludzi, która chce by	 ze sob�, modli	 si� (np. codziennie  

o okre�lonej godzinie w swoich domach wszyscy odmawiaj� ustalon� modlitw�), ale tak�e współpracowa	. 
Konieczne jest tworzenie własnych dzieł (diecezjalna strona internetowa, biuletyny, informatory, listy 
mailingowe), opartych o współprac� rozwijan� poprzez relacje z lud�mi w Ruchu i w mediach zewn�trznych 
(w zakładkach media/dzieła lokalne i wzajemno�	 takiego prezentowania dzieł). Nale�y równie� 
u�wiadamia	 członkom Ruchu, �e od ich zaanga�owania zale�y aktualno�	 strony diecezjalnej – cz�sto 
nakład pracy przy stronie (nowe cms-y) nie jest adekwatny do wzrostu przepływu informacji. 

Kraj 
Trzeba postawi	 na profesjonalizm, zarówno pod wzgl�dem tre�ci, jak i walorów wizualnych oraz 

wykorzystywa	 okazj� do współpracy w dziełach ewangelizacyjnych nie tylko oazowych. 



Strona 15 z 20 

Szczególnym zadaniem jest prezentacja Ruchu ad extra. Obecnie chcemy, aby te funkcje spełniała 
strona www.wruchu.oaza.pl, adresowana do ludzi spoza Ruchu. Powinny by	 na niej odpowiedzi na 
najcz��ciej przez ludzi zadawane pytania, poruszane problemy. Chcemy, aby było to miejsce w necie, 
na które mo�na odesła	 tych, którzy si� zainteresowali Ruchem, a która o Ruchu mówi przyjaznym 
j�zykiem, pozbawionym slangu i nadmiernej ilo�ci skrótowców. 

 
• REKOLEKCJE DIAKONIJNE 

Zapraszamy do Cz�stochowy w dniach 21-26 sierpnia 2012 r. do DOM-u Ruchu �wiatło-�ycie  
w archidiecezji cz�stochowskiej osoby przynajmniej po I stopniu formacji deuterokatechumenalnej 
Ruchu �wiatło-�ycie (zarówno ON�, jak i Domowego Ko�cioła). W czasie jednego turnusu 
proponujemy prac� w trzech grupach rekolekcyjnych: Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania 
Społecznego, Warsztaty specjalistyczne, Nauka Ko�cioła o roli i zadaniach mediów. 

Szczegółowe informacje na stronie CDKS w zakładce rekolekcje (http://www.oaza.pl/cdks/ 
archives/category/rekolekcje). 

Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl 

Wiola i Michał Szepietowscy 
odpowiedzialni za Centraln� Diakoni� Komunikowania Społecznego 

cdks@oaza.pl, www.oaza.pl/cdks 
 
18. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH 

• Spotkania dla posługuj	cych w diecezjalnych diakoniach oaz rekolekcyjnych  

Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych słu�y i pomaga diakoniom diecezjalnym 
w przygotowaniu i prowadzeniu rekolekcji. Spotkania przedstawicieli DOR rozwijaj� w ten sposób dar 
jedno�ci, pozwalaj� na odkrywanie stoj�cych przed nami zada� i ucz� stylu posługi. S� te� miejscem 
dzielenia si�, wymiany do�wiadcze� 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 Jedno�ci Diakonii Oaz Rekolekcyjnych,  która odbyła si� w dniach 21-23 pa�dziernika br. 

w Cz�stochowie zgromadziła przedstawicieli 10 diecezji i 2 wspólnot zakonnych (w tym 
8 przedstawicieli DK i 5 kapłanów). Główn� tre�ci� spotkania było ukazanie roli oazy wielkiej, jako 
wspólnoty wspólnot, urzeczywistniaj�cej �ywy Ko�ciół. Ks. Maciej Krulak, Moderator Centrum Ruchu 
w Kro�cienku, odwołuj�c si� do teksu programowego sługi Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego, 
zwrócił uwag� na znaczenie istotnych wydarze� oaz rekolekcyjnych prze�ywanych wspólnie w ramach 
oazy wielkiej: nabo�e�stwo �wiatła i wody, celebracja sakramentu pojednania oraz pielgrzymowanie na 
dzie� wspólnoty. Uczestnicy spotkania zwrócili szczególn� uwag� na słowa Zało�yciela: „Oaza wielka 
daje przede wszystkim jeden element istotny dla prze�ycia Ko�cioła, mianowicie prze�ycie jedno�ci, ale 
jedno�ci, która znów nie mo�e si� zamyka	 w tej małej grupie, bo zawsze grozi wtedy niebezpie-
cze�stwo klanu czy sekty, czy towarzystwa wzajemnej adoracji: nam jest dobrze razem. […] Wsz�dzie, 
gdzie ludzie si� ł�cz� na bazie jakiego� gł�bszego prze�ycia, maj� tendencj� do tego, �eby si� ze sob� 
cz��ciej kontaktowa	, czu	 si� wspólnot�. Pokusa odcinania si�, izolowania, zawsze grozi. Dlatego 
oaza, która tylko kr�ci si� wokół siebie bez kontaktu z innymi oazami, bez otwierania si� w gór� 
i wszerz, nie ma wszystkich elementów potrzebnych do prze�ycia tajemnicy Ko�cioła. Wprawdzie 
Ko�ciół jest zbudowany na zasadzie małych wspólnot, które s� znakiem Ko�cioła, ale do cech 
konstytutywnych tej małej wspólnoty nale�y otwarcie si� ku jedno�ci wszerz i w gór�. Bez takich ele-
mentów, jak dzie� wspólnoty, jak wzajemne odwiedzanie si� oaz, wspólne odprawienie liturgii �wiatła 
czy celebracje sakramentu pojednania, oaza jest bardzo zubo�ona w swoim całym prze�yciu. Wiemy 
z do�wiadczenia, �e w�ród najwi�kszych prze�y	 oazy wylicza si� przewa�nie dzie� wspólnoty, kiedy 
nast�puje wielka rado�	 ze spotkania z innymi, ze �wiadectwa. Natomiast oaza, która tego nie ma jest 
jako� niedorozwini�ta – mo�na by powiedzie	 w �yciu oazowym, zatrzymuje si� na pewnym etapie. 
Co� takiego si� potwierdza w tych oazach, które s� organizowane w du�ej odległo�ci od innych oaz 
rekolekcyjnych. A có� dopiero mówi	 je�eli spotykamy oaz�, która faktycznie jest gdzie� w rejonie, 
gdzie s� inne oazy i w ogóle nie nawi�zuje kontaktu, nawet na dzie� wspólnoty nie przychodzi, bo nie 
jest zaproszona, bo nikt nie wie o tym, �e ona jest. To jest niezgodne z duchem oazy. Brak tego ci��enia 
ku jedno�ci” (Ks. F. Blachnicki, Rola oaz wielkich w strze�eniu tradycji i charyzmatu oazy, 1981) 

Uczestnicy pa�dziernikowego OJDOR zauwa�aj� wielk� potrzeb�, by DOR zatroszczyły si� 
o zachowanie zgodno�ci terminów oaz i wybierały o�rodki rekolekcyjne nie tyle atrakcyjne, co znajduj�ce 
si� w blisko�ci innych oaz wakacyjnych, by mo�na było umo�liwi	 uczestnikom udział w ró�nych 
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spotkaniach, szczególnie w Dniu Wspólnoty. Tym samym atrakcyjno�	 o�rodków nie musi sta	 
w sprzeczno�ci z blisko�ci� innych oaz i zgodno�ci� terminów. Trzeba nam na nowo zapyta	 o priorytety.  

Spotkanie warsztatowe, w którym uczestniczył przedstawiciel Kuratorium O�wiaty po�wi�cone 
było zagadnieniom formalno-prawnym, zwi�zanym z organizacj� rekolekcji oazowych. Dyskusja, która 
nast�piła po prelekcji, wskazała na kwesti� kwalifikacji rekolekcji oazowych jako wypoczynku. 
Postawili�my zasadnicze pytanie: Je�li oaza jest zamkni�t� form� rekolekcji prze�yciowych 
(zatwierdzon� w Statucie DIAKONII przez KEP, jako własna działalno�	 Ko�cioła), ró�ni�c� si� 
w zasadniczy sposób od form wypoczynkowych, to czy jeste�my zobowi�zani do rozumienia naszej 
działalno�ci jako organizacji wypoczynku dzieci i młodzie�y z wszystkimi konsekwencjami prawnymi 
takiej kwalifikacji? W naszym przekonaniu – nie. Wspólne stanowisko uczestników OJDOR zostało 
przekazane Moderatorowi Generalnemu, który w sobotni wieczór spotkał si� z uczestnikami OJDOR. 

Zaproszenie: OJDOR – Cz�stochowa, 3-5.02.2012 r. 
Kolejne spotkanie odb�dzie si� w Cz�stochowie, w Domu Ruchu �wiatło-�ycie, ul. Dobrzy�ska 

112/114, Cz�stochowa (Lisiniec). Pocz�tek spotkania w pi�tek o godz. 18.00 (kolacja), zako�czenie w 
niedziel�, ok. godz. 14.00.  

Zapraszamy osoby posługuj�ce w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a tak�e 
pragn�ce przygotowa	 si� do tej posługi. Je�li w diecezji nie ma DOR, prosimy moderatorów 
diecezjalnych o wydelegowanie osób zainteresowanych posług� w tej diakonii. Byłoby dobrze, gdyby 
diecezje były reprezentowane przez 2-3 osoby.  

Zgłoszenie udziału w spotkaniu jak najwcze�niej (najpó
niej do dnia 15.01.2012 r.): Gra�yna 
Mi�sik, cdor@oaza.pl; tel. 660 447 475. 

Koszt: ok. 130 zł od osoby (w tym s� równie� koszty organizacyjne) 
 

TERMINY REKOLEKCJI NA KOPIEJ GÓRCE 

Grudzie� 2011 

NOWOROCZNA OAZA MODLITWY – „Chc� by� człowiekiem wiary konsekwentnej” 
• Termin: 28.12.2011 r. (godz. 18.00) – 1.01.2012 r. (godz. 13.00). 
• Prowadz�cy: Ks. Marek Andrzejuk, Anna Jó�wik, diakonia Centrum 
• Uczestnicy: młodzie�, doro�li, rodziny, niezale�nie od przebytej formacji, którzy we wspólnocie 

modlitwy i zabawy w duchu nowej kultury pragn� rozpocz�	 Nowy Rok 2012. 
• Zgłoszenia. Poniewa� liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 45 osób) o przyj�ciu 

decyduje kolejno�	 zgłosze�. 
• Koszt: doro�li – 250 zł; uczniowie i studenci – 220 zł; dzieci (3-12 lat) – 160 zł. 
 
„JAK KOCHA� I BY� KOCHANYM” – rekolekcje dla narzeczonych 
Sprawiajcie, by wasza relacja stawała si� zaczynem aktywnej i odpowiedzialnej obecno�ci we 
wspólnocie. Nie zapominajcie tak�e, �e aby by� autentycznym tak�e miło�� wymaga drogi dojrzewania: 
poczynaj�c od pocz�tkowej atrakcyjno�ci i «czucia si� dobrze» z drugim uczcie si� kocha� drugiego 
i bycia przeze� kochanym. (Benedykt XVI do narzeczonych, Ankona, 11.09. 2011 r.) 

• Termin: 27.12.2011r. (godz. 18.00) - 1.01.2012 r. (godz. 13.00). 
• Prowadz�cy: Anna i Benedykt Banaszkowie (Wrocław) i o. Andrzej Bielat OP (Tarnobrzeg) 
• Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu �wiatło-�ycie, ale wszyscy, którzy chc� zaprosi	 

Jezusa Chrystusa do swojego �ycia; którzy w powa�ny sposób my�l� o przygotowaniu do 
sakramentu mał�e�stwa; narzeczeni z wyznaczon� dat� �lubu ale tak�e ci, którzy odkrywaj�, �e 
pragn� by	 razem.  

 Uczestnicy rekolekcji otrzymuj� dokument uczestnictwa w katechezach przedmał�e�skich. 
• Poniewa� liczba miejsc jest ograniczona (mo�emy przyj�	 tylko 15 par), o przyj�ciu decyduje 

kolejno�	 zgłosze�. 
• Koszt: 330 zł od osoby. 
 
Stycze� 2012 

„UMIŁOWA� ADORACJ� NAJ�WI�TSZEGO SAKRAMENTU” – w szkole modlitwy 
Chciałbym stwierdzi� z rado�ci�, �e dzi� w Ko�ciele mamy «wiosn� eucharystyczn�»: jak�e wiele 
osób trwa w milczeniu przed Tabernakulum, aby zagł�bi� si� w rozmow� miło�ci z Jezusem! Cieszy 
to, �e tak wiele grup młodych ludzi odkrywa na nowo pi�kno modlitwy w czasie adoracji 
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Naj�wi�tszej Eucharystii. Modl� si�, aby ta «wiosna» eucharystyczna szerzyła si� 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 zako�czeniu rekolekcji, istnieje mo�liwo�	 przedłu�enia pobytu i wypoczynku, organizuj�c 
sobie czas indywidualnie. 

• Prowadz�cy: Ks. Stanisław Szczepaniec (Kraków),  Gra�yna Mi�sik  (CDOR), 
• Uczestnicy: młodzie�, studenci, doro�li, mał�e�stwa, osoby konsekrowane, klerycy, kapłani, 

którzy pragn� odnowi	 swoj� wi�� z Jezusem Chrystusem, chc� trwa	 w milczeniu przed 
Tabernakulum, aby zagł�bi	 si� w rozmow� miło�ci z Jezusem, pragn� do�wiadczy	 «wiosny» 
eucharystycznej i by	 jej �wiadkiem w swojej parafii, wspólnocie, rodzinie. 

• Koszt (wersja bez wypoczynku): doro�li – 220 zł; uczniowie i studenci – 190 zł; dzieci – 150 zł. 
 
„ZOSTA� WSPÓLNIKIEM BOGA” – rekolekcje dla przedsi�biorców 
Wielkim wyzwaniem (…)  jest pokazanie, zarówno w dziedzinie my�li, jak i zachowa�, �e nie tylko 
nie mo�na zaniedbywa� b�d� osłabia� tradycyjnych zasad etyki społecznej, takich jak przejrzysto��, 
uczciwo�� i odpowiedzialno��, ale równie�, �e w stosunkach rynkowych zasada darmowo�ci oraz 
logika daru jako wyraz braterstwa mog� i powinny wyst�powa� w obr�bie normalnej działalno�ci 
ekonomicznej. Jest to potrzeba człowieka w chwili obecnej, ale przemawia za tym równie� racja 
ekonomiczna. Jest to potrzeba zarazem miło�ci, jak i prawdy. (Benedykt XVI, Caritas in veritate)  

Rekolekcje o tym, jak prowadzenie własnej firmy zobowi�zuje przed Bogiem i lud�mi, jak wpływa 
na �ycie rodziny, wspólnoty. Ukazywanie przenikania codziennego �ycia wiar� i ewangelicznym 
my�leniem jest jednym z głównych charyzmatów naszego Ruchu. Dlatego ta forma rekolekcji mo�e 
ubogaci	 uczestników rekolekcji w nowe biblijne inspiracje dotycz�ce ich pracy, relacji pracowniczych 
oraz chrze�cija�skiego podej�cia do finansów.  

• Termin: 21-25.01.2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 18-25.01.2012 r. (18-21.01 – wypoczynek): 
przed rozpocz�ciem rekolekcji istnieje mo�liwo�	 przedłu�enia pobytu i wypoczynku, 
organizuj�c sobie czas indywidualnie. 

• Prowadz�cy: Ks. Janusz Nowak FDP (ekonom prowincjalny i moderator Ruchu),  diakonia 
Centrum 

• Uczestnicy: prowadz�cy własne firmy, przygotowuj�cy si� do zało�enia własnych firm, 
pracownicy banków oraz ci wszyscy, którzy chc� si� uczy	 Bo�ego zarz�dzania dobrami 
materialnymi.  

• Koszt (wersja bez wypoczynku): doro�li – 320 zł; dzieci (3-12 lat) – 180 zł; starsze dzieci, jak doro�li. 
 
„ABYM PRZEJRZAŁ”- rekolekcje ewangelizacyjne 
Jezus przemówił do niego: „Co chcesz, abym ci uczynił?” Powiedział Mu niewidomy: „Rabbuni, 
�ebym przejrzał”. Jezus mu rzekł: „Id�, twoja wiara ci� uzdrowiła”. Natychmiast przejrzał i szedł 
za Nim drog�. (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 zako�czeniu rekolekcji, istnieje mo�liwo�	 przedłu�enia pobytu i 
wypoczynku organizuj�c sobie czas indywidualnie. 

• Prowadz�cy: Ks. Maciej Krulak  (Moderator Centrum i KWC), Katarzyna Owczarek,  diakonia 
Centrum 

• Uczestnicy: studenci, młodzie� pracuj�ca, doro�li, mał�e�stwa z dzie	mi.  
• Zgłoszenia: najpó�niej do 31.12.2011 r. 
• Koszt (wersja bez wypoczynku): doro�li – 330 zł; uczniowie i studenci – 280 zł; dzieci (3-12 

lat) – 200 zł; starsze dzieci, jak doro�li. 
Luty 2012 

DZIE� �WIATŁA 2.02.2012 roku 
Zgodnie z tradycj� naszego Ruchu dnia 2 lutego 2012 w �wi�to Ofiarowania Pa�skiego 

zapraszamy do Kro�cienka na Dzie� �wiatła. W tym dniu zostan� pobłogosławione �wiece oaz 
rekolekcyjnych, które zapłon� po raz kolejny podczas Rozesłania Oaz w ramach Centralnej Oazy Matki, 
a pó�niej b�d� znakiem jedno�ci wszystkich wakacyjnych oaz rekolekcyjnych w ramach Oazy �ywego 
Ko�cioła AD 2012. Spotkanie to jest zawsze okazj� do refleksji nad misterium Chrystusa �wiatło�ci 
�wiata, który dzi�ki łasce wiary wkroczył do naszych serc i trwale przemienił nasze �ycie. Zapraszam 
przedstawicieli Diecezjalnych Oaz Rekolekcyjnych, szczególnie z terenów Polski południowej oraz 
tych diecezji, które w tym dniach maj� czas ferii zimowych oraz wszystkich oazowiczów, których serce 
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przynagli do wzi�cia udziału w tym pi�knym zimowym spotkaniu modlitewnym w Centrum Ruchu  
w Kro�cienku!  

Równocze�nie pami�tajmy, ze Dzie� �wiatła jest w naszym Ruchu obchodzony jako moment 
przej�cia z czasu postoazy (ugruntowania prze�y	 rekolekcyjnych minionego roku) do czasu preoazy 
(bezpo�redniego przygotowania do zbli�aj�cych si� rekolekcji wakacyjnych). Warto pomy�le	 nad 
szczególnym prze�yciem tego dnia w naszych wspólnotach oazowych, w nawi�zaniu do „Roku wiary 
konsekwentnej” zwi�zanego z 25. rocznic� �mierci sługi Bo�ego ks. F. Blachnickiego.   

Program Dnia �wiatła:  

11.30  Medytacja o �wietle  
13.00  Posiłek (zupa i herbata)  
14.00  Adoracja Naj�wi�tszego Sakramentu i mo�liwo�	 Sakramentu Pojednania  
15.15  Przygotowanie do liturgii  
15.30  EUCHARYSTIA i po�wi�cenie �wiec oazy 
 
Prosimy o wcze�niejsze zgłoszenie przyjazdu oraz o przywiezienie �wiec.  
Zgłoszenia: do 26 stycznia 2012 r. na adres: Centrum Ruchu �wiatło-�ycie, ul. Ks. Franciszka 
Blachnickiego 2, 34-450 Kro�cienko 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 rozpocz�ciem rekolekcji istnieje mo�liwo�	 przedłu�enia pobytu i wypoczynku, 
organizuj�c sobie czas indywidualnie. 

• Prowadz�cy: Ks. Maciej Krulak  (Moderator Centrum i KWC), Gra�yna Mi�sik (CDOR), 
diakonia Centrum 

• Uczestnicy:  
– studenci, doro�li oraz mał�e�stwa (tak�e z dzie	mi) 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 

wzgl�du na swoje powołanie w Ko�ciele, dla których ORD mo�e sta	 si� pierwsz�, 
cało�ciow� prezentacj� charyzmatu Ruchu �wiatło-�ycie. 

• Zgłoszenia: najpó�niej do 15.01.2012 r. 
• Koszt (wersja bez wypoczynku): uczniowie i studenci – 280 zł; doro�li – 330 zł; dzieci – 200 zł 

(3-12 lat). 
 
„CZŁOWIEK WIARY KONSEKWENTNEJ” – rekolekcje tematyczne  
poł	czone z obchodami 25. rocznicy �mierci sługi Bo�ego ks. F. Blachnickiego 
Je�li miałbym co� do przekazania i chciałbym co� przekaza� w moim duchowym testamencie, to 
wła�nie ten dar: charyzmat �wiatło-	ycie. Zrozumienie, umiłowanie, wierno�� wobec tego 
charyzmatu (Ks. F. Blachnicki, Testament). 

• Termin: 23-26.02.2012 (mo�liwo�	 pozostania i udziału w Eucharystii 27.02.2012 r.), Wersja 
z wypoczynkiem: 21-26.02.2012 (21-23.02 – wypoczynek): przed rozpocz�ciem rekolekcji 
istnieje mo�liwo�	 przedłu�enia pobytu i wypoczynku, organizuj�c sobie czas indywidualnie. 

• Prowadz�cy: Dorota Seweryn, Gra�yna Mi�sik, Ks. Maciej Krulak 
• Uczestnicy: zapraszamy wszystkich członków Ruchu �wiatło-�ycie: rodziny, dorosłych, 

młodzie�, kapłanów, wszystkie osoby zainteresowane �yciem sługi Bo�ego ks. Franciszka 
Blachnickiego i duchowo�ci� Ruchu �wiatło-�ycie.  

• Zgłoszenia: najpó�niej do 10.02.2012 r. 
• Koszt (wersja podstawowa: 23-26.02.2012): uczniowie, studenci – 180 zł; doro�li – 210 zł; 

dzieci (3-12 lat) – 150 zł  
 
Kwiecie� 2012 

TRIDUUM PASCHALNE W FORMIE REKOLEKCYJNEJ 

• Termin: 5-8 IV 2012 r. 
 Rozpocz�cie: 5 IV (Wielki Czwartek) – przyjazd do godz. 15.30. Zako�czenie: 8 IV (Niedziela 

Zmartwychwstania Pa�skiego) – ok. godz.17.00. Mo�liwo�	 wyjazdu w Poniedziałek 
Wielkanocny. Zapraszamy te osoby, które pragn� uczestniczy	 w całym Triduum Paschalnym. 

• Prowadz�cy: Ks. Maciej Krulak, Ks. Janusz Nowak FDP, diakonia Centrum 
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• Koszt: 200 zł (dzieci 3-12 lat – 130 zł) 
• Zgłoszenia. Poniewa� liczba miejsc jest ograniczona o przyj�ciu decyduje kolejno�	 zgłosze�. 
 
Maj 2012 

„JAK KOCHA� I BY� KOCHANYM” – rekolekcje dla narzeczonych 
Sprawiajcie, by wasza relacja stawała si� zaczynem aktywnej i odpowiedzialnej obecno�ci we 
wspólnocie. Nie zapominajcie tak�e, �e aby by� autentycznym tak�e miło�� wymaga drogi dojrzewania: 
poczynaj�c od pocz�tkowej atrakcyjno�ci i «czucia si� dobrze» z drugim uczcie si� kocha� drugiego 
i bycia przeze� kochanym. (Benedykt XVI do narzeczonych, Ankona, 11.09. 2011 r.) 

• Termin: 28.04.2012r. (godz. 18.00) - 3.05.2012r. (godz. 13.00). 
• Prowadz�cy: Joanna i Norbert Dawidczykowie (Ostroł�ka) i o. Andrzej Bielat OP (Tarnobrzeg) 
• Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu �wiatło-�ycie, ale wszyscy, którzy chc� zaprosi	 

Jezusa Chrystusa do swojego �ycia; narzeczeni z wyznaczon� dat� �lubu ale tak�e ci, którzy 
odkrywaj�, �e pragn� by	 razem. Uczestnicy rekolekcji otrzymuj� dokument uczestnictwa 
w katechezach przedmał�e�skich. 

• Zgłoszenia: najpó�niej do 25.03.2012 r. Poniewa� liczba miejsc jest ograniczona (mo�emy 
przyj�	 tylko 15 par), o przyj�ciu decyduje kolejno�	 zgłosze�. 

• Koszt: 330 zł od osoby. 
 
Czerwiec 2012 

„STARO�� – ZNAK BO�EGO BŁOGOSŁAWIE�STWA”  
- rekolekcje oazowe dla seniorów i nie tylko... +6o 
Drodzy Bracia i Siostry w podeszłym wieku, aby�cie pogodnie prze�ywali lata, które Bóg 
przeznaczył ka�demu z was, pragn� zarazem bardzo otwarcie podzieli� si� z wami uczuciami, 
jakich doznaj� u schyłku mego �ycia… Mimo ogranicze� bardzo wysoko ceni� sobie �ycie i umiem 
si� nim cieszy�. Dzi�kuj� za to Bogu! Pi�knie jest słu�y� a� do ko�ca sprawie Królestwa Bo�ego. 
Pozwól, o Panie �ycia, aby�my to sobie wyra�nie u�wiadomili i umieli cieszy� si� ka�dym etapem 
naszego �ycia jako darem nios�cym bogate obietnice na przyszło�	” (Jan Paweł II). 

• Termin: 14.06.2012 r. (godz. 18.00) - 20.06.2012 r. (godz. 13.00). 
• Prowadz�cy: Kapłan, animatorzy, psycholog, lekarz,  
• Uczestnicy: warto rozejrze	 si� w naszych �rodowiskach i zaprosi	 do udziału osoby dojrzałe 

wiekiem, które do tej pory nie miały mo�liwo�ci uczestniczenia w rekolekcjach, ani te� 
poznania naszego Ruchu. Mo�e pora pomy�le	 o swoich rodzicach, dziadkach, s�siadach, 
znajomych. 

• Zgłoszenia: najpó�niej do 15.05.2012 r. Poniewa� liczba miejsc jest ograniczona o przyj�ciu 
decyduje kolejno�	 zgłosze�. 

• Koszt: ok. 350 zł od osoby. 
 
Zgłoszenia na rekolekcje organizowane przez Centrum Ruchu w Kro�cienku 

1. Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl 
2. Karty na rekolekcje: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3282 
3. Osoby nie posiadaj�ce Internetu zgłaszaj� si� telefonicznie: +48 660 447 475 
4. Zadatek na konto podane w karcie uczestnictwa. 

Cz��	 opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: (150 zł od osoby) wpłacamy na konto: 
Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu �wiatło-�ycie” – DOR 
Bank Spółdzielczy w Kro�cienku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102, 
z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto, nazwa rekolekcji). 

5. Potwierdzenie przyj�cia do oazy rekolekcyjnej przez CDOR – w wersji elektronicznej (email). 

Kontakt: 
Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR) 
ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Kro�cienko nad Dunajcem 
tel. 660 447 475 (Gra�yna Mi�sik), email: cdor@oaza.pl 

 

FUNDUSZ REKOLEKCYJNY  
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Zach�camy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcieliby�my 
dofinansowywa	 uczestników rekolekcji przybywaj�cych do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, 
a tak�e z innych krajów �wiata.  

Wszelkie opłaty za rekolekcje organizowane przez CDOR dotycz� tylko utrzymania, noclegów 
i kosztów merytorycznych. Bardzo staramy si�, by koszty rekolekcji były jak najni�sze.  

Ka�demu, kto ju� zło�ył lub chciałby zło�y	 cho	by „wdowi grosz” na fundusz rekolekcyjny 
składamy serdeczne Bóg zapła	! Jeste�my wdzi�czni nawet za najmniejsze ofiary składane na ten cel. 
W naszych codziennych modlitwach pami�tamy o wszystkich dobroczy�cach wspieraj�cych nas 
materialnie i duchowo. 

Ofiar� na fundusz rekolekcyjny prosimy wpłaca	 na konto:  
Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu �wiatło-�ycie” – DOR 
Bank Spółdzielczy w Kro�cienku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102 
z dopiskiem: ofiara na fundusz rekolekcyjny.  
 
 

19. �YCZENIA 

Gratuluje wytrwałym, którzy doszli do ko�ca Listu Jedno�ci. Przekazuj� w tym miejscu �yczenia 
na czas �wi�t Bo�ego Narodzenia wszystkim członkom i uczestnikom naszego Ruchu, Waszym 
Bliskim, całym Wspólnotom Parafialnym, w których istniej� wspólnoty naszego Ruchu, wszystkim 
Przyjaciołom i Dobrodziejom: 

 

Zbli�aj	 si� dni �wi�towania Wydarzenia, kiedy 
Miłosierny Ojciec w pełni czasów posłał swojego Syna na 
�wiat dla naszego zbawienia! Dzi�ki pokornemu przyj�ciu 
Chrystusa – �wiatło�ci �wiata, „porta fidei” zostały dla nas 
szeroko otwarte.  

Wprowadzaj	 nas one do �ycia w komunii z Bogiem  
i pozwalaj	 na wej�cie do Jego Ko�cioła, który stał si� dla 
nas domem.  

Rozwa�aj	c, w dniach Bo�ego Narodzenia, gł�bi� 
Misterium Wcielenia, �ycz�, aby prze�ywanie tych tajemnic 
owocowało w nas „wsz�dzie i zawsze” pragnieniem dzielenia 
si� wiar	 w Jezusa Chrystusa oraz czynienia Ko�cioła 
domem wierz	cych!  

 
 

 
Z wyrazami jedno�ci 

 
Ks. Adam Wodarczyk 

Moderator Generalny Ruchu �wiatło-	ycie 
 


