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1. PODSUMOWANIE OAZY �YWEGO KO�CIOŁA 2012 

a)  Konieczno�� ewangelizacyjnego o�ywienia Ruchu �wiatło-�ycie w Roku Wiary 
W dniach 25-27 sierpnia br. w Centrum Ruchu w Kro�cienku odbyło si� Podsumowanie O�K. 

Obecni byli przedstawiciele 26 diecezji, 2 zgromadze� zakonnych. Pełnymi statystykami dotycz�cymi 
liczby uczestników w tegorocznych oazach rekolekcyjnych b�dziemy dysponowa� 
najprawdopodobniej pod koniec pa	dziernika. Jednak ze sprawozda� przedstawianych ustnie w 
Kro�cienku mo�na wysnu� wniosek, �e nie miała miejsca znacz�ca zwy�ka liczby uczestników 
rekolekcji oazowych. Wi�kszo�� moderatorów mówiła o tym, �e liczba ta była zbli�ona do lat 
ubiegłych. W tym kontek�cie na pewno trzeba jeszcze bardziej akcentowa� potrzeb� zwi�kszenia 
dynamiki ewangelizacyjnej naszego Ruchu w parafiach. Dlatego rozpoczynaj�cy si� w całym Ko�ciele 
11.10.2012 r. Rok Wiary powinien by� dla nas zach�t� i inspiracj�, aby nasze wspólnoty oazowe w 
parafiach stawały si� miejscem �ywego przekazu i �wiadectwa wiary poprzez ewangelizacj� 
realizowan� w ramach Planu Ad Christum Redemptorem 2. B�dzie to równocze�nie najlepsza 
odpowied	 ze strony naszego Ruchu na Rok Wiary!  

b)  Intensyfikowanie pracy formacyjnej z kapłanami i alumnami 
Wa�ne jest równie� dokładanie stara�, aby wi�ksza liczba ksi��y anga�owała si� w prac� w 

Ruchu �wiatło-�ycie, wykorzystuj�c jego mo�liwo�ci ewangelizacyjne i formacyjne. W pracy z 
dzie�mi i z młodzie��, inicjowanie i dynamiczny rozwój wspólnot w du�ej mierze zale�y od ksi��y. 
Istotne jest jednak równie� zaanga�owanie �wieckich animatorów oraz troska rodzin z Domowego 
Ko�cioła, aby zach�ca� własne dzieci do podj�cia formacji we wspólnotach dzieci�cych i 
młodzie�owych naszego Ruchu.  

W�ród pal�cych problemów pracy formacyjnej w Ruchu zwróci� trzeba wielk� uwag� na trosk� o 
regularne spotkania formacyjne ksi��y moderatorów wspólnot oazowych w ramach dni wspólnoty 
moderatorów i spotka� Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Spotkania te powinny słu�y� budowaniu 
wspólnoty i wi�zi mi�dzy kapłanami oraz ukazywa� im w jaki sposób maj� spełnia� odpowiedzialno�� 
za wspólnoty Ruchu �wiatło-�ycie w rejonach i w parafiach. Trzeba ukazywa� ksi��om moderatorom 
warto�� Unii Kapłanów Chrystusa Sługi jako wspólnoty pomagaj�cej w pod��aniu do osi�gni�cia 
doskonało�ci w realizacji powołania kapła�skiego. Równie wa�nym tematem jest akcentowanie 
przynale�no�ci ksi��y moderatorów do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie”. Je�li 
moderatorzy maj� zach�ca� �wieckich członków naszego Ruchu do przynale�no�ci do Stowarzyszenia 
„Diakonia”, to najlepsza form� zach�ty b�dzie osobista przynale�no�� do tej formy stałej diakoni Ruchu.  

Moderatorzy diecezjalni i zakonni powinni podejmowa� współprac� z seminariami duchownymi, 
organizuj�c spotkania formacyjne dla alumnów wywodz�cych si� ze wspólnot Ruchu �wiatło-�ycie, 
b�d	 zainteresowanych naszym Ruchem. To bardzo wa�na cz��� pracy moderatorów w diecezjach i w 
zgromadzeniach, poniewa� solidne przygotowanie pastoralne alumnów do posługi we wspólnotach 
Ruchu sprawi, �e w przyszło�ci w naszych parafiach b�d� pracowali ksi��a dobrze przygotowani do 
pracy jako moderatorzy wspólnot Ruchu �wiatło-�ycie.  

c)  Praca formacyjna z animatorami i budowanie diakonii diecezjalnych, szczególnie DDJ 
Prosz� równie�, aby w nadchodz�cym roku formacyjnym dokłada� stara� o dobr� prac� 

formacyjn� z animatorami �wieckimi w ramach Dni wspólnoty dla animatorów i diakonii oraz w 
ramach spotka� formacyjnych takich jak Szkoła Animatora, Oazy Modlitwy czy spotkania w ramach 
formacji permanentnej. Wa�na jest równie� jedno�� terminów dni wspólnoty z terminami 
ogólnopolskimi oraz nale�yte wykorzystanie materiałów z „Teczki Roku”, pomocnych w realizacji 
hasła pracy rocznej. Wierno�� i wytrwała realizacja powy�szych wskaza� powinna zaowocowa� 
zarówno jako�ciowym, jak i liczebnym wzrostem wspólnot Ruchu �wiatło-�ycie w nadchodz�cym 
roku. Szczególnie istotna jest równie� praca z odpowiedzialnymi za diakonie diecezjalne w ramach 
Diecezjalnych Diakonii Jedno�ci. Diakonia Jedno�ci jest „sercem” Ruchu w diecezji i zgromadzeniu! 



Dlatego regularne spotkania DDJ warunkuj� wspóln� wizj� w odpowiedzialnych za �ycie wspólnot 
Ruchu w diecezjach, budowanie jedno�ci Ruchu oraz wzrost liczebny i jako�ciowy wspólnot Ruchu. 

d)  Ruch �wiatło-�ycie ruchem eklezjalnym  
Trzeba równie� pami�ta� o tym, �e Ruch �wiatło-�ycie jest ruchem eklezjalnym. Cało�ciowo 

wyło�ył t� kwesti� Zało�yciel naszego Ruchu sługa Bo�y ks. F. Blachnicki podczas  
I Mi�dzynarodowego Kongresu Ruchów w Rzymie w 1981 r., w referacie „Istotne cechy ruchu 
eklezjalnego”. Wa�nym wymiarem ruchu eklezjalnego jest fakt, �e przynale�� do niego 
przedstawiciele wszystkich grup wiekowych i stanowych, czyli dzieci, młodzie� i doro�li oraz 
mał�onkowie, ksi��a, osoby konsekrowane i �yj�ce indywidualnie w �wiecie. W Ruchu �wiatło-�ycie 
oczywi�cie w najwi�kszej liczbie b�d� obecni �wieccy, jednak nie jest to ruch wył�cznie �wieckich, 
poniewa� s� w nim równie� kapłani i osoby konsekrowane. Dlatego wła�nie nasz Ruch �wiatło-�ycie 
okre�lamy jako ruch eklezjalny, w którym miejsce formacji i posługi odnajduj� wszystkie grupy 
wiekowe i stanowe w Ko�ciele. Ten temat trzeba przypomina� i podkre�la� w pracy formacyjnej z 
animatorami i odpowiedzialnymi za diakonie. Kwestia budowania �wiadomo�ci, �e Ruch �wiatło-
�ycie jest ruchem eklezjalnym dotyczy pracy formacyjnej z animatorami, parami animatorskimi i 
członkami diakonii diecezjalnych naszego Ruchu.  

 
2. PRACA FORMACYJNA W CI�GU ROKU 2012/2013 

• Dni wspólnoty 
Sługa Bo�y ks. Franciszek Blachnicki wielokrotnie podkre�lał, �e jednym z istotnych elementów 

permanentnej pracy formacyjnej w Ruchu �wiatło-�ycie s� dni wspólnoty. Hasłem tegorocznej pracy 
formacyjnej s� słowa „Ko�ciół naszym domem”. Zach�caj� nas one do odkrywania Ko�cioła jako 
braterskiej wspólnoty, w której mamy podejmowa� posług� i rozwija� talenty, których hojnie udzielił 
nam miłuj�cy nas Bóg.  

W bie��cym roku formacyjnym b�dziemy odkrywa� prawd� o pi�knie Ko�cioła jako naszego 
domu, w którym ka�dy ma swoje miejsce przewidziane przez Boga. Dlatego podczas Dni Wspólnoty 
b�dziemy mówi� o Ko�ciele, który jest jeden, �wi�ty, powszechny i apostolski. W czasach kiedy Ko�ciół 
Chrystusowy tak bardzo do�wiadcza wielorakiego ataku mocy ciemno�ci, obecnego szczególnie za 
spraw� medialnego przekazu, rozwa�enie tych prawd b�dzie bardzo cenne dla pogł�bienia �wiadomo�ci 
eklezjalnej członków Ruchu �wiatło-�ycie. W naszym Ruchu obecnie odkrywamy Ko�ciół jako dom w 
wymiarze powszechnym Ko�cioła, który jest zgromadzeniem ludów ze wszystkich cz��ci �wiata i 
znakiem, �e Bóg chce i pragnie zbawienia ka�dego człowieka. Z kolei wymiar apostolskiej misji, który 
realizujemy w innych krajach i cz��ciach �wiata, pi�knie wyra�a nasz� trosk� o Ko�ciół powszechny 
jako odpowied	 na wezwanie Ojca �wi�tego. Ko�ciół jako dom dla oazowiczów to równie� 
rzeczywisto�� wspólnoty lokalnej, w której �yjemy na co dzie�. Parafia, diecezja – to miejsca daj�ce 
nam najwi�cej mo�liwo�ci bezpo�redniego do�wiadczenia wspólnoty i dzielenia si� wiar� z innymi. 
Chcemy w bie��cym roku formacyjnym odkrywa� równie� prawd� o pi�knie Ko�cioła, w którym Bóg 
nieustannie do nas przemawia. B�dziemy u�wiadamia� sobie, �e Ko�ciół, który jest Ciałem Chrystusa 
jest podstawow� wspólnot�, w której mo�emy usłysze� głos Boga poprzez głos Pasterzy, czyli Kolegium 
Biskupów. To bardzo wa�ny temat w czasach postmodernistycznych, gdzie tak bardzo promuje si� 
subiektywizm i relatywizm w podej�ciu do Prawdy objawionej.  

Tegoroczny program formacyjny uka�e równie� prawd� o Ko�ciele, który jest „zawsze i 
wsz�dzie” wezwany do ewangelizacji! Takie jest przesłanie Ojca �wi�tego Benedykta XVI zawarte w 
decyzji o zwołaniu XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów po�wi�conego 
tematowi „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrze�cija�skiej”. Fakt ten utwierdza nas w 
przekonaniu, �e jako Ruch �wiatło-�ycie musimy jeszcze owocniej odpowiada� na to Bo�e wezwanie 
do ewangelizacji.  

Zach�cam wszystkich do systematycznego i wytrwałego udziału w Dniach Wspólnoty. Niech 
owocem naszych spotka� b�dzie jeszcze bardziej gorliwe �wiadectwo słowa i �ycia wszystkich 
członków Ruchu �wiatło-�ycie! 

Organizuj�c i prowadz�c dni wspólnoty w diecezjach i rejonach, pami�tajmy o zachowaniu 
podstawowych zasad:  

– jedno�ci na wszystkich szczeblach zaanga�owania w Ruchu (aby w ka�dej diecezji odbywały 
si� dni wspólnoty dla moderatorów i odpowiedzialnych, dni wspólnoty dla animatorów i diakonii oraz 
dni wspólnoty Ruchu �wiatło-�ycie);  

– jedno�ci grup wiekowych i stanowych (aby spotkania te były prze�ywane wspólnie przez 
członków naszego Ruchu ze wszystkich poziomów wiekowych i stanowych);  

– jedno�ci merytorycznej (nale�y przestrzega� zało�e� dni wspólnoty opracowanych przez 
Centraln� Diakoni� Formacji Diakonii Ruchu �wiatło-�ycie); 



– jedno�ci formalnej (zachowa� wierno�� poszczególnym elementom, które stanowi� zawarto�� 
dnia wspólnoty); 

– jedno�ci czasowej (we wszystkich diecezjach i rejonach spotkania te powinny odbywa� si� w 
tych samych terminach, według Kalendarza Pracy Rocznej Ruchu). 

• Formacja permanentna 
Zgodnie z wieloletni� tradycj� przygotowano równie� pomoce do formacji permanentnej, które w 

roku 2012/2013 b�d� oparte na ha�le pracy rocznej „Ko�ciół naszym domem”. Spotkania w małych 
grupach w ramach formacji permanentnej b�d� miały na celu rozwa�enie i pogł�bienie tej wła�nie 
tematyki. Rok wiary, który rozpocznie si� 11.10.2012 roku jest dla nas zach�t�, aby podj�� refleksj� 
nad stanem wiary w naszych sercach oraz w sercach innych ludzi. Czas ten b�dzie równie� zach�t�, 
aby wiar� dzieli� si� z innymi lud	mi, nie zadomowionymi jeszcze w Bogu.  

Tegoroczne spotkania w ramach formacji permanentnej b�d� inspiracj�, aby poprzez nasz� posług� 
czyni� Ko�ciół „domem i szkoł� komunii” (NMI). Jest to zadanie, które od wielu lat jest trosk� naszego 
Ruchu. Odnowa Ko�cioła w duchu Soboru Watyka�skiego II przez budowanie duchowo�ci 
wspólnotowej, ukazywanie pi�kna liturgii, formowanie do �ycia słu�ebnego, odkrywanie roli Maryi, 
Matki Ko�cioła oraz dialog ekumeniczny to wielkie charyzmaty naszego Ruchu, które nieustannie trzeba 
rozwa�a� w naszej formacji. W ramach spotka� zostanie równie� podj�ty temat zwi�zany z realizacj� 
Planu Ad Christum Redemptorem 2, b�d�cego nasz� odpowiedzi� na pal�c� potrzeb� nowej 
ewangelizacji w trzecim tysi�cleciu chrze�cija�stwa, w przededniu 2000 rocznicy Odkupienia. Plan 
ACR 2 jest wielkim darem dla Ko�cioła, poprzez który tysi�ce animatorów naszego Ruchu mog� 
pomno�y� liczb� uczniów Pa�skich, przygotowuj�c ich do owocnego dzielenia si� wiar� z ogromn� 
rzesz� ludzi, którzy zagubili swoj� wiar� (por. 2 Tm 2, 2). Nowych inspiracji dla Planu ACR 2 dostarczy 
zapewne pa	dziernikowy Synod Biskupów po�wi�cony nowej ewangelizacji. Niech zatem spotkania w 
ramach formacji permanentnej b�d� równie� otwarte na nowe powiewy Ducha �wi�tego, których na 
pewno nie zabraknie w roku formacyjnym po�wi�conym tematowi „Ko�ciół naszym domem”. 

Adresatami comiesi�cznych spotka� w ramach formacji permanentnej s� wszyscy członkowie Ruchu 
�wiatło-�ycie, którzy uko�czyli podstawow� formacj� deuterokatechumenaln�, a wi�c osoby dorosłe: 
studenci, osoby �yj�ce indywidualnie w �wiecie, mał�onkowie, prezbiterzy i osoby konsekrowane. Przez 
dziesi�� miesi�cy zostan� oni zaproszeni, aby pochyli� si� nad fascynuj�cymi tematami: 

Wrzesie� – Dar wiary 
Pa	dziernik – Wiara umacnia si�, gdy jest przekazywana 
Listopad – Ko�ciół – Komunia 
Grudzie� – Liturgia – podstawowy no�nik prze�ywania wiary i miejsce budowania 

wspólnoty 
Stycze� – Maryja – wzór wiary 
Luty – Wspólnota braterska 
Marzec – Parafia wspólnot� wiary 
Kwiecie� – Ekumenizm 
Maj – Diakonia – moje miejsce w Ko�ciele 
Czerwiec – Ad Christum Redemptorem 2 – odpowied	 na wezwanie do nowej 

ewangelizacji 
Podr�czniki: „Ko�ciół naszym domem. Materiały do formacji permanentnej AD 2012/2013” oraz 

„Dni wspólnoty Ruchu �wiatło-�ycie w roku 2012/2013” dost�pne s� u moderatorów diecezjalnych i 
zakonnych oraz w diakoniach słowa. 

 
3. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PROBOSZCZÓW KOINONIA  

Plan Ad Christum Redemptorem 2: Ku odnowie parafii poprzez now� ewangelizacj�. 
Rok wiary w parafii 

Zapraszam na kolejne ogólnopolskiego spotkanie Koinonia – Ku odnowie wspólnoty lokalnej. 
Adresatami spotkania s� proboszczowie wywodz�cy si� z Ruchu �wiatło-�ycie lub pragn�cy 
realizowa� pastoraln� wizj� ks. Blachnickiego w parafiach powierzonych ich pieczy oraz moderatorzy 
Ruchu �wiatło-�ycie. Celem spotkania jest budowanie trwałej wspólnoty kapłanów-proboszczów 
zwi�zanych z Ruchem �wiatło-�ycie; wzajemna współpraca i wymiana do�wiadcze� wynikaj�cych  
z posługi proboszczowskiej; tworzenie Diakonii Wspólnoty Lokalnej Ruchu �wiatło-�ycie, której 
celem b�dzie inspirowanie i wprowadzanie w �ycie soborowej wizji parafii wspólnoty wspólnot.  

W tym roku b�dziemy chcieli zapozna� si� z wyzwaniami płyn�cymi z XII Zwyczajnego 
Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary 
chrze�cija�skiej” oraz z Roku Wiary, który rozpocznie si� 11.10.2012 r. 

Zgłoszenia udziału w spotkaniu KOINONIA mo�na jeszcze kierowa� do 5.10.2012 r. na adres: 



Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie” 
ul. Ró�yckiego 8, 40-589 Katowice 
mail: sekretariat@oaza.pl, tel. 603 871 658. 

 
PROGRAM SPOTKANIA  
 
Poniedziałek, 8 pa	dziernika 2012 r. 

 12.00  Modlitwa w ci�gu dnia i zawi�zanie wspólnoty 
 13.00  Obiad 
 15.00  Sesja I: Nowa ewangelizacja w parafii – synodalne wyzwania i inspiracje  

Wykład, �wiadectwa, Dyskusja 
 17.30  Eucharystia z Nieszporami 
 18.45  Kolacja 
 19.45 Praca w grupach 
 21.00  Modlitwa wieczorna – Adoracja, wspólnotowa modlitwa, kompleta 
 
Wtorek, 9 pa	dziernika 2012 r. 

 7.30 Jutrznia 
 8.00  �niadanie 
 9.00  Sesja II: Rok wiary w parafii – wyzwania i inspiracje 

Wykład, �wiadectwa, Dyskusja 
 12.00  Namiot Spotkania, Modlitwa w ci�gu dnia 
 13.00  Obiad 
 14.30  Sesja III: „By� sol� ziemi” – wyzwania i inspiracje 
 17.30  Eucharystia z Nieszporami 
 18.30  Kolacja 
 19.45  Praca w grupach 
 21.00  Modlitwa wieczorna, kompleta 
 
�roda, 10 pa	dziernika 2012 r. 

 7.00  Namiot Spotkania 
 7.30  Eucharystia z Jutrzni� 
 8.45  �niadanie 
 9.30  Sesja IV: Triduum Paschalne w parafii – w przededniu 50. rocznicy „Sacrosanctum 

Concilium” 
   Wykład, �wiadectwa, Dyskusja 
 11.30  Podsumowanie Koinonii, plan działa� na przyszło�� 
 11.45  Modlitwa w ci�gu dnia 
 12.00  Obiad  
 
4. DZIE
 WSPÓLNOTY DIAKONII DIECEZJALNYCH (DWDD) 

Jesienne Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych odb�d� si� w terminie 12-14 pa	dziernika 2012 r. 
w sze�ciu filiach w Polsce, dzie� po zainaugurowaniu w Ko�ciele Powszechnym Roku Wiary, w 50. 
rocznic� rozpocz�cia obrad Soboru Watyka�skiego II. W tym czasie w Rzymie b�dzie obradował XIII 
Synod Biskupów, po�wi�cony tematowi „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrze�cija�skiej”. 
Wspomniane wy�ej eklezjalne znaki czasu, przez które przemawia Duch �wi�ty w Ko�ciele s� dla nas 
motywuj�ce i inspiruj�ce, aby podczas Jesiennych Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych AD 2012 
podj�� temat Plan ACR 2: Diakonia w słu�bie nowej ewangelizacji. Istotne jest, aby członkowie 
diakonii diecezjalnych uczestnicz�cy w DWDD u�wiadomili sobie, �e formacja i posługa, któr� 
podejmuj� w diakoniach jest wpisana w realizacj� Planu Ad Christum Redemptorem 2. Plan ACR 2 
ma na celu przygotowanie Ruchu �wiatło-�ycie do Jubileuszowego Roku Odkupienia 2033 poprzez 
przyprowadzenie jak najwi�kszej liczby ludzi do Jezusa Chrystusa oraz przygotowanie jak 
najwi�kszej liczby ludzi posługi diakonijnej w Ko�ciele. Drugim celem Jesiennego DWDD jest 
u�wiadomienie członkom wszystkich diakonii Ruchu, �e zadania, które podejmuj� w diakoniach 
specjalistycznych maj� by� wpisane w konteksty nowej ewangelizacji, o których mówił Sekretariat 
Synodu Biskupów w dokumencie „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrze�cija�skiej”. Dlatego 
wspólne spotkanie podczas DWDD niech jeszcze bardziej zdopinguje członków diakonii 
diecezjalnych do solidnej pracy formacyjnej i posługi w diecezjach. W ten sposób dajemy bowiem 



odpowied	 na wezwanie, które kieruje do nas Duch �wi�ty, aby podj�� duchow� walk� o odnow� serc 
tych ludzi, którzy b�d�c ochrzczeni zagubili do�wiadczenie �ywej wiary. Nale�ymy jako członkowie 
ró�nych diakonii Ruchu �wiatło-�ycie do tych pracowników winnicy Pa�skiej, którzy otrzymali Bo�e 
wezwanie, by poprzez gorliw� posług� i dzielenie si� wiar� ukaza� współczesnym ludziom, nieraz 
bardzo zagubionym, Ko�ciół �ywy obecno�ci� Zmartwychwstałego Pana i moc� Ducha �wi�tego, 
Ko�ciół, który jest naszym domem i szkoł� komunii.  

Zach�cam gor�co wszystkie diakonie diecezjalne, aby delegowały swoich reprezentantów na 
jesienne DWDD, by refleksja na tym spotkaniu podj�ta inspirowała nasz� posług� w diakoniach 
Ruchu �wiatło-�ycie.  

 
5. REKOLEKCJE DLA MODERATORÓW DIECEZJALNYCH, Porszewice, 12-14 listopada 2012  

Zapraszam moderatorów diecezjalnych Ruchu �wiatło-�ycie i moderatorów diecezjalnych 
Domowego Ko�cioła na rekolekcje do nich skierowane, celem budowania wspólnej wizji i to�samo�ci 
moderatorów w Ruchu �wiatło-�ycie. Odb�d� si� one w dniach 12-14 listopada 2012 r. w O�rodku 
Konferencyjno-Rekolekcyjnym archidiecezji łódzkiej w Porszewicach. Gor�co zapraszam do udziału 
wszystkich moderatorów diecezjalnych. Niech nikogo nie zabraknie na tych rekolekcjach. Tylko przez 
piel�gnowanie charyzmatu spotkania i budowania wspólnoty kapła�skiej jest nadzieja na owocne 
spełnianie przez nas posługi powierzonej nam przez naszych pasterzy. Rekolekcje te s� szczególnie 
istotne dla moderatorów diecezjalnych rozpoczynaj�cych swoj� posług� w diecezji lub zgromadzeniu.  

Zgłoszenia prosimy przesyła� do sekretariatu moderatora generalnego: sekretariat@oaza.pl do 
ko�ca pa	dziernika 2012 r. 
 
6. REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW – Kro�cienko, 26-29 listopada 2012 

Jesienne rekolekcje dla kapłanów, organizowane przez Uni� Kapłanów Chrystusa Sługi, odb�d� 
si� w Kro�cienku nad Dunajcem, w dniach 26-29 listopada 2012 r. Rozpocz�cie w poniedziałek, 26 
listopada, obiadem o godz. 13.00, zako�czenie w czwartek, 29 listopada, obiadem ok. godz. 14.00.  

Rekolekcje poprowadzi Moderator Generalny Ruchu �wiatło-�ycie, ks. Adam Wodarczyk. Ze 
wzgl�du na 25. rocznic� �mierci sługi Bo�ego ks. F. Blachnickiego, która min�ła 27 lutego tego roku, 
tematycznie b�d� one nawi�zywały do charyzmatu Ruchu i osoby Zało�yciela. W rekolekcjach mog� 
uczestniczy� wszyscy kapłani, równie� ci, którzy nie s� jeszcze zwi�zani z Ruchem �wiatło-�ycie. 

Podczas rekolekcji, we wtorkowe popołudnie – 27 listopada, odb�dzie si� Zgromadzenie 
Generalne Unii Kapłanów Chrystusa Sługi, które wybierze Moderatora Unii i pozostałych 
członków Diakonii Stowarzyszenia. Zapraszam wi�c do licznego udziału w rekolekcjach zwłaszcza 
członków UKChS.  

Zgłoszenia, wraz z zadatkiem 50 zł, prosimy kierowa� do Centrum �wiatło-�ycie na Kopiej 
Górce w terminie do 15 listopada.  

Adres Centrum:  
ul. Ks. F. Blachnickiego 2; 34-450 Kro�cienko n. D.  
tel.: 18 262 32 3518 262 32 35; e-mail: KopiaGorka@oaza.pl  
Konto: Stowarzyszenie Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie – DOR, 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102. 
 

7. OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII JEDNO�CI 

ORDJ gromadzi osoby posługuj�ce w diecezjalnych diakoniach jedno�ci. W ramach tych 
rekolekcji ma miejsce wprowadzenie w temat hasła pracy rocznej nadchodz�cego nowego roku 
formacyjnego. Jest to równie� wa�ny element budowania jedno�ci w ramach całego Ruchu. Dlatego 
bardzo gor�co prosz� i nalegam, aby z ka�dej diecezji i zgromadzenia zakonnego wydelegowano 
przynajmniej jedn� osob�, faktycznie posługuj�c� w diakonii jedno�ci, zorientowan� w sprawach i 
problemach Ruchu we własnej diecezji. Szczególnie zach�cam moderatorów diecezjalnych i 
zakonnych do uczestnictwa w ORDJ. 

Rekolekcje odb�d� si� w terminie: 30 listopada – 2 grudnia 2012 r. w Porszewicach k. Łodzi w 
O�rodku Konferencyjno-Rekolekcyjnym archidiecezji łódzkiej. 

Zgłoszenia prosimy przysyła� do 15 listopada na adres: Sekretariat Moderatora Generalnego, 
ul. Ró�yckiego 8, 40-589 Katowice, tel. (32) 251 88 20, 603 871 658, mail: sekretariat@oaza.pl.  
 
8. VI KONGREGACJA STOWARZYSZENIA „DIAKONIA RUCHU �WIATŁO-�YCIE” 

Odb�dzie si� ona w Warszawie, w dniach 30.04-3.05.2013 roku. Zgodnie z Uchwałami podj�tymi 
przez Centraln� Diakoni� Jedno�ci, b�dzie w niej uczestniczyło 130 delegatów z diecezjalnych sekcji 
Stowarzyszenia, z poszczególnych filii i z diakonii centralnych Ruchu. W ramach obrad Kongregacji 



zostanie podj�ty temat: Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie na rzecz odnowy parafii – wspólnoty 
wspólnot celem Planu Ad Christum Redemptorem 2.  

W czasie Kongregacji b�d� te� miały miejsce wybory trzech kandydatów na Moderatora 
Generalnego Ruchu �wiatło-�ycie, którzy nast�pnie zostan� przedstawieni Konferencji Episkopatu 
Polski w celu wyłonienia Moderatora Generalnego na nast�pn� sze�cioletni� kadencj�. W najbli�szych 
tygodniach moderatorom diecezjalnym i odpowiedzialnym za diakonie centralne zostan� przekazane 
kolejne informacje na temat Kongregacji DIAKONII. 

 
9. JUBILEUSZOWA CENTRALNA OAZA MATKA 2013 

W przyszłym roku mija 50. rocznica pierwszej Oazy Niepokalanej, która odbyła si� w 
Szlachtowej, przypada tak�e 40-lecie Aktu konstytutywnego, w którym kard. Karol Wojtyła dokonał 
oddania dzieła Ruchu �wiatło-�ycie Niepokalanej, Matce Ko�cioła oraz mija 40. rocznica pierwszej 
Oazy Rodzin. W zwi�zku z tym przyszłoroczna Centralna Oaza Matka b�dzie szczególn� okazj�, aby 
podzi�kowa� Bogu za te opatrzno�ciowe wydarzenia, które miały wielkie znaczenie dla pó	niejszego, 
dynamicznego rozwoju Ruchu �wiatło-�ycie. Równocze�nie jeszcze raz podkre�lam, to co napisałem 
w punkcie pierwszym tego Komunikatu, �e najlepszym sposobem �wi�towania tych rocznic w Roku 
Wiary b�dzie wzrost dynamiki ewangelizacyjnej naszego Ruchu. Przejawem tego powinna by� coraz 
wi�ksza liczba rekolekcji ORAE, przygotowuj�cych członków naszego Ruchu do ewangelizacji 
indywidualnej oraz troska o rozwój jako�ciowy oraz ilo�ciowy naszych wspólnot oazowych.  

 
10. ROK WIARY – Pielgrzymka ruchów do Rzymu – 18 maja 2013 oraz �wiatowe Dni Młodzie�y 

– Rio de Janeiro lipiec 2013 

Papieska Rada ds. Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji zaprasza przedstawicieli ruchów i 
wspólnot eklezjalnych w Roku Wiary do udziału w �wiatowej Pielgrzymce Ruchów, która b�dzie 
miała miejsce w Rzymie w dniu 18.05.2013 r. Gor�co zach�cam, aby ju� teraz planowa� udział w tym 
wa�nym spotkaniu modlitewnym. O szczegółach tego wydarzenia poinformuj� w momencie, kiedy 
otrzymamy je z Rzymu. Z kolei Papieska Rada ds. �wieckich zaprasza młodzie� na całego �wiata na 
kolejne �wiatowe Dni Młodzie�y, które w Roku Wiary odb�d� si� w Rio de Janeiro. Udział polskiej 
młodzie�y organizuje polskie Biuro �wiatowych Dni Młodzie�y pod przewodnictwem ks. Grzegorza 
Suchodolskiego. Zainteresowanych udziałem w tym wydarzeniu moderatorów i młodzie� oazow� 
odsyłam bezpo�rednio do kontaktu z Biurem �wiatowych Dni Młodzie�y. W najbli�szym czasie 
podejmiemy równie� decyzje dotycz�ce oficjalnej reprezentacji Ruchu �wiatło-�ycie w tym 
�wiatowym spotkaniu młodych.  

 
11. SPRAWY FINANSOWE 

a)  Prosz� o wspieranie materialne procesu beatyfikacyjnego sługi Bo�ego ks. Franciszka 
Blachnickiego. Aktualnie trwaj� prace ko�cowe nad edycj� „Pozycji o heroiczno�ci cnót sługi 
Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego”. W zwi�zku z nimi ponie�li�my koszty wynikaj�ce z 
prac translatorskich, które pochłon�ły wszystkie �rodki zgromadzone aktualnie na proces 
beatyfikacyjny. W najbli�szym czasie staniemy wobec powa�nych kosztów zwi�zanych z 
edycj� „Pozycji o heroiczno�ci cnót sługi Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego”.  

 W zwi�zku z tym wielkie wypowiadam wielkie „Bóg zapła�” za wszelkie ofiary dotychczas 
zło�one na proces beatyfikacyjny i prosz� o dalsz� pami�� modlitewn� i trosk� materialn� za 
proces naszego Ojca Franciszka. Wpłat mo�na dokonywa� na konto Procesu 
beatyfikacyjnego: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 
2, 34-450 Kro�cienko n.D., nr 47 1560 1108 0000 9060 0019 2373. 

b)  Aktualne jest równie� zbieranie ofiar na „Fundusz misyjny”. Akcja gromadzenia �rodków na 
prowadzenie działalno�ci misyjnej naszego Ruchu w innych krajach nadal trwa. Wpłat mo�na 
dokonywa� na konto Centralnej Diakonii Misyjnej: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu �wiatło-
�ycie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Kro�cienko n.D., nr 94 1560 1111 2107 0220 1803 
0007. 

c)  Bóg zapła� wszystkim moderatorom, którzy ju� przekazali wpłaty od uczestnika! Tym, którzy 
tego jeszcze nie uczynili prosimy o to, by w miar� mo�liwo�ci dokonali wpłat w najbli�szym 
czasie! Wpłaty „od uczestnika” powinny wpływa� na konto: Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu 
�wiatło-�ycie”, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Kro�cienko n.D., nr 10 1560 1108 0000 
9060 0019 2360. 

Składam wielkie Bóg zapła� za wszelkie ofiary i wsparcie materialne ró�nych potrzeb, 
które mamy w naszym Ruchu! 



12. DOMOWY KO�CIÓŁ 

I. Przedstawiamy naj�wie�sze dane dotycz�ce Domowego Ko�cioła, pochodz�ce ze sprawozda� 
par diecezjalnych na dzie� 31 sierpnia 2012 r. 

− W Polsce obecnie istnieje 3249 kr�gów, w których formuje si� 28557 osób.  
− W roku formacyjnym 2011/2012 powstało 288 nowych kr�gów.  
− Pod wzgl�dem etapu formacji: 515 kr�gów znajduje si� na etapie pilota�u, 431 realizuje I lub 

II rok pracy, za� 2303 znajduje si� na dalszym etapie formacji. 
− Etap formacji podstawowej (wg pkt. 19 „Zasad DK”) prze�yło 4465 osób, co stanowi 16% 

członków DK. 

W roku formacyjnym 2011/2012 zorganizowano ł�cznie (w Polsce i zagranic�) 390 serii 
rekolekcji, w których uczestniczyło ł�cznie (z dzie�mi i diakoni�) 22125 osób: 

− 139 oaz pi�tnastodniowych, 
− 87 ORAR, 
− 43 serie rekolekcji ewangelizacyjnych (w tym 10 parafialnych), 
− 15 sesji (o pilotowaniu oraz ORDR I i II stopnia), 
− 12 serii ró�nych rekolekcji diakonijnych (dla par rejonowych, ORAE, ODRW, ORD), 
− 90 serii rekolekcji tematycznych, 
− w trzech miejscach odbyło si� Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej. 

Oprócz tego, członkowie DK uczestniczyli w Oazach Modlitwy, Seminariach Odnowy Wiary 
oraz ró�nych rekolekcjach tematycznych i diakonijnych organizowanych przez Ruch �wiatło-�ycie. 

W rekolekcjach DK w Polsce uczestniczyło 1540 mał�onków: 
− 3450 osób w oazach pi�tnastodniowych (wzrost o 512 osób w porównaniu z rokiem 

poprzednim), 
− 3758 w ORAR i rekolekcjach ewangelizacyjnych (+448 osób), 
− 536 w sesjach (+ 80 osób), 
− 3796 w rekolekcjach i weekendowych spotkaniach tematycznych (+528). 
11540 mał�onków, którzy uczestniczyli w rekolekcjach stanowi 40% wszystkich członków DK. 

II. W sierpniu br. zako�czyły si� starania o uzyskanie zgody na rozbudow� Centralnego Domu 
Rekolekcyjnego DK przy ul. Jagiello�skiej 100 w Kro�cienku. W tym samym miesi�cu ruszyły 
pierwsze prace budowlane. Rozbudowa umo�liwi znaczne zwi�kszenie liczby mał�e�stw, które b�d� 
mogły bra� udział w rekolekcjach organizowanych w tym miejscu przez Centraln� Diakoni� DK. 
Usprawni te� prac� Sekretariatu DK. 

III. Na pocz�tku wrze�nia ukazał si� 127. numer „Domowego Ko�cioła. Listu do wspólnot 
rodzinnych”. Jego tematem przewodnim jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka. W szczególny sposób 
zach�camy do przeczytania zapisu konferencji ks. Macieja Krulaka, moderatora Centralnej Diakonii 
Wyzwolenia, wygłoszonej 19 maja br. podczas XV Pielgrzymki mał�e�stw i rodzin DK do 
sanktuarium �w. Józefa w Kaliszu. Istnieje te� mo�liwo�� wysłuchania tej konferencji – plik audio 
dost�pny jest na stronie internetowej DK (www. dk.oaza.pl). 

IV. Obecny rok formacyjny prze�ywamy jako przygotowanie do 40-lecia Domowego Ko�cioła. 
Latem 1973 r. ks. Franciszek Blachnicki zorganizował pierwsze pi�tnastodniowe oazy rodzin, które 
dały pocz�tek rodzinnej gał�zi Ruchu �wiatło-�ycie. 

Rocznicowym obchodom pragniemy nada� charakter duchowy, upatruj�c w nich okazj� do 
jeszcze wierniejszego pod��ania drog� formacji, na któr� składaj� si� dwa charyzmaty: �wiatło-�ycie 
i charyzmat Equipes Notre Dame. Sługo Bo�y ksi��e Franciszku – wstawiaj si� za nami! 

Beata i Tomasz Stru�anowscy, Para krajowa DK 
 
13. CENTRALNA DIAKONIA EWANGELIZACJI 

− CDE zaprasza na kolejne spotkanie OJDE. Tym razem odb�dzie si� ono w Zdu�skiej Woli w 
O�rodku Rekolekcyjnym ksi��y Orionistów 
Termin: 9-11 listopada br. 
Koszt: 140 zł 
Zgłoszenia: cde@oaza.pl 

− Warsztaty uwielbienia ta�cem prowadzone przez Wspólnot� Rado�ci Paschalnej z Gdyni 
współtworz�c� CDE prowadzone b�d� w Gdyni w dniach 26-28 pa	dziernika br. Informacja i 
zgłoszenia przez stron� www.paschalna.pl. 



14. CENTRALNA DIAKONIA FORMACJI DIAKONII 

Wielk� rado�ci� s� organizowane w ró�nych filiach ORD – Oazy Rekolekcyjne Diakonii. 
Szczególnie cieszy liczny udział osób z tych diecezji, z których przez wiele lat uczestnicy nie 
wyje�d�ali na takie rekolekcje. 

Prosimy o zach�canie uczestników po formacji podstawowej i ko�cz�cych ten etap formacji do 
udziału w ORD. Dotyczy to członków wszystkich gał�zi Ruchu. Przypominamy, �e ORD, trwaj�ca 
cztery dni, jest syntez� tego, czym jest Ruch �wiatło-�ycie i jego charyzmat. 

Przypominamy, �e ideałem, do którego d��ymy, jest organizowanie ORD nie tylko 
„wielostanowo’, ale te� w wymiarze mi�dzydiecezjalnym, najlepiej na poziomie filii.  

Planowane ORD nale�y zgłasza� do Moderatora Filii. 
 

15. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY 

− OM CDM - 16-18 listopada 2012 r. 
Serdecznie zapraszamy do wzi�cia udziału w naszej Jesiennej Oazie Modlitwy Centralnej 

Diakonii Modlitwy. Na to spotkanie zapraszamy szczególnie wszystkie osoby zwi�zane z 
Diecezjalnymi Diakoniami Modlitwy, b�d	 zainteresowane wł�czeniem si� w posług� takiej diakonii 
w diecezji. W rozwa�aniach poprowadzi nas p. Andrzej Sionek, jeden z pierwszych 
współpracowników Ojca Franciszka Blachnickiego w ramach Centralnej Diakonii Modlitwy. 
B�dzie te� mo�liwo�� podzielenia si� swoj� posług� w diecezjach i zaczerpni�cia od innych inspiracji 
do podejmowania kolejnych zada�.  

Miejscem naszego spotkania b�dzie Warszawa – go�cinna szkoła katolicka przy ul. 
Teresi�skiej – wej�cie od ul. Bobrowieckiej. 

W razie pyta� czy w�tpliwo�ci kontakt cdmoaza@gmail.com, telefoniczny do p. Doroty 
Doma�skiej – tel. 608 491 798. 

− Wiosenne OM CDM planujemy w dniach  8-10 marca 2013 r. w  Warszawie. 
− Internetowa Diakonia Modlitwy (IDM) to wspólnota ludzi, którzy modl� si� w 

powierzonych im intencjach. Intencje pochodz� ze SKRZYNKI INTENCJI, która działa na stronie 
internetowej  Centralnej Diakonii Modlitwy. Okresowo intencje s� wysyłane do grupy IDM przez 
skrzynk� e-mailow�. Zostało ustalone, �e intencje wysyłane s� �rednio raz na dwa tygodnie (to te� 
jest czas „omadlania”  intencji). Ka�da osoba IDM-u otrzymuje dwie lub trzy intencje (oczywi�cie 
nie ona sama modli si� w danych intencjach, lecz wi�cej osób z diakonii). Nie precyzujemy rodzaju 
modlitwy. Ka�de westchnienie do Boga jest cennym darem, który mo�emy ofiarowa� drugiej osobie. 
Wiele osób potrzebuje takiego wsparcia! Zapraszamy do wł�czenia si� w t� inicjatyw�. Gdyby po 
jakim� czasie uczestnik IDM chciał(-ła) zrezygnowa� z dalszego przynale�enia do IDM-u, mo�e to 
uczyni� pisz�c e-mail`a na adres: idm.oaza@gmail.com. 

− Forum biblijne 
Ju� od 1 wrze�nia ruszyli�my z rozwa�aniami Pisma �wi�tego na Forum biblijnym: 

www.CzytamyBiblie.pl. Chcieliby�my  jako Centralna Diakonia Modlitwy Ruchu �wiatło-�ycie 
zaprosi� ka�dego z oazowiczów do tej internetowej inicjatywy dzielenia si� Słowem Boga. Jest to 
�wietna „mobilizacja”, by samemu rozwa�y� na nowo te tre�ci, podzieli� si� na forum z innymi oraz 
ubogaci� si� tym jak Słowo porusza. Chcemy „rozwa�y� sam� Ewangeli�” – równe „3 miesi�ce”. 
Ka�dego dnia po rozdziale. Zako�czenie 30 listopada.  

Kto chce si� wł�czy� na nie ma jeszcze loginu - prosimy o zarejestrowanie si�. Prosimy, o 
podanie dalej tej informacji wspólnotom. Szczegóły pod linkiem: 
http://www.czytamybiblie.pl/viewforum.php?fh&sidže001a4949980ef61bd03aca44ca688 

Delegatów Diecezjalnych Diakonii Modlitwy zapraszamy na najbli�sze DWDD w dniu 13 
pa	dziernika 2012 r. i na wiosenne w dniu 13 kwietnia 2013 r. 

 
16. CENTRALNA DIAKONIA WYZWOLENIA 

− Program formacyjny dla Diakonii Wyzwolenia na rok 2012/2013: Otworzy� bramy wiary 
Chrystusowi Odkupicielowi - rozwa�ania o Bogu i człowieku na Rok Wiary. Materiały do prowadzenia 
spotka� do pobrania na stronie www.kwc.oaza.pl 

− Rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka  
Zapraszamy wszystkich, którzy oczekuj� wyzwolenia, na rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia 

Człowieka. Osoby uzale�nione, współmał�onków, młodzie� i dzieci stykaj�ce si� z problemem 
alkoholizmu i innych uzale�nie�. 



Temat: Wyzwoleni w Chrystusie. 
Prowadz�cy: o. Donat Wypchło OFMConv wraz z Diakoni� Wyzwolenia 
Termin: 9-11 listopada 2012 r. 
Miejsce: Dom Rekolekcyjny Sióstr Urszulanek w Bardzie �l�skim, ul. Krakowska 31a 
Zgłoszenia:  do 15 pa	dziernika br. 
Osoby kontaktowe: Iwona i Marek Kurowscy, tel. 748 434 537, e-mail: 
krucjata.swidnica(at)gmail.com. 
Koszt: 150 zł od osoby, dzieci w wieku od 5 do 12 lat 80 zł, dzieci młodsze bezpłatnie. Zaliczka 
w kwocie 50 zł od osoby. Nr konta PKO BP: 50 1020 5558 1111 1409 9640 4423. 

• Zapraszamy do uczestniczenia w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia. Zach�camy 
moderatorów, by promowali w swych diecezjach te szczególne rekolekcje. Przypominamy, �e aby w 
nich uczestniczy�, nie trzeba by� po pełnej formacji w Ruchu �wiatło-�ycie. Zało�eniem tych 
rekolekcji jest gł�bsze poznanie podstaw i metod działania KWC, wspólna modlitwa, wi�ksze i 
�wiadome zaanga�owanie si� w Krucjacie, jak i przygotowanie do odpowiedzialno�ci za Dzieło 
Wyzwolenia w naszych parafiach. Zaproszenie kierujemy do wszystkich, którzy chc� wzi�� 
odpowiedzialno�� za Krucjat�, przył�czaj�c si� do diakonii oraz do tych, którzy jeszcze rozeznaj� 
swoje miejsce słu�by. Do udziału w rekolekcjach gor�co zapraszamy tak�e: kapłanów pragn�cych 
zapozna� si� z KWC, moderatorów, odpowiedzialne i animatorów Ruchu �wiatło-�ycie, członków 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, a tak�e wszystkie inne osoby pragn�ce zaanga�owa� si� w posług� 
na rzecz wyzwolenia.  

ORDW planowane jest w diecezji warszawskiej, warszawsko-praskiej i szczeci�skiej w dniach 1-
5 maja 2013 r. 

 
17. CENTRALNA DIAKONIA �YCIA 

Rekolekcje i spotkania Diakonii �ycia w roku 2012/2013 

• Spotkania dla członków Diakonii �ycia 
− 8 czerwca 2013 – spotkanie odpowiedzialnych Diakonii �ycia – Warszawa  

• Diakonia �ycia zaprasza 
Diakonia �ycia przygotowała dla członków Ruchu rozmaite rodzaje rekolekcji i warsztatów. 

Zapraszamy do korzystania z tych propozycji. 
− 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 Centraln� Diakoni� �ycia: Agata i Krzysztof Jankowiakowie tel. 
61 879 77 69, kom. 663 740 599, e-mail: a.jankowiak(at)oaza.pl 

− Warsztaty metod rozpoznawania płodno�ci (NPR), 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.  

12-14 pa	dziernika 2012 r. Cz�stochowa 
Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, anna.janic(at)wp.pl. 

− „Stajemy si� rodzicami – w oczekiwaniu na nowe �ycie” – rekolekcje przeznaczone dla 
wszystkich tych, którzy w najbli�szym czasie przygotowuj� si� do rodzicielstwa,  

18-21 pa	dziernika 2012 r., Cz�stochowa.  
W sposób szczególny rekolekcje przeznaczone s� dla par „w drodze”, czyli ju� oczekuj�cych 

dziecka. 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 Jaromin, tel. 668 441 251, a_jaromin@op.pl. 

− „Nowy DOM" –  rekolekcje dla mał�e�stw pragn�cych adoptowa� dziecko, zosta� rodzin� 
zast�pcz� lub utworzy� rodzinny dom dziecka, 24-28 pa	dziernika 2012 r. Cz�stochowa.  

Rekolekcje „Nowy DOM" 
� to czas modlitwy o rozeznanie powołania do rodzicielstwa adopcyjnego i zast�pczego, 
� to czas odpowiedzi na pytania, w�tpliwo�ci i obawy zwi�zane z przyj�ciem „obcego" dziecka, 



� to czas rozmowy z innymi kandydatami na rodziców zast�pczych o motywach, pragnieniach i 
oczekiwaniach, 

� to czas radosnego umacniania decyzji dzi�ki �wiadectwu rodzin adopcyjnych i zast�pczych, 
� to czas dialogu mał�onków o „Nowym Domu". 
Zgłoszenia: Katarzyna i Robert Łukomscy, tel. 608 047 767, szychkat(at)o2.pl  

− Warsztaty metod rozpoznawania płodno�ci (NPR), 8-10 marca 2013 r. Koniaków 
Zgłoszenia: Beata Pielorz tel. 511 642 508, b.pielorz(at)netico.pl. 

− „Trudne rozstanie”; Rekolekcje dla rodziców po stracie dziecka, 22-24 marca 2013 – 
Koniaków 

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

− „Stajemy si� rodzicami – w oczekiwaniu na nowe �ycie” – rekolekcje przeznaczone dla 
wszystkich tych, którzy w najbli�szym czasie przygotowuj� si� do rodzicielstwa,  

2-5 maja 2013 r., Cz�stochowa.  
Zgłoszenia: Agnieszka Jaromin, tel. 668 441 251, a_jaromin@op.pl. 

− OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII �YCIA  – 16-25 sierpnia 2013  – Zagórze �l�skie 
ks. Wałbrzycha. 

Zgłoszenia: Jowita i Bogdan Ku	miccy, tel. 696 751 433, jbdm@wp.pl. 

Zapraszamy na strony internetowe Diakonii �ycia http://www.oaza.pl/cdz/ Znajduj� si� tam 
wiadomo�ci z dziedziny słu�by �yciu z całego �wiata, bie��ce informacje o posłudze diakonii, 
organizowanych przez ni� rekolekcjach i warsztatach. 

 
18. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA 

W Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Liturgicznej w Kro�cienku uczestniczyło 11 osób zwi�zanych z 
diecezjami: bydgosk�, katowick�, lubelsk�, sosnowieck�, warszawsk�, w tym 2 kapłanów. 

Bardzo dzi�kuj� wszystkim zaanga�owanym w przygotowanie liturgii, prowadzenie szkoły 
liturgicznej podczas ró�nych rekolekcji i spotka� pocz�wszy od Centralnej Oazy Modlitwy, poprzez 
Lokalne Oazy Modlitwy, po oazy ró�nych stopni dla ró�nych grup wiekowych i stanowych.  

Du�ym zainteresowaniem cieszy si� nowe wydanie „Katechizmu słu�by liturgicznej”. Aktualnie 
jest przygotowywane angielskie tłumaczenie tego opracowania. 

W opracowaniu znajduj� si� te� „Krótkie pomoce liturgiczne” – niegdy� ukazywały si� w 
odcinkach w „Wieczerniku”, teraz b�d� wydane w postaci ksi��kowej wraz z dodatkiem na płycie. 

Planowany jest udział przedstawicieli CDL podczas dorocznego Zebrania Duszpasterzy Słu�by 
Liturgicznej w Licheniu, w listopadzie 2012 r. 

Zapraszamy na Oaz� Modlitwy Diakonii Liturgicznej 15-16.12.2012, organizuje j� Diecezjalna 
Diakonia Liturgiczna Archidiecezji Warszawskiej w czasie zbli�onym do rocznicy �mierci ks. 
Wojciecha Danielskiego, w dniu 15.12.2012 r. b�dzie sprawowana Eucharystia w rocznic� Jego 
�mierci.  
 
19. CENTRALNA DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 

Dzieła komunikowania społecznego Ruchu �wiatło-�ycie istniej� we wszystkich diecezjach w 
ró�nej postaci i na ró�nym etapie rozwoju (od fazy prawie hibernacji, sporadycznie dokonywanych 
aktualizacji po w miar� regularn� prac� redakcyjn�). Sytuacja i szanse na rozwój DKS s� zale�ne od 
ogólnej sytuacji w poszczególnych diecezjach i trudne do uj�cia w schematach. Rozwój diakonii w 
du�ym stopniu zale�y od tego, jaka jest w diecezji �wiadomo�� i ch�� komunikacji, �wiadomo�� 
specyfiki mediów, jedno�� mi�dzy ró�nymi �rodowiskami i jak pracuje diakonia jedno�ci. 

ZADANIA 
W pierwszych latach istnienia DKS bywał traktowany jako diakonia pomocnicza diakonii 

jedno�ci (czy moderatora diecezjalnego, pary diecezjalnej), co oznaczało, �e ograniczano jego rol� 
głównie do wykonywania zada� technicznych i umieszczania ogłosze�, relacji, �wiadectw (albo sama 
diakonia si� do tego ograniczała). Mówiono oczywi�cie o istocie i wadze pracy redakcyjnej, ale nie 
zawsze przekładało si� to na praktyk� �ycia. Takie podej�cie nie sprzyja poszukiwaniom wła�ciwej 
mediom płaszczyzny działania. 

Poniewa� Ruch �wiatło-�ycie zawsze był rzeczywisto�ci�, która rozwijała si� w odniesieniu 
zarówno do Ko�cioła lokalnego (diecezja), jak i „centrum Ruchu” (czyli propozycje wspólne dla 
wszystkich grup Ruchu, plany pracy), podobnie jest w przypadku DKS. To, co robimy w diecezjach, 
musi by� cz��ci� wi�kszej cało�ci, spójnej, dobrze przemy�lanej, bardzo precyzyjnie wyra�aj�cej 



tre�ci, dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób maj� lub chc� 
mie� wpływ na wizerunek medialny Ruchu �wiatło-�ycie. 

ZADANIA DIAKONII KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 
− rozwijanie komunikacji mi�dzy wspólnotami, diakoniami, ró�nymi �rodowiskami Ruchu 

poprzez ich pokazywanie i tworzenie ogólnodost�pnych płaszczyzn wymiany informacji i 
�wiadectw (ró�nego rodzaju dzieła komunikowania społecznego: strony, biuletyny, 
newslettery); 

− troska o medialny wizerunek Ruchu; 
− prowadzenie formacji medialnej we wspólnotach; 
− troska o zaplecze techniczne; 
− współpraca z mediami diecezjalnymi/ogólnopolskimi; 
− tworzenie/współtworzenie dzieł ogólnopolskich; 

OBOWI�ZKI ODPOWIEDZIALNYCH ZA DIAKONIE DIECEZJALNE 
− troska o rozwój diakonii, o organizowanie spotka� formacyjnych; 
− współpraca z diakoni� centraln� i diecezjaln� diakoni� jedno�ci; 
− poło�enie głównego nacisku na rozwój redakcji, anga�owanie ludzi do zdobywania informacji 

i robienia tego coraz bardziej sprawnie, atrakcyjnie, profesjonalnie, z coraz wi�ksz� grup� 
stałych współpracowników; 

− współpraca z odpowiedzialnymi za inne diakonie w diecezji, wspomaganie tych, które 
medialne radz� sobie słabiej; 

ZADANIA CENTRALNEJ DKS 
− budowanie wspólnoty osób podejmuj�cych odpowiedzialno�� za centralne dzieła 

komunikowania społecznego; 
− tworzenie płaszczyzn wymiany do�wiadcze� (dzielenie si� własn� wiedz�, pomaganie innym i 

czerpanie inspiracji z działa� innych jest istotnym elementem rozwoju i osobistego, i 
diakonijnego); 

− przygotowanie liderów, którzy mogliby koordynowa� du�e projekty medialne 
mi�dzydiecezjalne, mi�dzydiakonijne; 

− przygotowywanie narz�dzi formacyjnych, programów: konspekty do zrealizowania w czasie 
rekolekcji, spotka� warsztatowych w diecezjach, formacji dla samej diakonii, dla 
korespondentów z innych diakonii; 

− czuwanie nad dobr� organizacj� pracy, uczenie stylu pracy, efektywnego planowania; 

OAZA.PL 
Zasady funkcjonowania oaza.pl s� podane na stronie CDKS (http://www.oaza.pl/cdks/serwer). 

Jak wielokrotnie podkre�lali�my, wybór oaza.pl nie jest obowi�zkowy, ka�da diecezja podejmuje 
decyzj� indywidualnie, czy wł�cza si� w to wspólne dzieło, czy te� nie.  

Informacje o zasadach pracy i finansowaniu oaza.pl oraz podstawowe informacje o zadaniach 
diakonii mo�na znale	� na stronie CDKS www.oaza.pl/cdks. 
 
20. PODZI�KOWANIE ZA LISTY JEDNO�CI 

Na zako�czenie Komunikatu nr 1/2012-2013 gor�co dzi�kuj� za wszystkie listy jedno�ci i inne 
wyraz pami�ci, które przesłali�cie na moje r�ce podczas tegorocznych wakacji. Ufam, �e owoce 
wakacyjnych rekolekcji b�d� widoczne w �yciu wspólnot naszego Ruchu.  

�ycz� wszystkim członkom, moderatorom, odpowiedzialnym i członkom diakonii naszego 
Ruchu owocnego do�wiadczenia darów Ducha �wi�tego podczas jesiennych dni wspólnoty i daru 
jedno�ci z uczestnikami Synodu Biskupów o nowej ewangelizacji dla przekazu wiary chrze�cija�skiej 
oraz u progu Roku Wiary wielkiego zapału do nowej ewangelizacji realizowanej poprzez Plan ACR 2!  
 

Niech zst�pi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!  
Pan z Wami! 

 
Ks. dr Adam Wodarczyk 

Moderator Generalny Ruchu �wiatło �ycie 
 

Katowice, 1.10.2012 r., we wspomnienie �w. Teresy od Dzieci�tka Jezus, patronki misji  


