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1.

MODLITWA ZA OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA

List jedności-Komunikat ukazuje się kilka dni po inauguracji pontyfikatu przez Ojca Świętego
Franciszka. W imieniu Ruchu Światło-Życie został przesłany na adres Sekretariatu Stanu następujący list
jedności do Ojca Świętego wraz z życzeniami świątecznymi:
Umiłowany Ojcze Święty,
Jako członkowie międzynarodowego Ruchu Światło-Życie przesyłamy Ci słowa jedności i zapewnienie
o naszej gorliwej modlitwie w Twojej intencji! O modlitwę tą prosiłeś przecież w dniu Twojego wyboru na
Biskupa Rzymu. Ogromnie radujemy się, że przez Ducha Świętego zostaliśmy obdarowani Twoją osobą
jako nowym Pasterzem Kościoła. Od samego początku Twej posługi niesiesz nam niezwykły powiew
ewangelicznej prostoty, ukazującej miłosiernego Boga, który przychodzi w swoim Synu Jezusie Chrystusie
do wszystkich ubogich tego świata. Twoja gorliwa postawa pozwala nam wierzyć, że dzieło nowej
ewangelizacji prorocko ogłoszonej przez błogosławionego Jana Pawła II i gorliwie kontynuowanej przez
Benedykta XVI znajdzie teraz swój czas głębokiego rozkwitu w skali całego świata.
Nasz Ruch Światło-Życie, działający aktualnie w ponad trzydziestu krajach świata, w tym również w
Chinach, został powołany do istnienia przed 44 laty przez pochodzącego z Polski kandydata na ołtarze, sługę
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Naszym celem jest służba Kościołowi w duchu nowej ewangelizacji
poprzez prowadzenie ludzi do dojrzałej wiary i zaangażowanego życia w Kościele i w świecie.
Zapewniamy Cię, Ojcze Święty, że nie tylko będziemy wspierali Cię modlitwą w Twojej posłudze, ale
uczynimy to także poprzez nasze życie zaangażowane bezgranicznie w dzieło nowej ewangelizacji świata!
Nasz Pan Jezus Chrystus niech będzie z Tobą, Jego Duch niech Cię prowadzi i umacnia w głoszeniu
Ewangelii ubogim, a Niepokalana, Matka Kościoła niech będzie Twoją Orędowniczką przed obliczem Pana!
Życzymy również wiele błogosławieństwa od Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana w
przededniu Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschy i radosnych dni okresu Wielkiej Nocy!
W imieniu wszystkich księży, osób konsekrowanych i świeckich z Ruchu Światło-Życie
Bp Adam Szal
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu Światło-Życie
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie
Katowice, 19.03.2013, w uroczystość św. Józefa, w dniu inauguracji pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka
2.

XXXVIII KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE
„Narodzić się na nowo”

Podczas tegorocznej Kongregacji bardzo cennym wystąpieniem było nauczanie bpa Edwarda Dajczaka,
pasterza diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Dzieląc się z nami swoim postrzeganiem wyzwań i problemów,
które przynoszą nam czasy współczesne, bp Dajczak pokazywał, że przed Kościołem jest następująca
alternatywa: albo wszyscy podejmują gorliwe wezwanie do nawrócenia i ewangelizacji, albo musimy
pogodzić się z obumieraniem Kościoła, szczególnie w Europie. Wobec takiej alternatywy jasnym staje się
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wybór, aby dynamicznie podjąć wezwanie do nowej ewangelizacji, bo tylko w ten sposób nasza osobista
wiara ulegnie wzmocnieniu, a także wielu ludzi, którzy dzisiaj są daleko od Jezusa na nowo odnajdzie do
Niego drogę. Także wystąpienia Henryka Knapika dotyczące wiary jako warunku nowych narodzin,
Aleksandra Bańki pokazujące wspólnotę jako miejsce wzrostu nowego człowieka i ks. Tomasza Bacia
ukazujące główne wątki odnowy liturgicznej, pozwoliły nam zobaczyć różne aspekty, które powinny nas
inspirować przy realizacji hasła roku „Narodzić się na nowo”.
XXXVIII Kongregacja Odpowiedzialnych zgromadziła rekordową liczbę 1207 uczestników.
Pobłogosławiono dużą grupę nowych członków Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie” w liczbie
96 osób oraz nowych członków centralnych diakoni specjalistycznych. Wśród uczestników Kongregacji byli
obecni przedstawiciele wszystkich polskich diecezji. Z zagranicy przybyli odpowiedzialni wspólnot Ruchu z
Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Szwecji i Łotwy! Podobnie jak w latach poprzednich
Kongregację poprzedziła „Parresia”, czyli międzynarodowe spotkanie członków Ruchu, odbywające się w
gościnnej parafii św. Józefa w Częstochowie. Podczas Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie
pięknie animowała śpiewy Diakonia Muzyczna z diecezji siedleckiej, która też najliczniej przybyła na
tegoroczną Kongregację w liczbie 106 osób! Tegoroczna Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu ŚwiatłoŻycie dała po raz kolejny okazję do odkrywania bogactwa charyzmatów Ruchu, wynikającej z nich siły
Ruchu, a także ogromnego potencjału obecnego w poszczególnych ludziach zafascynowanych Jezusem
Chrystusem i Kościołem – Wspólnotą służb i charyzmatów. Podsumowując tę krótką refleksję, można
stwierdzić, że chcąc zrozumieć Ruch Światło-Życie, trzeba go zobaczyć jako żywy Kościół właśnie podczas
Kongregacji Odpowiedzialnych.
Słowa podziękowania kieruję do wszystkich, którzy pracowali nad zorganizowaniem oraz sprawnym i
owocnym przeprowadzeniem tegorocznej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie, a przede
wszystkim do wszystkich jej uczestników.
W Kongregacji uczestniczyło 1207 osób. Z poszczególnych diecezji i krajów przybyła następująca ilość
delegatów:
Białystok
Bielsko-Żywiec
Bydgoszcz
Częstochowa
Drohiczyn
Elbląg
Ełk
Gdańsk
Gliwice
Gniezno
Kalisz
Katowice
Kielce

3.

11
23
30
46
21
4
18
14
17
18
30
80
16

Koszalin
Kraków
Legnica
Lublin
Łomża
Łowicz
Łódź
Olsztyn
Opole
Pelplin
Płock
Poznań
Przemyśl

15
16
15
37
5
14
36
9
7
8
11
23
59

Radom
Rzeszów
Sandomierz
Siedlce
Sosnowiec
Szczecin
Świdnica
Tarnów
Toruń
Warszawa
Warszawa Praga
Włocławek
Wrocław

55
29
22
106
15
14
17
52
12
74
17
11
77

Zamość
Zielona Góra

30
10

Austria
Białoruś
Niemcy
Czechy
Słowacja
Ukraina
Łotwa
Szwecja
Inne

5
3
4
5
4
20
2
2
38

ROZWIĄZANIE KONKURSU NA PIOSENKĘ ROKU OŻK 2013

Do „Konkursu na piosenkę roku OŻK 2013”, ogłoszonego przez Moderatora Generalnego Ruchu
Światło-Życie, przystąpiło 12 autorów, zgłaszając następujące utwory (podane są według kolejności
nadsyłania materiałów konkursowych):
Autor
1. Krzysztof Malicki

Tytuł
Zaprawdę powiadam ci

diecezja
archidiecezja warszawska

2. Jacek Majbrodzki CSMA, Piotr Pałka Narodzeni z ciała

archidiecezja krakowska

3. Maria Tysler

Chojnice

Narodzić się na nowo

Strona 2 z 18

4. Katarzyna Joniec

Przychodzę nocą

archidiecezja katowicka

Jacek Kijas, Krzysztof Marcjan
5. Małek, Maciej Górski, Dominika
Stolarska, Krzysztof Gryz

Narodzić się na nowo

archidiecezja częstochowska

6. Marta Hanus, Tadeusz Śliwka

Narodzić się na nowo

archidiecezja przemyska

7. Artur Markowski, Joanna Bigos

Narodzić się na nowo

diecezja tarnowska

8. Michał Dawidziuk, Marian Wiatr

Narodzić się na nowo

diecezja warszawsko-praska

9. Paweł Duda, Izabela Duda

Narodzić się na nowo

diecezja warmińska

10.

Janusz Harazin, Piotr Glenc, Natalia
Myszor

W Tobie narodzić się na nowo archidiecezja katowicka

11. Paweł Goliński

Narodzić się na nowo

diecezja tarnowska

12. Maciej Różycki

Dziękujmy Bogu za to,
że chciał

diecezja bydgoska

Komisja konkursowa w składzie: ks. Bartosz Zygmunt (teolog, muzyk), Jolanta Sznajder (muzyk,
pedagog) Wojciech Tabak (muzyk, pedagog), Ks. Adam Pawlaszczyk (teolog, autor tekstów), Agata
Jankowiak (Centralna Diakonia Jedności, tłumacz), Marcin Łęczycki (odpowiedzialny za Centralną
Diakonię Muzyczną), zdecydowała, że Konkurs na piosenkę roku OŻK 2013 wygrywa Paweł Goliński,
utworem Narodzić się na nowo.
W utworze tym doceniono niebanalną harmonię, potencjał, ładny tekst oraz lekkość linii melodycznej.
Uznano, że pod względem tekstowym i muzycznym spełnia wymogi stawiane piosence roku.
Przez Komisję zostały wyróżnione także następujące osoby:
• Jacek Majbrodzki CSMA Piotr Pałka, Narodzeni z ciała
• Michał Dawidziuk, Marian Wiatr, Narodzić się na nowo
4.

POSITIO O HEROICZNOŚCI CNÓT SŁUGI BOŻEGO KS. F. BLACHNICKIEGO

W rocznicę śmierci sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego – 27 lutego 2013 roku – na ręce prefekta
Kongregacji ds. Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, zostało złożone „Positio o heroiczności cnót
sługi Bożego ks. F. Blachnickiego”, przygotowane przez Postulatora Procesu beatyfikacyjnego, ks. Adama
Wodarczyka, we współpracy z ks. Stanisławem Adamiakiem z diecezji toruńskiej. „Positio” przekazał
metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.
„Positio” to opis życia sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, ze szczególnym uwzględnieniem
opisu heroiczności cnót, sławy świętości oraz cudów i łask otrzymanych od Boga za wstawiennictwem sługi
Bożego. Po jego złożeniu w Kongregacji rozpocznie się czas oczekiwania (może to trwać nawet kilka lat) na
rozpoczęcie prac Konsulty Teologów i Historyków, którzy dokonają oceny i dyskusji nad materiałem
dowodowym zebranym i przedstawionym w „Positio”.
Proces beatyfikacyjny sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego rozpoczął się 9 grudnia 1995 r.
osiągnął więc kolejny ważny etap. Z naszej strony konieczne jest dalsze promowanie sławy świętości sługi
Bożego ks. Franciszka, modlitwa o owocny przebieg dalszych prac w Kongregacji ds. Kanonizacyjnych oraz
modlitwa o cud za wstawiennictwem sługi Bożego, do której wzywam i zapraszam wszystkich członków
Ruchu Światło-Życie.
5.

DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH

I. Wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych odbędzie się w terminie 12-13 kwietnia 2013 r.
w sześciu filiach w Polsce. Będzie w tym roku poprzedzał VI Kongregację Diakonii, której tematem
przewodnim będzie „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot celem
planu Ad Christum Redemptorem 2”. Uczestnicy VI Kongregacji Diakonii podejmą pracę nad dokumentem,
który będzie budował świadomość misji Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy naszych wspólnot
parafialnych. Powstanie jak największej liczby silnych diakonii parafialnych to jedno z głównych zadań,
jakie stawiał przed Ruchem jego Założyciel, sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki już w 1979 r. podczas IV
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Kongregacji Odpowiedzialnych. Na bazie swoich przemyśleń naukowych oraz pracy apostolskiej, którą
rozwijał w ramach Ruchu Światło-Życie, stwierdził bowiem, że potrzebna jest odnowa pastoralna parafii w
duchu Soboru Watykańskiego II. W związku z tym uznał, że praca formacyjna Ruchu Światło-Życie
powinna służyć odnowie parafii – wspólnoty lokalnej, poprzez budowanie żywych wspólnot lokalnych, w
których urzeczywistniłby się soborowy obraz Kościoła-wspólnoty. U podstaw myśli sługi Bożego ks. F.
Blachnickiego znalazła się koncepcja parafii – wspólnoty służb i charyzmatów, obejmująca dynamiką
ewangelizacyjną ludzi mieszkających na jej terenie. Na przestrzeni minionych ponad czterdziestu lat od
powstania Ruchu Światło-Życie przewinęło się przez niego wiele tysięcy kapłanów, którzy dzisiaj podejmują
w swoich diecezjach posługę proboszczowską w parafiach. W związku z tym pojawiają się ważne pytania:
1. Na ile proboszczom wywodzącym się z Ruchu Światło-Życie udaje dzisiaj animować i moderować
życie powierzonych im wspólnot parafialnych w duchu nauczania sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego, ukazującego parafię jako diakonijną wspólnotę wspólnot?
2. Czy wizja ta jest możliwa do zrealizowania we współczesnych parafiach wielkomiejskich,
miasteczkowych czy wiejskich?
3. Jakie zadania stawia przed kapłanami i ludźmi świeckimi posługującymi w Ruchu Światło-Życie
wezwanie do realizacji Planu Ad Christum Redemptorem 2 na poziomie naszych wspólnot
parafialnych?
4. Na ile dokładamy starań, aby w naszym Ruchu zaczęła rozwijać się Diakonia Wspólnoty Lokalnej?
II. Z całą pewnością trzeba stwierdzić, że odnowa Kościoła w duchu Soboru Watykańskiego II stanie
się faktem o tyle, o ile zaistnieje na poziomie wspólnot lokalnych, jakimi są parafie. Mówi o tym również
„Instrumentum laboris” ostatniego Synodu Biskupów, poświęconego nowej ewangelizacji. W tym
kontekście wizja odnowy parafii przez Ruch Światło-Życie, którą sługa Boży ukazał w trzecim dniu Oazy
Rekolekcyjnej Diakonii Ruchu Światło-Życie jest ciągle wielkim zadaniem. Nasz Ruch od lat dobrze spełnia
misję odnowy duchowej poprzez pedagogię nowego człowieka realizowaną w ramach formacji
deuterokatechumenalnej, czyniąc z uczestników formacji Ruchu nowych ludzi w Chrystusie na drodze
ewangelizacji, katechumenatu i diakonii. Jednak realizacja dalszego etapu odnowy, wytyczonego hasłem
„nowa wspólnota”, realizowana jest słabo, powierzchownie i niestety sporadycznie. Istnieją miejsca, gdzie
działają prężne i dynamiczne wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Trudno jednak znaleźć parafie przeniknięte
wizją „wspólnoty wspólnot”, którą pozostawił nam jako charyzmat sługa Boży ks. Blachnicki. Wynika to
zapewne z wielu czynników, wśród których można wymienić:
1. słabą znajomość wizji odnowy parafii jako „wspólnoty wspólnot” wśród dorosłych członków
naszego Ruchu, zarówno duchownych, jak i świeckich;
2. indywidualizm nie pozwalający na intensywne działania wspólnotowe w parafiach;
3. brak należytego wykorzystania uformowanych świeckich we wspólnotach parafialnych;
4. niezdolność do długofalowych działań i pracy z wizją w naszych parafiach.
III. W związku z ukazanymi wyżej problemami na drodze budowania odnowy naszych parafii
potrzebne są działania podejmowane w jedności, budowanej zarówno w ramach samego Ruchu ŚwiatłoŻycie, jak i w ramach jedności z innymi wspólnotami kościelnymi obecnymi w naszych parafiach, a przede
wszystkim w jedności z duszpasterzami podejmującymi posługę pasterską w parafiach. Bardzo wyraźnie
podkreślał to bł. Jan Paweł II w adhortacji „Ecclesia in Europa”. Stwierdził on, że Kościoły lokalne powinny
„prowadzić duszpasterstwo, które – dowartościowując wszystkie uprawnione różnice – sprzyja przyjaznej
współpracy wszystkich wiernych i ich stowarzyszeń. Niech [Kościoły lokalne] odnowią formy
współuczestnictwa, będące cennymi narzędziami komunii, służącej zgodnej działalności misyjnej, i źródłem
obecności odpowiednio przygotowanych i kwalifikowanych współpracowników w duszpasterstwie” (EiE
28). Dalej Jan Paweł II pisał: „Aby można było przeżywać pełniej komunię w Kościele, trzeba
dowartościować różnorodność charyzmatów i powołań, które zdążają coraz bardziej ku jedności i mogą ją
ubogacić (por. l Kor 12). […] Istotnie, dzięki wzrastającej współpracy między różnymi środowiskami
kościelnymi pod pełnym miłości przewodnictwem pasterzy cały Kościół będzie mógł ukazać wszystkim
oblicze piękniejsze i bardziej wiarygodne, jako wyraźniejsze odbicie oblicza Pańskiego; w ten sposób będzie
mógł przyczynić się do przywrócenia nadziei i radości zarówno tym, którzy jej szukają, jak i tym, którzy –
choć nie szukają – potrzebują jej” (EiE 29). Powyższe myśli z adhortacji Jana Pawła II „Ecclesia in Europa”
są pogłębieniem i poszerzeniem słów o duchowości komunii zaczerpniętych z „Novo Millennio Ineunte”,
które z kolei stały się podstawą i inspiracją dla hasła pracy rocznej „Kościół naszym domem”. W punkcie 45
NMI czytamy: „Przestrzenie komunii należy kultywować i poszerzać każdego dnia i na wszystkich
płaszczyznach życia poszczególnych Kościołów. Komunia powinna być wyraźnie widoczna w relacjach
między biskupami, kapłanami i diakonami, między duszpasterzami a całym Ludem Bożym, między
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duchowieństwem i zakonnikami, między stowarzyszeniami i ruchami kościelnymi”. Dlatego „teologia i
duchowość komunii pobudzają pasterzy i wiernych do uważnego słuchania siebie nawzajem i z jednej strony
jednoczą ich a priori we wszystkich kwestiach istotnych, a z drugiej sprawiają, że także w sprawach
podlegających dyskusji udaje im się zwykle uzgodnić wspólne, przemyślane stanowisko” (NMI 48).
IV. W nauczaniu błogosławionego Jana Pawła II widać bardzo wyraźnie, że celem wszelkich struktur
kolegialnych i komunijnych w Kościele, jest nie tyle usprawnianie organizacyjno-administracyjne instytucji
Kościoła, ale budowanie jedności i ukazywanie Kościoła jako komunii człowieka z Bogiem i innymi ludźmi.
W tej komunii jest miejsce na uważne słuchania siebie nawzajem pasterzy i wiernych świeckich, aby dochodzić
do wspólnego stanowiska. W tym kontekście w Kościele staje jest zrozumiałe, że jednym z istotnych dla
naszego Ruchu celów będzie pogłębienie ducha jedności, zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół
w samym Ruchu Światło-Życie, a także poprzez budowanie jedności i wspólnej wizji pastoralnej dla naszych
parafii z przedstawicielami wszelkich struktur komunijnych działających w naszych parafiach. Realizacja tych
celów powinna dokonać się poprzez dowartościowanie życia wspólnotowego prezbiterów oraz ruchów i
wspólnot eklezjalnych w naszych parafiach. Szczególną płaszczyzną budowania jedności w naszych parafiach
powinny stać się Parafialne Rady Duszpasterskie, jako miejsca spotkania przedstawicieli wspólnot działających
w parafiach na wspólnej modlitwie, pracy i budowania spójnej wizji odnowy parafii. Świadomość wagi tego
zagadnienia w umysłach i sercach członków diakonii naszego Ruchu ma wymiar fundamentalny. Bez
współpracy i jedności z przedstawicielami innych wspólnot kościelnych w naszych parafiach, nie zdołamy
dokonać soborowej transformacji naszych parafii.
V. Zagadnienie jedności w posłudze diakonijnej ma również fundamentalne znaczenie wewnątrz
naszego Ruchu (ad intra). Bez działania w jedności wszystkich diakonii Ruchu Światło-Życie nie tylko nie
zdołamy zrealizować Planu Ad Christum Redemptorem 2, lecz nie zrealizujemy głównego charyzmatu
Ruchu, jakim jest jedność. Sługa Boży ks. Blachnicki uważał, że Ruch Światło-Życie jest poddany działaniu
Ducha Świętego, o ile trwa w jedności, gdyż to Duch Święty jest zasadą jedności Kościoła. Troska o
zachowanie jedności jest więc posłannictwem Ruchu Światło-Życie i jego podstawową diakonią. Diakonię tę
ks. Blachnicki rozumiał jako kontynuację i przedłużenie posługi Jezusa Chrystusa, który przyszedł, by
rozproszone dzieci Boże zgromadzić w jedno (J 11, 52), wypełniając w ten sposób plan Boga Ojca. O tej
podstawowej prawdzie mają pamiętać członkowie Ruchu. Zanim zostanie podjęta jakakolwiek inicjatywa
ludzka, to Duch Święty jest inspiratorem wszelkich dążeń do jedności. Dlatego służba na rzecz jedności jest
nie tyle budowaniem tej jedności, ile dążeniem do odsłaniania działania Ducha Świętego. Sługa Boży
akcentował potrzebę realizowania jedności w Duchu Świętym najpierw w relacjach pomiędzy członkami i
wspólnotami Ruchu Światło-Życie. Dalej: w ich odniesieniach wewnątrz Kościoła – poprzez posłuszeństwo i
troskę o bycie w jedności z hierarchią; następnie – poprzez dbałość o jedność z innymi ruchami odnowy
Kościoła, a także przez dążenie do jedności z chrześcijanami innych wyznań na drodze popierania wysiłków
ekumenicznych. Widział wreszcie potrzebę dążenia do jedności z całym światem poprzez ewangelizację oraz
zaangażowanie społeczne i czyny miłosierdzia.
VI. Dlatego trzeba rozpoczynać od budowania wizji w sercach prezbiterów i świeckich! Jak już
wspomniałem na przełomie kwietnia i maja tego roku odbędzie się w Warszawie VI Kongregacja Diakonii
Ruchu Światło-Życie. Jednym z jej celów jest przygotowanie dokumentu programowego dla naszego Ruchu,
ukierunkowującego członków Ruchu zaangażowanych w diakoniach na pracę na rzecz odnowy naszych
wspólnot parafialnych poprzez tworzenie Diakonii Wspólnoty Lokalnej oraz prezentację planu Ad Christum
Redemptorem 2 i jego zastosowań dla odnowy życia parafialnego. Dlatego Wiosenny Dzień Wspólnoty
Diakoni Diecezjalnych, poprzedzający VI Kongregację Diakonii, będzie poświęcony pracy nad projektem
dokumentu przygotowywanego na tę Kongregację. Wypracowane przez uczestników DWDD propozycje i
uwagi zostaną przekazane i dołączone do materiału roboczego na VI Kongregację Diakonii Ruchu ŚwiatłoŻycie. Pochylenie się uczestników DWDD nad dokumentem roboczym VI Kongregacji Diakoni ma również
na celu ukazanie członkom diakoni diecezjalnych roli Ruchu Światło-Życie w realizacji wizji odnowy parafii
pozostawionej przez sługę Bożego ks. F. Blachnickiego. W tym kontekście Wiosenny DWDD jest ważnym
elementem realizowania kolegialnej refleksji członków Ruchu Światło-Życie nad Planem Ad Christum
Redemptorem 2 i jego znaczeniem dla odnowy współczesnego duszpasterstwa, poprzez silne diakonie
lokalne ożywiające i animujące życie wspólnot parafialnych.
Przed nami długa droga realizacji Planu ACR 2 i wprowadzenia go w życie naszych parafii. Jednak jeśli
odpowiedzialni i członkowie diakoni diecezjalnych będą mieli świadomość celu, jakim jest doprowadzenie
do żywotnej obecności diakoni Ruchu na poziomie parafii, to za kilkanaście lat będziemy cieszyć się
wielkimi owocami posługi diakoni Ruchu w parafiach. Po ludzku zadanie to wydaje się bardzo trudne do
realizacji, jednak pokładamy naszą ufność w Panu, bo to jest Jego dzieło!
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6.

VI KONGREGACJA DIAKONII (Warszawa, 30.04.-3.05.2013)

W Kongregacji weźmie udział 130 delegatów reprezentujących sekcje diecezjalne Stowarzyszenia,
diakonie centralne, filie i inne środowiska naszego Ruchu.
Temat Kongregacji został określony w następującym brzmieniu: „Diakonia Ruchu Światło-Życie na
rzecz odnowy parafii – wspólnoty wspólnot celem planu Ad Christum Redemptorem 2”. Aktualnie trwają
prace redakcyjne i konsultacje wśród delegatów na Kongregację dokumentu dotyczącego powyższego
tematu, który będzie stanowił podstawę pracy podczas Kongregacji. VI Kongregacja DIAKONII pragnie
przypomnieć o zadaniach Ruchu w parafii i pokazać narzędzia służące odnowie parafii, którymi Ruch
dysponuje.
Opracowywany jest również projekt Dyrektorium Dóbr Doczesnych, który będzie dyskutowany i być
może przyjęty przez Kongregację DIAKONII.
Podczas VI Kongregacji DIAKONII będą miały miejsce wybory trzech kandydatów na Moderatora
Generalnego oraz wybory delegatów Kongregacji do Centralnej Diakonii Jedności.
Proszę wszystkich o codzienną modlitwę w intencji dobrych owoców VI Kongregacji Diakonii słowami
modlitwy błogosławionego Jana Pawła II „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” oraz
o modlitwę za wstawiennictwem sługi Bożego ks. F. Blachnickiego.
7.

REKOLEKCJE DLA MODERATORÓW
 Wiosenne rekolekcje kapłańskie odbędą się w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad
Dunajcem w dniach 2-5 kwietnia 2013 r. (początek we wtorek o godzinie 15.00, zakończenie w
piątek obiadem).
Zgłoszenia wraz z zadatkiem 50 zł należy kierować do:
Centrum Ruchu w Krościenku
ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko n. Dunajcem
tel. 18 262 32 35;mail: kopiagorka@oaza.pl.
Konto: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-Życie” – DOR, 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102.
 Jesienne rekolekcje kapłańskie odbędą się w Krościenku w terminie 25-28 listopada 2013 r.
 Rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych i zakonnych Ruchu Światło-Życie odbędą się w
Porszewicach w terminie 21-23 października 2013 r.

8.

NOWA EWANGELIZACJA – Plan ACR 2

I. Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji (ORAE) – Ewangelizacja jako styl życia
Od ponad roku ważnym elementem budzenia ducha ewangelizacyjnego w naszym Ruchu w ramach
Planu Ad Christum Redemptorem 2 stają się rekolekcje Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji,
których celem jest przygotowanie członków naszego Ruchu do ewangelizacji indywidualnej i wspólnotowej.
W pierwszej połowie tego roku zostały przygotowane nowe materiały do ORAE, natomiast pod koniec
stycznia i na początku lutego odbyły się pierwsze rekolekcje ORAE według nowego programu. Został on
oparty na następującej zasadzie: „ewangelizacja dokonuje się poprzez modlitwę, uczynki miłości bliźniego
oraz dzielenie się świadectwem słowa, czyli historią osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem. Zarówno
bardzo owocne ORAE przeprowadzone w Kowarach dla małżonków z Domowego Kościoła, jak i
prezentacja programu ORAE podczas Studium Formacji Pastoralnej dla księży i sióstr zakonnych w
Gwardijsku na Ukrainie, pokazują, że jest to metoda bardzo konkretnie pobudzająca do ewangelizacji
indywidualnej. Jej zaletą jest ukierunkowanie na ewangelizację podejmowaną wobec osób, które codziennie
spotykamy i z którymi mamy częsty kontakt – w środowisku rodzinnym, w sąsiedztwie, w miejscu pracy,
wśród znajomych i przyjaciół. Metoda została również zaprezentowana referentkom powołaniowym
żeńskich zgromadzeń zakonnych podczas dwóch ogólnopolskich spotkań w Zakroczymiu (dla Polski
północnej) i w Czechowicach-Dziedzicach (dla Polski południowej). Siostry referentki, które poznały te
treści w nieco okrojonej formie, stwierdziły, że jest to znakomity sposób wprowadzenia w ewangelizację
indywidualną. Teraz pojawia się przed nami w Ruchu ważne zadanie: przeszkolić i przygotować wszystkie
osoby, które przyjęły Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela na drodze formacji w naszym Ruchu do
ewangelizacji indywidualnej metodą „Ewangelizacja: Modlitwa – Uczynki – Świadectwo”. Wtedy realizacja
Planu ACR 2 ruszy pełną parą i będziemy mogli cieszyć się pomnożeniem osób świadomie podejmujących
ewangelizację i proces pomnożenia liczby uczniów Pańskich. W najbliższym czasie nowy podręcznik ORAE
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zostanie wydany drukiem. Materiały z tego podręcznika będzie można realizować zarówno w formie
czterodniowych intensywnych rekolekcji ORA-E, jak i w formie dziesięciu spotkań formacyjnych. Tutaj
wsparciem będzie również wydany w ubiegłym roku podręcznik „Modlitwa – Troska – Ewangelizacja”.
II. „Odkrywanie chrześcijaństwa”
Kolejną ważną pomocą dla formacji do ewangelizacji jako stylu życia są materiały „Odkrywanie
chrześcijaństwa”. Ich celem jest przygotowanie liderów do nowej ewangelizacji poprzez cykl dziesięciu
spotkań biblijnych, opracowanych zarówno w formie podręcznika dla prowadzącego, notatnika uczestnika
oraz w formie ciekawych programów na płytach DVD, które animator grupy może obejrzeć z uczestnikami
spotkania. Są to materiały do wykorzystania na poziomie Szkoły Animatora oraz w ramach formacji
permanentnej i diakonijnej, szczególnie ukierunkowanej na przygotowanie do ewangelizacji. Materiały te
mogą być również pewnym wsparciem w ramach niektórych etapów formacji w ramach „10 Drogowskazów
Nowego Człowieka”, ze względu na tematy, które poruszają o Jezusie Chrystusie (kim był, dlaczego
przyszedł, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa), Duchu Świętym, Kościele, słowie Bożym i Modlitwie).
III. „Akademia Rozwoju Chrześcijanina”
Jest to program, który poprzez dwanaście spotkań przygotowuje animatorów do bycia liderami nowej
ewangelizacji, ukazując osiem istotnych elementów dla owocnej posługi animatorskiej: głęboką więź z
Bogiem, pasję ewangelizowania, posiadanie biblijnej wizji posługi animatora, potrzebę inkulturacji w
ewangelizacji, potrzebę podejmowania posługi pomnażania liderów, zakorzenienie w rodzinie jako
Domowym Kościele, efektywne gospodarowanie zasobami powierzonymi przez Boga oraz integralność
życia animatora, czyli jedność światła i życia. Materiały te są warte wykorzystania w Szkole Animatora oraz
w formacji permanentnej i diakonijnej. Warto, aby wszystkie osoby posługujące w diakoniach naszego
Ruchu przeżyły treści opracowane w ramach Akademii Rozwoju Chrześcijanina.
IV. „Projekt Prawda”
Są to materiały do spotkań mających na celu biblijne pogłębienie osób wierzących i przygotowanie ich
do dyskusji apologetycznej o Jezusie Chrystusie i o prawdzie Ewangelii ze współczesnym światem. Jest to
dwanaście spotkań z bogatym materiałem na płytach DVD i podręcznikiem dla uczestników grupy.
Spotkania te przekazują dogłębne spojrzenie na światopogląd chrześcijański, m.in. z punktu widzenia
filozofii, etyki, antropologii, teologii, socjologii i politologii. Jest to bardzo bogaty materiał, który będzie
mógł być wykorzystany w naszym Ruchu szczególnie na poziomie formacji permanentnej oraz w ramach
formacji animatorów naszego Ruchu. Jest to bardzo istotne, ponieważ na etapie formacji podstawowej coraz
częściej możemy spotykać się w naszych wspólnotach z sytuacją, że uczestnicy naszych grup formacyjnych
są pod wpływem różnych treści cywilizacji postmodernistycznej, niekoniecznie zgodnych z doktryną
chrześcijańską. Dlatego animatorzy naszych grup formacyjnych coraz bardziej będą potrzebować
pogłębienia swej wiedzy teologicznej, aby dobrze rozwiązywać problemy i trudności, które mogą napotkać
prowadząc innych do pogłębionej wiary w Jezusa Chrystusa i Jego Ciało, którym jest Kościół. Spotkania z
cyklu „Projekt Prawda” mogą stać się znakomitą pomocą w dobrym przygotowaniu animatorów naszego
Ruchu do dyskusji apologetycznej.
Ukazane wyżej cztery nowe programy formacyjne mają na celu wzmocnienie naszego Ruchu do
wypełnienia Planu Ad Christum Redemptorem 2 poprzez przygotowanie animatorów do podjęcia
ewangelizacji indywidualnej, która nie tyle będzie jedną akcją, ale stanie się stylem życia członków naszego
Ruchu. Celem tych programów jest również lepsze przygotowanie naszych animatorów do wyzwań, które
niesie współczesna konfrontacja Kościoła z cywilizacją postmodernistyczną. Programy te będą stopniowo
wprowadzane, najpierw poprzez odpowiednie przygotowanie i prezentację moderatorom i odpowiedzialnym
za formację w diakoniach w poszczególnych diecezjach, ze szczególnym uwzględnieniem Diakonii Formacji
Diakonii odpowiedzialnej za Szkoły Animatora w diecezjach. Najbardziej istotne będzie dla nas, aby w
najbliższym czasie jak najwięcej osób w naszym Ruchu przeszło nowy program ORA-E.
9.

CENTRALNA OAZA MATKA (17-20 maja 2013)

I. Jubileuszowe wymiary Centralnej Oazy Matki AD 2013
W dniach 17-20 maja br. w Centrum Ruchu w Krościenku będziemy świętowali uroczystość Zesłania
Ducha Świętego. Dodatkowym akcentem tego spotkania będzie dziękczynienie za mijające 40 lat od
powierzenia Ruchu Światło-Życie Niepokalanej Matce Kościoła, którego dokonał kard. Karol Wojtyła 11
czerwca 1973 roku oraz za 50-lecie pierwszej Oazy Niepokalanej zorganizowanej przez sługę Bożego ks. F.
Blachnickiego w 1963 roku w Szlachtowej. To również okazja, aby dziękować Bogu za 40-lecie pierwszej
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Oazy Rodzin, która odbyła się w 1973 roku w Krościenku nad Dunajcem (główne obchody z tej okazji
odbędą się w Kaliszu podczas dorocznej Pielgrzymki Domowego Kościoła w dniu 27.04.2013 r.).
W związku z tym zachęcam, jak każdego roku, wszystkich moderatorów, animatorów i
odpowiedzialnych naszego Ruchu do licznego udziału w Centralnej Oazie Matce. Do przybycia do
Krościenka zapraszam szczególnie gorąco tych, którzy uczestniczyli w pamiętnej Centralnej Oazie Matce w
roku 1973. W Akcie Oddania Ruchu Niepokalanej, w naszym akcie konstytutywnym na nowo powierzymy
Maryi cały Ruch Światło-Życie i jego misję ewangelizacyjną w świecie.
II. Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego
Zachęcam również do podjęcia we wspólnotach naszego Ruchu osobistej i wspólnotowej modlitwy o
dary Ducha Świętego w okresie pomiędzy Wniebowzięciem a Zesłaniem Ducha Świętego, nazywanym
tradycyjnie czasem Nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego. Warto zachęcić członków naszych grup
formacyjnych i kręgów, aby w tych czasie:
a) modlili się codziennie „Sekwencją do Ducha Świętego” oraz słowami bł. Jana Pawła II „Niech zstąpi
Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”,
b) organizowali spotkania modlitewne w dniach Nowenny,
c) zorganizowali wespół z innymi wspólnotami w parafiach czuwania modlitewne w Wigilię Zesłania
Ducha Świętego.
III. Błogosławienie członków Diakonii w czasie COM
Osoby, które są już członkami Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”, a chciałyby przyjąć
błogosławieństwo w czasie COM, 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 5.05.2013 r.
IV. Błogosławienie animatorów w czasie COM
W kwietniu (miesiąc przed COM) zostaną uruchomione elektroniczne zgłoszenia do błogosławienia
animatorów. Informacje na ten temat pojawią się na stronie oaza.pl oraz zostaną wysłane mailem do
moderatorów diecezjalnych.
V. Formularze na Centralną Oazę Matkę (Zgłoszenie punktów oazowych, Zgłoszenie Oazy Wielkiej,
Zgłoszenie wolnych miejsc w oazie) można pobrać ze strony: http://www.oaza.pl/dokument.php?id=1722.
10. CZUWANIE RUCHÓW W RZYMIE (18 maja 2013 r.)
W Roku wiary papież Benedykt XVI zaprosił ruchy i stowarzyszenia katolickie do Rzymu na wspólne
czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego i modlitwę przy grobie św. Piotra. Zapewne część z nas
wybierze się do Rzymu na to spotkanie, któremu będzie przewodniczył już nowo wybrany papież.
Natomiast w Polsce, w łączności ze spotkaniem na placu św. Piotra, w diecezjach zostaną zorganizowane
podobne spotkania ruchów połączone z odnowieniem wiary. Zachęcam do czynnego w nich udziału.
W Centrum Światło-Życie w Krościenku również w naszym czuwaniu w Wigilię Zesłania Ducha
Świętego będziemy trwali w jedności wiary i modlitwy ze wszystkimi zgromadzonymi w Watykanie na
spotkaniu ruchów i wspólnot katolickich.
11. 28. ŚWIATOWE DNI MŁODYCH
Tematem 28. ŚDM będą słowa wybrane przez Benedykta XVI z Ewangelii według św. Mateusza:
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” (28, 19), które stanowią mandat misyjny przekazany Kościołowi.
Wybór takiego hasła wskazuje również na ciągle misyjny charakter kraju, który jest gospodarzem spotkania
– Brazylię. Cały czas potrzebni są tam gorliwi kapłani, osoby konsekrowane oraz wierni świeccy, którzy z
odwagą pójdą, by głosić Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Zaproszenie młodych całego świata do przybycia
do Brazylii jawi się miejscowym duszpasterzom jako kolejna szansa i narzędzie rozbudzenia i pogłębienia
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wiary w miejscowym społeczeństwie. Konferencja Biskupów Brazylii zdecydowała, że „Dni w Diecezjach”,
od 16 do 20 lipca 2013 r., przeżywane będą jako Tydzień Misyjny, a młodzież w nich uczestnicząca przyjęta
będzie tak, jak przyjmuje się prawdziwych misjonarzy.
W Roku Wiary i w czasach nowej ewangelizacji udział w 28. ŚDM w Brazylii może być konkretną
odpowiedzią daną Panu i naszym małym wkładem w wielkie dzieło misyjności Kościoła.
Z naszego Ruchu, jako oficjalna delegacja na ŚDM, wybiera się grupa młodych pod przewodnictwem
ks. Andrzeja Pawlaka z Warszawy. Będą oni nie tylko uczestniczyć w spotkaniu, ale także podejmą
konkretną służbę poprzez ewangelizację, dawanie świadectwa swojej wiary. Ich zadaniem będzie
przygotowanie i animowanie punktu polskich katechez.
Tegoroczne Światowe Dni Młodych będą również okazją do pierwszego spotkania młodzieży z naszego
Ruchu z Ojcem Świętym Franciszkiem oraz do wnikliwego rozważenia tematu spotkania zaproponowanego
w „Liście do Młodych” przez emerytowanego Ojca Świętego Benedykta XVI „Głosiciele nowej
ewangelizacji”, który jest tak bardzo spójny z celami naszego Ruchu zawartymi w Planie Ad Christum
Redemptorem 2. Dlatego warto z uwagą śledzić to spotkanie, ponieważ już pierwsze dni pontyfikatu Ojca
Świętego Franciszka zdają się zapowiadać niezwykły powiew Ducha Świętego, który przejdzie przez
Kościół! Wszak Ojciec Święty wybrał sobie imię, które nosił także nasz Założyciel sługa Boży ks.
Franciszek Blachnicki! Niech Bóg wspiera naszego nowego Ojca Świętego w Jego Pasterskiej misji, a
emerytowanemu Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI udzieli mocy na modlitewną posługę wobec Kościoła i
czas jednoczenia się z Chrystusem Ukrzyżowanym w jego ukrytym dla świata życiu!
12. PIELGRZYMKA DO WARSZAWY W ROKU 2014
W roku 2014 będzie miała miejsce 35. rocznica pamiętnej modlitwy „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi
oblicze ziemi! Tej ziemi!” oraz 5. rocznica Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Warszawy, gdzie na Placu
Piłsudskiego uczestniczyliśmy w postawieniu Krzyża, prosząc Boga, aby na nowo hojnie wylał na nas
swojego Ducha. Modliliśmy się wówczas wraz ze śp. Prezydentem Lechem Kaczyńskim, nie przeczuwając,
że nadejdą niebawem czasy niezwykle trudne dla naszej Ojczyzny, związane ze śmiercią wielu ważnych dla
naszego Narodu ludzi w katastrofie pod Smoleńskiem, czasy bolesnych podziałów oraz bezprecedensowych
ataków na Kościół i wartości chrześcijańskie. Fakty te, choć niełatwe, powinny zachęcić nas do ponownego
pielgrzymowania pod Krzyż na Placu Piłsudskiego, by dać świadectwo żywej wiary i modlić się o Ducha
Świętego, o ducha jedności dla podzielonej Polski oraz o dar odwagi do dawania świadectwa prawdzie przez
chrześcijan w epoce, kiedy na naszej polskiej ziemi toczy się bezprecedensowa walka z Kościołem i
wartościami chrześcijańskimi. Trzeba znowu w jedności zawołać na Placu Piłsudskiego w Warszawie
„Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!”.
Temat ten poddaję rozwadze i modlitwie wszystkich odpowiedzialnych w Ruchu, abyśmy potrafili
zorganizować spotkanie, które zjednoczy nas w dawaniu na polskiej ziemi świadectwa o Chrystusie
Ukrzyżowanym i zmartwychwstałym!
13. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY
9 KODA-DM
W dniach 2-13 sierpnia 2013 r. chcemy po raz kolejny przeprowadzić nasze programowe rekolekcje dla
osób pragnących pogłębienia życia wewnętrznego i posługi modlitwą we wspólnocie – KODA-DM (Kurs
Oazowy Dla Animatorów – Diakonii Modlitwy)!
Zasadniczym warunkiem uczestnictwa w tych rekolekcjach jest ukończona formacja podstawowa
Ruchu Światło-Życie lub inaczej zdobyta dojrzałość życia chrześcijańskiego!
Osoby mające wątpliwości, co do własnych możliwości udziału w tych rekolekcjach ze względu na tzw.
„braki formalne” w formacji, prosimy o bezpośrednią rozmowę telefoniczną z ks. Ryszardem Nowakiem.
Rekolekcje te odbędą się w Sanktuarium św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rybniku-Chwałowicach.
Istotną w przyjęciu zgłoszeń będzie ich kolejność, gdyż listę zamkniemy z chwilą wyczerpania się limitu
przewidywanych 30 miejsc (zgłoszenia bezpośrednio przez formularz, który znajduje się na stronie
internetowej: http://www.katowice.oaza.pl/php/KODA-DM/). Koszt rekolekcji: 460 zł (zaliczka 200 zł).
Numer konta znajduje się na w/w stronie.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt z ks. Ryszardem Nowakiem – tel. 32 248
13 88 w. 33; kom. 606 968 309.
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9 ORAM VIII (dla rodzin z dziećmi) – „Dasz światło życia idącym za Tobą”
Kiedy nie idziemy za prawdziwym światłem, ale idziemy za pseudoświatłem, wytworem naszej
wyobraźni, zmierzamy ku śmierci. Dlatego pierwszą sprawą jest to, żebyśmy umieli odróżnić światło
prawdziwe, czyli prawdę pochodzącą od Boga, od tego pseudoświatła, które pochodzi od ludzi albo od nas
samych. Te słowa Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego były natchnieniem kolejnego ORAM-u,
którego temat, zaczerpnięty ze śpiewu międzylekcyjnego, brzmi: „Dasz światło życia idącym za Tobą”.
Wychodząc od podstawowej zasady naszego Ruchu – jedności Światła i Życia – słuchając słowa Bożego,
modląc się i celebrując, chcemy przeżyć przygodę poszukiwania Prawdy, w którą się wierzy, którą się czyni
i którą się cierpi oraz odkrywania Życia, które się otrzymuje, które jest zadaniem i które należy ofiarować.
Wszystko po to, aby stać się głosicielem Prawdy i w innych „rodzić” Życie.
Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie Prowincji Krakowskiej Kapucynów pragnie zaprosić na te
rekolekcje modlitwy rodziny Domowego Kościoła i inne rodziny. ORAM odbędzie się w Ośrodku
Rekolekcyjnym Braci Mniejszych Kapucynów w Skomielnej Czarnej w dniach 29.07.-4.08.2013 r. Rekolekcje
poprowadzą br. Roman Łukaszewski OFMCap, br. Piotr Szaro OFMCap oraz p. Alina i Marek Sobczakowie.
Zgłoszenia i szczegółowe informacje u p. Sobczaków na email: amsobczak@interia.pl lub tel. 606 765 877.
9 ORAM XI z elementami lectio divina – „Zgromadzeni na słowo Świętego” (Ba 4, 37)
Synod wielokrotnie kładł nacisk na potrzebę modlitewnego podejścia do świętego tekstu jako
podstawowego elementu życia duchowego wszystkich wierzących w różnych posługach i stanach życia, ze
szczególnym uwzględnieniem lectio divina. Słowo Boże leży bowiem u podstaw każdej autentycznej duchowości
chrześcijańskiej (Verbum Domini nr 86). Wychodząc od tych słów adhortacji papieża Benedykta XVI o słowie
Bożym w życiu i misji Kościoła Diakonia Modlitwy Ruchu Światło-Życie Prowincji Krakowskiej Kapucynów
proponuje w tym roku nowy ORAM z elementami lectio divina. Celem tych rekolekcji jest przypomnienie i
pogłębienie tak istotnej dla życia każdego oazowicza praktyki Namiotu Spotkania przez odkrywanie niezwykle
ugruntowanej w tradycji Kościoła metody modlitewnego studium Biblii – lectio divina. Tytuł rekolekcji został
zaczerpnięty z Księgi Barucha i brzmi: „Zgromadzeni na słowo Świętego” (Ba 4, 37).
ORAM XI odbędzie się w dniach 12-18.08.2013 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym Braci Mniejszych
Kapucynów w Skomielnej Czarnej. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tą tematyką: młodzież,
dorosłych, rodziny Domowego Kościoła. Koszt od osoby 380 zł. Rekolekcje poprowadzą br. Waldemar
Korba OFMCap, br. Tomasz Duszyc OFMCap i Elżbieta Kozyra. Zgłoszenia prosimy kierować do p.
Elżbiety Kozyry na email: kozyra.ela@gmail.com lub tel. 668 442 396.
9 Planowane terminy Oaz Modlitwy CDM
Jesień 2013 r. – 15-17 listopada 2013 r., Warszawa
Wiosna 2014 r. – 28-30 marca 2014 r., Warszawa
14. CENTRALNA DIAKONIA ŻYCIA
Rekolekcje i spotkania Diakonii Życia
• Spotkania dla członków Diakonii Życia
7-9 czerwca 2013 – Oaza Jedności Diakonii Życia i Diakonii Wyzwolenia – Niepokalanów
• Diakonia Życia zaprasza
Diakonia Życia przygotowała dla członków Ruchu rozmaite rodzaje rekolekcji i warsztatów.
Zapraszamy do korzystania z tych propozycji.
9 Oaza Rekolekcyjna Diakonii Życia (16-25 sierpnia 2013, Zagórze Śląskie k. Wałbrzycha)
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.
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Zgłoszenia: Jowita i Bogdan Kuźmiccy, tel. 696 751 433, jbdm@wp.pl
W szczególności ważne jest, by w taki rekolekcjach uczestniczyły (jednorazowo) osoby podejmujące
odpowiedzialność za DŻ.
9 Dar płci, dar spotkania – rekolekcje dla młodzieży. Diakonia Życia proponuje weekendowe
rekolekcje dla młodzieży poświęcone płciowości, przyjaźni i miłości. Rekolekcje nie są
organizowane na szczeblu ogólnopolskim, natomiast przedstawiciele DŻ są gotowi przyjechać do
diecezji, rejonów czy wspólnot oazowych, by takie rekolekcje poprowadzić. Zainteresowanie
rekolekcjami prosimy zgłaszać do odpowiedzialnych za Centralną Diakonię Życia: Agata i Krzysztof
Jankowiakowie tel. 61 879 77 69, kom. 663 740 599, e-mail: a.jankowiak(at)oaza.pl
9 „Stajemy się rodzicami – w oczekiwaniu na nowe życie” (2-5 maja 2013 r., Częstochowa)
Rekolekcje przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w najbliższym czasie przygotowują się do
rodzicielstwa, a w sposób szczególny dla par „w drodze”, czyli już oczekujących dziecka. Tak
naprawdę rekolekcje te są jedyną tego typu „Duchową Szkołą Rodzenia” w pigułce. Chcemy
zwrócić uwagę na sytuacje szczególne, gdy pojawia się „mały człowiek” i życie rodziców wywraca
się do góry nogami.
Zgłoszenia: Agnieszka Jaromin, tel. 668 441 251, a_jaromin@op.pl.
• Prelekcje latem w Krościenku
Podobnie jak w ubiegłych latach podczas rekolekcji letnich w trzech turnusach będzie można
skorzystać z posługi prelegentów DŻ – dotyczy to oaz odbywających się w okolicach Krościenka
oraz na Podhalu, Spiszu, w Gorcach, w dolinie Popradu... Prosimy o poinformowanie o tej
możliwości odpowiedzialnych za rekolekcje księży moderatorów i pary moderatorskie. Zachęcamy
do skorzystania. Termin prelekcji ustala się przez Sekretariat na Kopiej Górce podczas trwania
danego turnusu.
Prelekcje w diecezjach w miarę możliwości organizują diecezjalne diakonie życia.
• Zapraszamy do korzystania z bogatych zasobów strony internetowej CDŻ: www.oaza.pl/cdz
• Baza nauczycieli naturalnego planowania rodziny – możliwość nauki i konsultacji dla małżonków i
narzeczonych: www.oaza.pl/cdz/npr.
15. CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO
9 Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Społecznego (3-10 sierpnia 2013 r., Strachocina
k. Sanoka)
Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl
Zapraszamy na nie wszystkich członków Ruchu zainteresowanych problematyką mediów
i komunikowania społecznego, ponieważ przepowiadanie Chrystusa w świecie nowych technologii
wymaga głębokiej znajomości tego świata, jeśli mają one właściwie służyć naszej misji.
Przekazywanie Ewangelii poprzez nowe media oznacza nie tylko umieszczenie treści wyraźnie
religijnych w różnych mediach, ale również konsekwentne świadczenie na własnym profilu cyfrowym
oraz w sposobie przekazywania, wyborów, preferencji i osądów, które powinny być w pełni zgodne z
Ewangelią, nawet jeśli wprost o niej nie mówią. Jeśli chcesz się uczyć chrześcijańskiego stylu
obecności w świecie cyfrowym, to są to rekolekcje dla Ciebie.
9 Warsztaty dziennikarskie (3-10 sierpnia 2013 r., Strachocina k. Sanoka)
Zgłoszenia i informacje: ordks@oaza.pl
Są to zajęcia kierowane do członków wszystkich diakonii i środowisk Ruchu, które chcą poznawać, jak
w mediach opowiadać o życiu z Bogiem. Kiedy świadectwo jest świadectwem? Dlaczego ważne jest
używanie gatunków dziennikarskich? Jest to również okazja do poznawania się i budowania wspólnoty
między członkami Ruchu zainteresowanymi wspólną pracą w mediach oazowych (co nie jest
równoznaczne z przynależnością do Diakonii Komunikowania Społecznego).
W tym roku będziemy się zajmować podstawowymi umiejętnościami niezbędnymi do redagowania
stron www i biuletynów informacyjnych (budowa tekstu, podstawowe gatunki informacyjne, podstawy
tworzenia reportażu i wywiadu).
Na wszystkie rekolekcje zapraszamy również rodziny z dziećmi. Szczegółowe informacje pojawią się
wkrótce na oaza.pl i na stronach CDKS w zakładce rekolekcje.
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9 Oaza.pl
Zasady funkcjonowania oaza.pl są podane na stronie CDKS (http://www.oaza.pl/cdks/serwer).
Jak wielokrotnie podkreślaliśmy, wybór oaza.pl nie jest obowiązkowy, każda diecezja podejmuje
decyzję indywidualnie, czy włącza się w to wspólne dzieło, czy też nie.
Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach diakonii
można znaleźć na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks.
16. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH
SPOTKANIA FORMACYJNE
 Relacja z OJDOR, 8-10.02.2013 r.
Osoby posługujące w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a także pragnące
przygotować się do tej posługi, zgromadziły się na piątej już Oazie Jedności Diakonii Oaz
Rekolekcyjnych (OJDOR), która odbyła się w dniach 8-10.02.2013 r. w Częstochowie, w Domu Ruchu
Światło-Życie. W OJDOR uczestniczyło 30 osób, reprezentujących 12 diecezji, w tym 5 kapłanów oraz
7 małżeństw z Domowego Kościoła. Spotkanie nawiązywało do przeżywanego w Kościele „Roku
Wiary” i przebiegało pod hasłem „Ewangelizacja w oazach rekolekcyjnych dla przekazu wiary
chrześcijańskiej”.
Punktem wyjścia naszej formacji były słowa Założyciela Ruchu: „Celem ewangelizacji „ad intra”
jest wezwanie do osobistej wiary, doprowadzenie do świadomej decyzji poddania swego życia
kierownictwu Chrystusa. (…) Przez ten akt, przyjmujemy świadomie wszystkie konsekwencje naszego
chrztu i naszej wiary, otrzymanej przez ten sakrament. Dopiero taka świadoma decyzja staje się
prawdziwym, tryskającym źródłem nowego życia, zapału, entuzjazmu, radości i dynamiki apostolskiej.
Ewangelizacja „ad extra” staje się wewnętrzną koniecznością, a jednocześnie sprawdzianem
autentyczności tej formacji. Przeżycie spotkania z Chrystusem staje się również zabezpieczeniem
trwałości podjętej decyzji. Ten bowiem tylko może zachować wiarę dla siebie, kto potrafi dawać ją
innym (Ks. F. Blachnicki)
Przygotowując się do posługi w oazach rekolekcyjnych podjęliśmy następujące tematy:
1. Oaza rekolekcyjna – ewangelizacja „ad intra”
– Rola świadectwa w oazach rekolekcyjnych – katecheza i warsztaty.
– Dzień IV – Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela.
– Ojciec Franciszek o ewangelizacji w oazach I stopnia: młodzież, dorośli, rodziny.
2. Oaza rekolekcyjna – ewangelizacja „ad extra”
– Wyprawy ewangelizacyjne w oazie rekolekcyjnej.
3. DOR – posługa jedności wobec księży biskupów i proboszczów miejsca

Podczas OJDOR odbyło się spotkanie Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych, którego owocem
jest wypracowany na najbliższe lata program formacyjny DOR.
 Terminy następnych Oaz jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych
– 18-20.10.2013 r.
Temat: Modlitwa indywidualna w oazie rekolekcyjnej (wszystkie stopnie i typy oaz)
– 7-9.02.2014 r.
Temat: Modlitwa wspólnotowa (wszystkie stopnie i typy oaz)

 W trosce o dobre przygotowanie wakacyjnych Dni Wspólnoty bardzo prosimy o przywiezienie
na DWDD i przekazanie odpowiedzialnym za spotkanie diakonijne DOR wykazu planowanych
przez diecezję (zgromadzenie) rekolekcji podczas OŻK 2013: ODB, OND, ONŻ, OST, OR (stopień,
miejscowość, kontakt do osoby odpowiedzialnej za rekolekcje).
 Tematy podjęte podczas OJDOR w latach 2011-2013:
Data

Formacja merytoryczna

Luty 2011

1. Rola oaz wielkich w strzeżeniu tradycji i charyzmatu oazy.
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Listopad 2011

Luty 2012

Listopad 2012

1. Diakonia Oaz Wielkich a oaza średnia – od teorii do praktyki.
2. Rozumna współpraca z Kuratorium.
3. DOR – służyć w jedności.
1. Oaza Wielka – odpowiedzialność za przygotowanie Dnia Wspólnoty. VII stacji
pielgrzymowania.
2. Charyzmat oazy rekolekcyjnej – wierność metodzie i drodze.
3. Czy nas widzą, czy nie widzą – zawsze jesteśmy odpowiedzialni. Wymagania
sanitarne – od teorii do praktyki.
1. „Pustynia – oaza – wiara” – Benedykt XVI; bł. Jan Paweł II i sługa Boży
Ks. Franciszek Blachnicki.
2. Posłuszeństwo wiary w oazie rekolekcyjnej – praca nad „Niezbędnikiem”.
3. Odpowiedzialność materialna za organizowanie oaz.
4. Odpowiedzialność za zdrowie uczestników.
STRONA INTERNETOWA

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania i współtworzenia powstającej strony: www.oaza.pl/cdor/.
Wszelkie informacje DOR; relacje i świadectwa z oaz rekolekcyjnych, sugestie prosimy przesyłać pod adres
cdor@oaza.pl.
OAZA ŻYWEGO KOŚCIOŁA 2013
Rekolekcje tematyczne
28.04.-3.05.2013 „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 (godz. 18.00) – 3.05.2013 r. (godz. 13.00)
• Miejsce: Centrum Ruchu Światło-Życie
• Prowadzący: Joanna i Norbert Dawidczykowie (Ostrołęka) i o. dr 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.
• Koszt: 340 zł od osoby
• Zgłoszenia: najpóźniej do 10.04.2013 r. Liczba miejsc jest ograniczona (możemy przyjąć tylko 15
par), o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
11-17.06.2013

„PIĘKNIE JEST BYĆ STARYM".
REKOLEKCJE OAZOWE DLA SENIORÓW... +6O
Świadom trudności, jakie niesie nasz wiek, chciałbym powiedzieć wam z głębokim przekonaniem: pięknie
jest być starym... Kiedy życie staje się kruche w latach starości, nigdy nie traci swej wartości i godności:
każdy z nas, niezależnie od etapu życia, jest chciany, miłowany przez Boga, każdy jest ważny i niezbędny.
W każdym wieku trzeba umieć odkryć obecność i błogosławieństwo Pana i bogactwo, jakie on zawiera.
Nie można dać się nigdy zniewolić przez smutek! Otrzymaliśmy dar długiego życia. Życie jest piękne także
w naszym wieku, mimo pewnych dolegliwości i ograniczeń. (Benedykt XVI, 12.11.2012 r.)
• Początek: 11.06 – godz. 17.00; zakończenie 17.06 – godz. 13.00.
• Prowadzący: o. Hubert Lupa, animatorzy, psycholog, lekarz
• Uczestnicy: warto rozejrzeć się w naszych środowiskach i zaprosić do udziału osoby dojrzałe
wiekiem. Zapraszamy osoby z Ruchu Światło-Życie oraz te, które do tej pory nie miały możliwości
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uczestniczenia w rekolekcjach, ani też poznania naszego Ruchu. Może pora pomyśleć o swoich
rodzicach, dziadkach, sąsiadach, znajomych.
• Koszt: 360 zł
• Zgłoszenia: najpóźniej do 1.06.2013 r.
30.06-06.07.2013 OAZA EWANGELIZACYJNA „ODKRYĆ RADOŚĆ WIARY"
Podwoje wiary są dla nas zawsze otwarte. Współczesny człowiek, jak Samarytanka przy studni, może na
nowo odczuć potrzebę pójścia, aby słuchać Jezusa, który wzywa nas do wiary w Niego i zaczerpnięcia z
jego źródła, wytryskującego wodą żywą (Benedykt XVI, Porta Fidei).
• Miejsce: Krościenko nad Dunajcem – Centrum Ruchu Światło-Życie
• Koszt: 300 zł – pracujący; młodzież i studenci; 200 zł – dzieci (3-12 Lat); 280 zł – starsze dzieci.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 1.06.2013 r.
5-10.07.2013

W SZKOLE MODLITWY:

9 „Proca Dawida” – potęga różańca
Niepokalana nawiedziła mnie swoją łaską. Kiedy po przeczytaniu w Brewiarzu historii walki Dawida
z Goliatem – odmawiałem bolesną część Różańca, przeżyłem, że to Różaniec jest „procą Dawida” w
walce z wrogiem duszy (Sługa Boży ks. F. Blachnicki).
Historia różańca pokazuje, jak tej modlitwy używali zwłaszcza dominikanie, gdy Kościół przeżywał
trudne chwile z powodu szerzenia się herezji. Dziś stoimy wobec nowych wyzwań. (…)Różaniec
zachowuje całą swą moc i pozostaje narzędziem nie do pominięcia pośród środków duszpasterskich
każdego dobrego głosiciela Ewangelii. (Bł. Jan Paweł II, List Apostolski Rosarium Virginis Mariae).
9 „Zbudować Namiot Spotkania”
Mojżesz zaś wziął namiot i rozbił go za obozem, i nazwał go Namiotem Spotkania... A Pan
rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem (Wj 33, 11a).
Musimy zbudować sobie Namiot Spotkania. Droga modlitwy to długa droga naszego życia. Nieraz
ludzie mają za sobą dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści lat tej drogi i wiedzą, że rzeczą
najważniejszą jest to, żeby nigdy się nie zniechęcić, nigdy z tej drogi nie zrezygnować. Czy
rzeczywiście Namiot Spotkania odgrywa centralną rolę w naszym życiu wewnętrznym? (Ks.
Franciszek Blachnicki).
• Miejsce: Krościenko nad Dunajcem
• Uczestnicy: osoby wszystkich stanów (młodzież, studenci, dorośli, małżeństwa, osoby konsekrowane,
klerycy, kapłani), serdecznie zapraszamy także osoby spoza Ruchu Światło-Życie.
• Koszt: młodzież i studenci – 260 zł; dorośli – 280 zł; dzieci (3-12 lat) – 180 zł; starsze dzieci – 260 zł.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 1.06.2013 r.
11-16.07.2013

„ZOSTAŃ WSPÓLNIKIEM BOGA”
REKOLEKCJE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
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, Encyklika «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.
• Miejsce: Krościenko nad Dunajcem
• Uczestnicy: prowadzący własne firmy, przygotowujący się do założenia własnych firm, pracownicy
banków oraz ci wszyscy, którzy chcą się uczyć Bożego zarządzania dobrami materialnymi.
• Koszt: dorośli – 330 zł; dzieci (3-12 lat) – 200 zł; starsze dzieci – 280 zł.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 1.06.2013 r.
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Rekolekcje piętnastodniowe
Zgłoszenia: do 1.06.2013 r.
I turnus: 30.06.-16.07.2013
ONŻ III0 – Kraków, dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ciągu roku i Triduum
Paschalnym, przeżytym w formie rekolekcyjnej (młodzież, studenci, dorośli, rodziny).
II turnus: 17.07.–2.08.2013
OST i OD Iº – dla studentów, dorosłych
Oaza dla kleryków i kapłanów I0
Rola moderatora w naszym Ruchu ma swoje wielkie znaczenie, dlatego piętnastodniowa oaza daje
szczególną okazję do tego, aby głębiej poznać i przeżyć charyzmat Ruchu Światło-Życie. Zachęcamy
więc kapłanów i alumnów do wzięcia udziału w tych rekolekcjach, celem ubogacenia własnej
tożsamości kapłańskiej oraz uzyskania wizji Ruchu, która może być pomocna w codziennej pracy
duszpasterskiej.
OST i OD IIº – dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach.
KODA (Kurs oazowy dla animatorów) – dla młodzieży, studentów, kleryków, po III stopniu oazy.
ONŻ/OST/OD i OR III0 – Kraków, dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ciągu roku i
Triduum Paschalnym, przeżytym w formie rekolekcyjnej (młodzież, studenci, dorośli, rodziny).
III turnus: 3-19.08.2013
OST i OD Iº – dla studentów, dorosłych.
OST i OD IIº – dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach.
Turnus dodatkowy: 4-20.09.2013
OST i OD Iº – dla studentów, dorosłych.
OST i OD IIº – dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach.
OST i OD III0 – Wrocław, dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ciągu roku i Triduum
Paschalnym, przeżytym w formie rekolekcyjnej (studenci, dorośli).
Koszt rekolekcji piętnastodniowych:
Krościenko: 730 zł – studenci; 750 zł – pracujący.
ONŻ III0 – Kraków: ok. 910 – młodzież i studenci; ok. 1100 zł – rodziny – szczegółowe informacje po
27 marca.
ONŻ III0 – Wrocław: 850 zł – studenci; 870 zł – pracujący.
Oazy specjalistyczne
20-25.08.2013 OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII (ORD)
• Uczestnicy: studenci, dorośli oraz małżeństwa (także z dziećmi) po podstawowej formacji deuterokatechumenalnej w Ruchu (trzy stopnie oaz i trzy 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.
• Koszt: uczniowie i studenci – 290 zł; dorośli – 320 zł; dzieci – 200 zł (3-12 lat); starsze dzieci – 290 zł.
• Zgłoszenia: najpóźniej do 20.06.2013 r.
ZGŁOSZENIA
1. Wersja elektroniczna – cdor@oaza.pl
2. Osoby nie posiadające Internetu zgłaszają się telefonicznie: +48 660 447 475 – Grażyna Miąsik
3. Zadatek na konto po otrzymaniu informacji o przyjęciu zgłoszenia:
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Część opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: (150 zł od osoby – rekolekcje krótkie; 350 zł –
rekolekcje piętnastodniowe) wpłacamy na konto:
Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu Światło-Życie” – DOR
Bank Spółdzielczy w Krościenku n.D., nr: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102
z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto, nazwa rekolekcji).
Kontakt:
Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych (CDOR)
ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Krościenko nad Dunajcem
tel. 660 447 475 (Grażyna Miąsik), mail: 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.
17. OAZA „U ŹRÓDEŁ WIARY”
Organizowana jest przez Ruch Światło-Życie diecezji warszawsko-praskiej dla uczczenia Roku Wiary.
Termin: 4-13.11.2013 r.
Program: nawiedzenie miejsc w Ziemi Świętej związanych z życiem Pana Jezusa i Matki Bożej, m.in.:
Betlejem, Ain Karim, Nazaret, Galilea (jezioro Genezaret, Kafarnaum, Góra Błogosławieństw, Tabgha,
Kana Galilejska, Cezarea Filipowa), góra Tabor, góra Karmel, Jerycho, Betania, Jerozolima (m.in. sanktuaria
góry Oliwnej, Bazylika Grobu Pańskiego – z całonocnym czuwaniem, Wieczernik i inne miejsca związane z
chrześcijaństwem oraz z narodem żydowskim), morze Martwe, Emaus.
Formacja: oprócz nawiedzania miejsc świętych, w których będziemy sprawować Eucharystię, czas na
codzienne statio (analogicznie jak na III stopniu), Liturgię Godzin, spotkania wspólnotowe.
Koszt: 4200 zł.
Sprawy organizacyjne: Oaza jest przewidziana dla osób po pełnej formacji podstawowej naszego
Ruchu. Mogą w niej uczestniczyć: kapłani, małżeństwa, młodzież i osoby dorosłe. (Jeśli będzie za mało
osób – bo koszty są kalkulowane na grupę 45 osobową – to zaproponuję te rekolekcje także osobom spoza
Ruchu, ale tylko takim, które zaakceptują nasze warunki). Oazę przygotowujemy we współpracy z
franciszkańskim biurem Patron Travel z Warszawy. Konto, na które można wpłacać zaliczki i pozostałe
pieniądze (także w miesięcznych ratach).
Fundacja "Kibicuj Rodzinie" ul. Kasprowicza 2, 05-410 Józefów
Nr konta: 93 1090 1753 0000 0001 1876 2115
OPIS przelewu: Oaza „U źródeł wiary” + imię i nazwisko uczestnika oazy
Uwaga!
Jak najszybciej trzeba wpłacić zaliczkę 1150 zł od osoby
Niezależnie od wpłacenia zaliczki, trzeba podpisać umowę z biurem Patron Travel (każdy uczestnik
oddzielnie). Formularz umowy przekazuję albo listownie albo osobiście (np. przy okazji różnych spotkań).
Zapisy i wszelkie dodatkowe informacje najlepiej drogą elektroniczną: msedek@oaza.pl
Ks. Marek Sędek
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18. ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
W czasie zbliżających się świętych dni Triduum Paschy
Chrystusa Pana, niech poprowadzą nas słowa z pierwszej homilii
Ojca Świętego Franciszka:
„Chciałbym, aby wszyscy po tych dniach łaski, mieli odwagę,
właśnie odwagę, by kroczyć w obecności Bożej, z krzyżem Pana;
by budować Kościół na Krwi Pana, którą przelał On na krzyżu, i
wyznawali jedyną chwałę: Chrystusa Ukrzyżowanego. W ten
sposób Kościół będzie szedł naprzód. Życzę nam wszystkim, aby
Duch Święty za wstawiennictwem Maryi, naszej Matki, udzielił
nam tej łaski: podążania, budowania, wyznawania Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego. Niech się tak stanie”.
Do tych proroczych słów Ojca Świętego Franciszka dołączam
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności na przeżywane Święta
Paschalne, które w Roku Wiary przesyłam dla wszystkich
moderatorów, odpowiedzialnych, animatorów i uczestników
Ruchu Światło-Życie.

Pan niech będzie z Wami!
Z wyrazami jedności
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie

Załącznik
• Zaproszenie od Centrum Myśli Jana Pawła II do udziału w 8. Rocznicy śmierci Jana Pawła II
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