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Katowice, 15.06.2011 r. 
 

 
List jedno�ci – Komunikat 

Moderatora Generalnego Ruchu �wiatło-�ycie 
nr 4 – 2010/2011 

 
 

1. CENTRALNA OAZA MATKA (10-13 czerwca 2011 r.) 
Podczas tegorocznej Centralnej Oazy Matki, w której wzi�ło udział blisko 400 osób z Polski, Czech 

i Niemiec, na zako�czenie sobotniej mszy wigilijnej miało miejsce uroczyste nadanie imienia  bł. Jana 
Pawła II Wieczernikowi, który dotychczas nosił nazw� „Wieczernik Jana Pawła II”. W ten sposób 
dzi�kowali�my Bogu za lata obecno�ci bł. Jana Pawła II zarówno podczas ró�nych kro�cie�skich 
spotka�, jak i za wieloraki wpływ jego duchowej my�li na rozwój charyzmatu naszego Ruchu. Tego dnia 
przypadała równie� 38. rocznica aktu konstytutywnego, poprzez który nasz Ruch został powierzony 
Niepokalanej Matce Ko�cioła. Dlatego, nawi�zuj�c do tego wydarzenia, udali�my si� w uroczystej 
procesji liturgicznej pod figur� Matki Bo�ej, aby odda� pod Jej opiek� Centrum Ruchu w Kro�cienku 
oraz cały nasz Ruch w Polsce i na �wiecie.  

Rado�ci� napawa równie� fakt, �e podczas COM kolejnych 29 osób przyj�ło błogosławie�stwo 
zwi�zane z przyst�pieniem do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie” oraz 66 osób przyj�ło 
błogosławie�stwo do posługi animatora, poł�czone z przyj�ciem krzy�a animatorskiego. 

W poniedziałek, w �wi�to Matki Ko�cioła, na Kopiej Górce zgromadzili si� moderatorzy diecezjalni 
i zakonni naszego Ruchu na tradycyjnym Kolegium Moderatorów. Tegoroczne spotkanie zostało  
w pi�kny sposób ubogacone wspólnym dzi�kczynieniem składanym podczas Eucharystii za dar 
kapła�stwa przez wieloletnich moderatorów naszego Ruchu �wi�tuj�cych w tym roku swoje jubileusze.  
I tak: ks. Kazimierz M�kosa z diecezji radomskiej, reprezentuj�cy pokolenie moderatorów zwi�zanych 
ze sług� Bo�ym ks. Franciszkiem Blachnickim, dzi�kował Bogu za 50-lecie kapła�stwa, wychowanek 
Ojca Franciszka ks. Edward Wala �wi�tował swoje 30-lecie kapła�skie, za� ks. Roman Adamczyk,  
ks. Wacław Dokurno i ks. Aleksander Suchocki dzi�kowali Bogu za 25 lat słu�by kapła�skiej. Pi�knym 
znakiem tej liturgii, której przewodniczył delegat KEP ds. Ruchu �wiatło-�ycie bp Adam Szal, było 
równie� wł�czenie si� do Unii Kapłanów Chrystusa Sługi moderatora diecezji warszawsko-praskiej  
ks. Zbigniewa Rajskiego oraz błogosławie�stwo neoprezbitera z archidiecezji przemyskiej  
ks. Bartłomieja Zakrzewskiego. 

Dzi�kuj� wszystkim za pi�kny i ubogacaj�cy udział w tegorocznej COM. Ufam, �e gorliwa 
modlitwa zanoszona w tych dniach do Ducha �wi�tego zaowocuje w nas wszystkich wielkim zapałem 
ewangelizacyjnym podczas tegorocznej Oazy �ywego Ko�cioła, do której zostali�my uroczy�cie 
rozesłani w ramach niedzielnej liturgii. 

Szczegółowe relacje z poszczególnych dni mo�na znale	� na stronie www.oaza.pl. 

 
2. ORGANIZOWANIE OAZ REKOLEKCYJNYCH W �WIETLE PRAWA 

Z Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski dotarła odpowied	 na postawione przez Moderatora 
Generalnego pytanie dotycz�ce relacji i zale�no�ci organizatorów wakacyjnych rekolekcji oazowych dla 
dzieci i młodzie�y do lat osiemnastu od Kuratoriów O�wiaty. W dniu 13 czerwca br. otrzymali�my pismo 
nast�puj�cej tre�ci: 

Informacja prawna 
dotycz�ca organizowania rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzie�y 

 
1. Podstawa prawna 
Warunki jakie musz� spełnia� organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzie�y szkolnej, a tak�e 

zasady organizowania i nadzorowania tego wypoczynku okre�la rozporz�dzenie Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie musz� spełnia� organizatorzy 
wypoczynku dla dzieci i młodzie�y szkolnej, a tak�e zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 
1997 Nr 12, poz. 67 z pó	n. zm.). 
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2. Wskazania praktyczne  
W prawie polskim nie ma przepisów prawnych, które wprost odnosiłyby si� do organizowania 

rekolekcji oazowych dla dzieci i młodzie�y. Niew�tpliwie jednak rekolekcje oazowe s� t� form� 
wypoczynku, podczas której organizator powinien zapewni� dzieciom i młodzie�y bezpieczne warunki 
pobytu i sp�dzania czasu wolnego, respektuj�c przepisy rozporz�dzenia z dnia 21 stycznia 1997 r.  
w sprawie warunków, jakie musz� spełnia� organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzie�y szkolnej, a 
tak�e zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 Nr 12, poz. 67 z pó	n. zm.).  

Mo�na by rozwa�y� w tym kontek�cie dwie sytuacje.  
Pierwsz�, kiedy organizator – co do zasady, ko�cielna osoba prawna – organizuje rekolekcje 

oazowe w placówce, która jako cel statutowy przewiduje prowadzenie rekolekcji i drug� sytuacj�, kiedy 
rekolekcje oazowe organizuje si� w budynku prywatnym, budynku szkoły samorz�dowej itp.  

Je�li rekolekcje oazowe s� organizowana w placówce prowadzonej przez ko�cieln� osob� prawn�, 
która w statucie, regulaminie placówki przewiduje prowadzenie działalno�ci rekolekcyjnej jako 
statutowej, niegospodarczej – wówczas mo�e i mo�na by było pomin�� procedur� okre�lon� w 
rozporz�dzeniu z 21 stycznia 1997 r., czyli nie zgłasza� tego faktu w Kuratorium O�wiaty. Je�li 
rekolekcje oazowe organizuje si� w placówce prywatnej, budynku szkoły samorz�dowej itp. nale�y w 
pełni zachowa� procedury przewidziane w rozporz�dzeniu, czyli zgłosi� ten fakt w Kuratorium O�wiaty.  

W ka�dym przypadku uzasadnionym jest, aby osoba, która organizuje rekolekcje oazowe oraz 
wychowawcy posiadali za�wiadczenie o uko�czeniu kursu dla kierowników i wychowawców 
wypoczynku. 

Wydaje si� jednak, �e niezale�nie od tego w jakim budynku organizuje si� rekolekcje oazowe 
nale�ałoby przestrzega� przepisów wynikaj�cych z rozporz�dzenia z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie 
warunków, jakie musz� spełnia� organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzie�y szkolnej. Nale�y 
uzasadnia� to tym, �e ka�da forma jawno�ci sprzyja organizatorowi. Przepisy pa�stwowe nie maj� na 
celu inwigilowania działalno�ci Ko�cioła prowadzonej w ramach rekolekcji oazowych, ale w du�ej 
mierze sprzyjaj� organizatorowi wypoczynku, który maj�c wszelkie pozwolenia itp. mo�e swobodnie 
realizowa� swoj� działalno�� duszpastersk�. Zachowanie przepisów rozporz�dzenia gwarantuje jawno��, 
która jest wa�na tak�e w przypadku kiedy pojawi� si� w czasie trwania rekolekcji oazowych sytuacji 
konfliktowe, trudne, czy wr�cz b�dzie miał miejsce jaki� wypadek.  

W zwi�zku z powy�szym zaleca si�, aby przy organizowaniu i prowadzeniu rekolekcji oazowych 
respektowa� przepisy prawa pa�stwowego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzie�y.  

Warszawa, dnia 8 czerwca 2011 r. 
 
 
3. MIESI�CZNA SZKOŁA ANIMATORA  

Ze smutkiem informuj�, �e tegoroczna MSA niestety nie odb�dzie si�, poniewa� zostało 
zgłoszonych zaledwie pi�ciu animatorów. 

 
 

4. MEJD IN CZAJNA  
Zapewne docieraj� do oazowiczów, zarówno za spraw� naszych stron internetowych, jak  

i doniesie� prasowych, informacje o operacji Mejd In Czajna. Jest to niezwykłe wydarzenie, które 
pozwala nam mie� nadziej�, �e podj�ta dwa lata temu praca z naszymi bra�mi i siostrami z Chin, a tak�e 
z innych krajów, b�dzie si� coraz owocniej rozwija�.  

W tym roku w oazach rekolekcyjnych w Kro�cienku po raz kolejny wezm� udział Chi�czycy. 
Mamy nadziej�, �e odb�dzie si� te� pierwsza oaza rekolekcyjna w Chinach. Działania te jednak 
potrzebuj� wsparcia członków Ruchu. Centralna Diakonia Misyjna ogłosiła akcj� Mejd in Czajna – 
Akcja „W�giel”, która polega na tym, aby jak najwi�ksza liczba członków naszego Ruchu, ale tak�e 
innych ludzi dobrej woli wpłaciła ofiar� minimum 10 zł, aby Chi�czycy mogli wzi�� udział w 
rekolekcjach na Kopiej Górce. 

Wpłat mo�na dokona� na konto:  
O�rodek Fundacji „�wiatło-�ycie” PRAGA w Warszawie 
ul. Floria�ska 3; 03-707 Warszawa 
48 1940 1076 3068 1040 0002 0000 
z dopiskiem: Darowizna na cele statutowe – Chiny 
Bardzo wa�ne jest wsparcie tej inicjatywy i prosz� was o ofiary, aby�my mogli radowa� si� 

rozwojem naszego Ruchu w�ród Chi�czyków. Dodam równie�, �e w tej chwili nasz Ruch rozwija si�  
w 25 krajach �wiata, na wszystkich kontynentach, poza Australi�. 

Zapraszam na stron� projektu www.mejdinczajna.pl, gdzie mo�na pozna� uczestników rekolekcji  
i przeczyta� o dotychczasowych akcjach diakonii misyjnej. Raz w tygodniu b�d� tam aktualizowane 
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dane o post�pach zbiórki. Naj�wie�sze informacje znajduj� si� zawsze na stronie 
www.facebook.com/mejdinczajna. 

Osoby do kontaktu: Agnieszka i Marcin Skłodowscy, Odpowiedzialni za Centraln� Diakoni� 
Misyjn� Ruchu �wiatło-�ycie, misje@oaza.pl; www.misje.oaza.pl. 

 
 

5. PODSUMOWANIE O�K 2011 

Podsumowanie odb�dzie si� w Kro�cienku, w dniach 23-25 sierpnia br. Rozpocz�cie 23 sierpnia 
(obiadem o godzinie 13.00), zako�czenie 25 sierpnia (ok. godziny 14.00). Ramowy program 
Podsumowania: 

Wtorek, 23 sierpnia 

13.00 Obiad 
14.30 Praca w grupach poprzedzona wprowadzeniem 
17.00 Podsumowanie pracy w grupach 
18.00 Kolacja 
19.30 Eucharystia z Nieszporami  

�roda, 24 sierpnia 

 7.30 Eucharystia z Jutrzni�     
 8.40 �niadanie 
 9.30 Sprawozdanie z diecezji i zgromadze� zakonnych (w grupach filialnych) 
13.00 Obiad 
14.45 Kawa 
15.00 Krajowe Kolegium Moderatorów, Relacje moderatorów filialnych 
18.00 Kolacja  
19.30 Nieszpory z błogosławieniem do DIAKONII 

Czwartek, 25 sierpnia 

 7.30 Jutrznia 
 8.15 �niadanie 
 9.00 Krajowe Kolegium Moderatorów 
11.45 Przygotowanie Eucharystii  
12.00 Eucharystia  
13.00 Obiad 

 
Do spotka� w grupach filialnych dotycz�cych sprawozda� z diecezji i zgromadze� nale�y 

przygotowa� si� według „Pyta� do podsumowania” zamieszczonych w Teczce roku. Szczególn� uwag� 
prosz� zwróci� na pytania dotycz�ce  pracy całorocznej w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych. 
Odpowiedzi na te pytania prosz� dostarczy� tak�e w formie elektronicznej, wysyłaj�c opracowanie na 
adres: sekretariat@oaza.pl. Pytania zamieszczone s� w zał�czniku nr 1 do Komunikatu, s. 15. 

Na Podsumowanie przywozimy te� wypełnione tabele statystyczne (formularze do danych 
statystycznych mo�na pobra� ze strony www.oaza.pl). 

Zach�cam do pełnego udziału w Podsumowaniu. Niech ten czas nie b�dzie tylko okazj� do 
przekazania danych liczbowych i podj�cia ustale� formalnych, ale niech stanie si� dla nas okazj� do 
wspólnego radosnego dzi�kczynienia za wielkie dzieła Bo�e!  

Zach�cam do przyjazdu na Podsumowanie kilkuosobowych delegacji z diecezji. Na KKM w 
przypadku niemo�no�ci przybycia moderatora diecezjalnego lub zakonnego nale�y wydelegowa� 
zast�pc�. 

 
 

6. WPŁATY OD UCZESTNIKA 
Od kilku lat stawka tzw. składki „od uczestnika” wynosi 12 zł. Jest to suma, któr� zgodnie z 

tradycj� moderatorzy winni wpłaca� od ka�dego uczestnika rekolekcji na potrzeby Centrum Ruchu 
�wiatło-�ycie.  

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. 

Składamy serdeczne Bóg zapła� za wszystkie ofiary składane na centralne potrzeby naszego Ruchu. 
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7. PLAN AD CHRISTUM REDEMPTOREM 2   
Plan Ad Christum Redemptorem 2 jest wielkim przygotowaniem Ruchu �wiatło-�ycie do  

Jubileuszowego Roku Odkupienia 2033. Nawi�zujemy nim do pierwszego „Planu Wielkiej 
Ewangelizacji Ad Christum Redemptorem” proklamowanego przez Zało�yciela Ruchu �wiatło-�ycie, 
sług� Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego w roku 1980. 

Celem pierwszego planu ACR było dotarcie z dobr� nowin�  o Jezusie Chrystusie „Odkupicielu 
człowieka” do ka�dego mieszka�ca naszej Ojczyzny. Plan Ad Christum Redemptorem 2 nawi�zuje do 
tego celu, uwzgl�dniaj�c jednak wszystko to, co wydarzyło si� w ci�gu minionych 30 lat.  

Nasz Ruch rozrósł si�, jest dzisiaj obecny w mniejszych lub wi�kszych formach w 25 krajach 
�wiata. Nale�� do nich, obok Polski: Ukraina, Słowacja, Czechy, Niemcy, Białoru�, Litwa, Rosja, 
Mołdawia, Austria, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Norwegia, Szwecja, Luksemburg, Grecja, 
Włochy, Turkmenistan, Pakistan, Chiny, Kenia, Brazylia, USA, Kanada. Wspólnoty naszego Ruchu 
rozwijaj� si� równie� w Ko�ciele lutera�skim w Niemczech! Przez dynamiczny rozwój Ruchu �wiatło-
�ycie na całym �wiecie, spełniaj� si� słowa wypowiedziane przez Zało�yciela Ruchu �wiatło-�ycie, 
sług� Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego, pod koniec jego �ycia: „Ruch �wiatło-�ycie w pełni 
dojrzeje i b�dzie gotów wypełni� swoj� misj� na pocz�tku XXI wieku!”.  

Na czym polega Plan Ad Christum Redemptorem 2? 
Chodzi o wielk� mobilizacj� członków Ruchu �wiatło-�ycie do ewangelizacji oraz słu�by  

w Ko�ciele według otrzymanych od Boga charyzmatów. We wszystkich krajach, w których s� wspólnoty 
Ruchu �wiatło-�ycie, członkowie naszego Ruchu, powinni zastosowa� si� do słów �w. Pawła, 
skierowanych do jego umiłowanego ucznia Tymoteusza (2 Tm 2, 2). Adresatami tych słów s� wszyscy 
nale��cy do Ruchu �wiatło-�ycie i formuj�cy si� w nim, czyli: prezbiterzy, diakoni, alumni, osoby 
konsekrowane, mał�onkowie z Domowego Ko�cioła, doro�li ze wspólnot dorosłych i młodzie�! 

Co powinni�my robi�? 
Według zasady pomna�ania uczniów przyprowadzi� jak najwi�ksz� liczb� osób do �ywej wiary  

w Chrystusa oraz przygotowa� je do dzielenia si� wiar� z innymi oraz do słu�by w Chrystusowym 
Ko�ciele! 

Dlaczego mamy to czyni�? 
Bo tego oczekuje od nas Jezus Chrystus, do tego wzywa nas równie� Ko�ciół poprzez nauczanie 

ostatnich papie�y: Pawła VI, Jana Pawła II oraz Benedykta XVI, który mówi, �e „zawsze i wsz�dzie” 
mamy głosi� Ewangeli�! 

Cele planu ACR 2 
1. Zaszczepi� postaw� misyjn� w duchu nowej ewangelizacji wszystkim członkom naszego Ruchu; 
2. Wytrwale ewangelizowa�; 
3. W Polsce: w latach 2012-2020 doprowadzi� do powstania �ywych silnych diakonii we 

wszystkich diecezjach. Powinny to by� przede wszystkim diakonie: modlitwy, ewangelizacji, misji, 
wyzwolenia, �ycia, liturgii, komunikowania społecznego, jedno�ci, a tak�e, w miar� mo�liwo�ci, 
wszystkie pozostałe; 

4. O�ywia� �ycie diecezji poprzez odnow� wspólnot parafialnych; 
5. Tworzy� centra Ruchu w poszczególnych diecezjach; 
6. Podejmowa� współprac� w dziele ewangelizacji z innymi ruchami katolickimi oraz z bra�mi  

z innych Ko�ciołów (Szukaj�c Boga, Pro Christ, inne inicjatywy); 
7. Współpracowa� z inicjatywami dla nowej ewangelizacji, inspirowanymi przez Ojca �wi�tego 

oraz Episkopaty Ko�ciołów lokalnych (Papieska Rada do spraw Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji, 
inicjatywy ewangelizacyjne w poszczególnych krajach);  

8. W latach 2021-2030 jeszcze bardziej zaktywizowa� słu�b� charyzmatem ewangelizacji i innymi 
charyzmatami, które Bóg zło�ył w Ruchu �wiatło-�ycie, aby wszystkie owoce naszej słu�by ofiarowa� 
Chrystusowi w Jubileuszowym Roku Odkupienia 2033! 

Informator – ulotka dotycz�ca planu ACR w formacie pdf stanowi zał�cznik do tego 
Komunikatu. Prosz� j� drukowa� i rozpowszechnia� w�ród uczestników oaz wakacyjnych. 

Jeden egzemplarz ulotki znajduje si� równie� w Teczce roku O�K 2011, aby moderatorzy mogli 
zapozna� si� z planem ACR 2. Mo�na równie� zgłasza� zapotrzebowanie na ulotki w Centralnej 
Diakonii Słowa – cds@oaza.pl. 
 
 
8. UBIQUMQUE ET SEMPER – wsz�dzie i zawsze mamy głosi� Ewangeli�. Ruch �wiatło-�ycie 

zaproszony do współpracy z Papiesk� Rad� ds. Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji 
Informuj�, �e jako moderator generalny Ruchu �wiatło-�ycie zostałem zaproszony do współpracy  

z Papiesk� Rad� ds. Rozkrzewiania Nowej Ewangelizacji. Jest to dla nas wa�na i radosna sprawa, �e 
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nasz Ruch został dostrze�ony w tej tworz�cej si� nowej dykasterii Kurii Rzymskiej, której celem jest 
propagowanie idei bł. Jana Pawła II o potrzebie nowej ewangelizacji we współczesnym �wiecie. 

23 maja br. w Rzymie odbyło si� spotkanie z przedstawicielami ruchów i wspólnot ko�cielnych, na 
które zostałem zaproszony. Poprosiłam ks. dra Stanisława Adamiaka z naszego Ruchu, rezyduj�cego na 
stałe w Rzymie, aby reprezentował mnie na tym spotkaniu, podczas którego otrzymali�my mo�liwo�� 
krótkiej prezentacji Ruchu i jego zaanga�owania w ewangelizacj�. Ks. Adamiak poinformował 
uczestników spotkania, któremu przewodniczył abp Rino Fisichella, �e od połowy lat siedemdziesi�tych 
XX wieku nasz Ruch zainspirowany adhortacj� papie�a Pawła VI Evangelii nuntiandi oraz nauczaniem 
bł. Jana Pawła II rozpocz�ł zakrojone na szerok� skal� działania ewangelizacyjne, czyni�c ewangelizacj� 
jednym z fundamentalnych elementów formacji naszego Ruchu i jego diakonii we współczesnym 
Ko�ciele. Dodał równie�, �e to nasze ewangelizacyjne zaanga�owanie zostało pó	niej wzmocnione przez 
pontyfikat przyjaciela i protektora Ruchu �wiatło-�ycie bł. Jana Pawła II, czego szczególnym wyrazem 
stał si� Plan wielkiej ewangelizacji Ad Christum Redemptorem. Podczas tego spotkania zostali�my 
zaproszeni do wzi�cia udziału w �wiatowym czuwaniu ruchów i nowych wspólnot ko�cielnych 
podejmuj�cych działania w duchu nowej ewangelizacji. Spotkanie to b�dzie miało miejsce w Rzymie  
w dniach 15-16 pa	dziernika tego roku. Zach�cam do wzi�cia w nim udziału.  

Gdy otrzymam szczegółowe informacje dotycz�ce spotkania, natychmiast o tym poinformuj�. 
Osoby z naszego Ruchu zainteresowane udziałem w tym spotkaniu, prosimy o kontakt na 

adres sekretariat@oaza pl do ko	ca sierpnia br. 
 

9. OGÓLNOPOLSKIE SPOTKANIE PROBOSZCZÓW KOINONIA (Porszewice, 10-12 
pa
dziernika 2011) 
Ku odnowie wspólnoty lokalnej – parafii  
Plan Ad Christum Redemptorem 2 – w słu�bie odnowy parafii 

 
Czy wizja parafii – wspólnoty wspólnot  
pozostała tylko utopi� ks. Blachnickiego, zapisan� w podr�cznikach Ruchu �wiatło-�ycie? 
Blisko 35 lat temu sługa Bo�y ks. Franciszek Blachnicki, na bazie swoich przemy�le� naukowych 

oraz pracy apostolskiej, któr� rozwijał w ramach Ruchu �wiatło-�ycie, stwierdził, �e potrzebna jest 
odnowa pastoralna współczesnej parafii w duchu Soboru Watyka�skiego II. 

W zwi�zku z tym uznał, �e praca formacyjna i apostolska Ruchu �wiatło-�ycie powinna słu�y� 
odnowie parafii – wspólnoty lokalnej, poprzez budowanie �ywych wspólnot lokalnych, w których 
urzeczywistniłby si� soborowy obraz Ko�cioła-wspólnoty. U podstaw my�li sługi Bo�ego ks. 
Blachnickiego znalazła si� koncepcja parafii – wspólnoty słu�b i charyzmatów, obejmuj�ca dynamik� 
ewangelizacyjn� ludzi mieszkaj�cych na terenie parafii.  

Na przestrzeni lat przez Ruch �wiatło-�ycie przewin�ło si� wiele tysi�cy kapłanów, którzy dzisiaj 
podejmuj� w swoich diecezjach posług� proboszczowsk� w parafiach. W zwi�zku z tym pojawiaj� si� 
wa�ne pytanie: 

1.  Na ile proboszczom wywodz�cym si� z Ruchu �wiatło-�ycie udaje si� dzisiaj, na pocz�tku XXI 
wieku animowa� i moderowa� �ycie powierzonych im wspólnot parafialnych w duchu nauczania 
sługi Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego, ukazuj�cego parafi� jako diakonijn� wspólnot� 
wspólnot?  

2.  Na ile oazowych proboszczów przenikn�ła wizja ks. Blachnickiego?  
3. Czy wizja ta jest mo�liwa do zrealizowania we współczesnych parafiach wielkomiejskich, 

miasteczkowych czy wiejskich? 
4.  Jakie jest miejsce w Ruchu �wiatło-�ycie moderatorów, którzy z upływem posługi kapła�skiej 

stali si� proboszczami parafii? 

Odpowied	 na te i inne pytanie wa�ne pytania dla przyszło�ci polskiego duszpasterstwa, 
realizowanego we wspólnotach lokalnych – parafiach, chcemy poszukiwa� podczas ogólnopolskiego 
spotkania 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 (w tym szczególnie moderatorzy diecezjalni). 

Celem spotkania jest budowanie trwałej wspólnoty kapłanów-proboszczów zwi�zanych z Ruchem 
�wiatło-�ycie; wzajemna współpraca i wymiana do�wiadcze� zwi�zanych z posług� proboszczowsk�; 
tworzenie Diakonii Wspólnoty Lokalnej Ruchu �wiatło-�ycie, której celem b�dzie inspirowanie  
i wprowadzanie w �ycie soborowej wizji parafii wspólnoty wspólnot oraz zapoznanie si� z Planem Ad 
Christum Redemptorem 2 i jego realizacja we wspólnotach parafialnych. 
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Zgłoszenia udziału w spotkaniu KOINONIA nale�y kierowa� do ko�ca wrze�nia 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, 10 pa
dziernika 2011 r. 
 
 12.00  Modlitwa w ci�gu dnia i zawi�zanie wspólnoty 
 13.00  Obiad 
 15.00  Sesja I: Parafia jako Koinonia – Wizja celu – wizja drogi: 

Wizja odnowy parafii sługi Bo�ego ks. F. Blachnickiego we współczesnym kontek�cie – 
nadzieje, trudno�ci, wyzwania 
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, 11 pa
dziernika 2011 r. 
  
 7.30 Jutrznia 
 8.00  �niadanie 
 9.00  Sesja II: Martyria: Odnowa posługi słowa we wspólnotach parafialnych 

Od „Evangelii nuntiandii” do „Ubicumque et semper”, czyli nowa ewangelizacja w procesie 
budowania odnowionej parafii – wyzwania i kierunki działa� 
Wykład, �wiadectwa, Dyskusja 

 12.00  Namiot Spotkania, Modlitwa w ci�gu dnia 
 13.00  Obiad 
 14.30  Sesja III: Leiturgia: Od odnowy liturgicznej do mistagogii: 

Parafia jako centrum liturgiczne. Inspiracje katechumenalno-sakramentalne 
 17.30  Eucharystia z Nieszporami 
 18.30  Kolacja 
 19.45  Praca w grupach 
 21.00  Modlitwa wieczorna, kompleta 
 
�roda, 12 pa
dziernika 2011 r. 
  
 7.00  Namiot Spotkania 
 7.30  Eucharystia z Jutrzni� 
 8.45  �niadanie 
 9.30  Sesja IV: Diakonia: Ku budowie diakonii wspólnoty lokalnej  

Plan Ad Christum Redemptorem 2 w słu�bie budowania diakonii wspólnoty lokalnej 
Wykład, �wiadectwa, Dyskusja 

 11.30  Podsumowanie Koinonii, plan działa� na przyszło�� 
 11.45  Modlitwa w ci�gu dnia 
 12.00  Obiad  
 

Informator – ulotka zapraszaj�cy na spotkanie KOINONIA (w formacie pdf) stanowi 
zał�cznik do tego Komunikatu. 
 
 
10. KALENDARZ PRACY ROCZNEJ – UWAGA! zmiana terminu dnia wspólnoty moderatorów 

W zwi�zku z planowanym spotkaniem KOINONIA, które odb�dzie si� w terminie 10-12 
pa	dziernika 2011 roku zmianie ulega termin dnia wspólnoty moderatorów i odpowiedzialnych  
w powakacyjnym cyklu dni wspólnoty. Aktualny termin to 3 pa
dziernika 2011 r. 

Pozostałe terminy dni wspólnoty w cyklu powakacyjnym pozostaj� bez zmian. 
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11. REKOLEKCJE DLA MODERATORÓW  
Po bardzo pozytywnych do�wiadczeniach z roku ubiegłego 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 14-16 listopada 2011 r. w o�rodku rekolekcyjnym  
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. 

Tradycyjnie równie� w ostatnim tygodniu przed adwentem odb�d� si� rekolekcje kapła	skie  
w Kro�cienku n. Dunajcem dla wszystkich moderatorów pracuj�cych w naszym Ruchu w terminie  
21-24 listopada 2011 r. W tym roku podczas tych rekolekcji b�dzie mo�liwo�� prze�ycia Oazy 
Rekolekcyjnej Animatorów Modlitwy. Do udziału w tych rekolekcjach gor�co zach�cam kapłanów 
podejmuj�cych posług� moderatorów we wspólnotach naszego Ruchu. 

 
 

12. CENTRALNA DIAKONIA SŁOWA 
Siedziba Centralnej Diakonii Słowa oraz magazyn centralny znajduj� si� w Katowicach, w domu 

przy ul. Ró�yckiego 8. Centralna Diakonia Słowa przyjmuje zamówienia od terenowych diakonii słowa 
oraz od odbiorców indywidualnych i realizuje je drog� wysyłki pocztowej. Materiały mo�na te� nabywa� 
bezpo�rednio w siedzibie Diakonii Słowa. Zapraszamy! 

Kontakt:  

Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie”. Centralna Diakonia Słowa  
ul. Ró�yckiego 8, 40-589 Katowice  
Dystrybucja: Jolanta Ferens, mail: cds@oaza.pl, tel. 32 280 85 45, tel. kom. 609 631 900. 

 
13. CENTRALNA DIAKONIA MODLITWY 

Spotkania dla członków Diakonii Modlitwy organizowane przez CDM 
� Spotkanie CDM w ramach jesiennej OM, która odb�dzie si� w dniach 21-23.10.2011 r. Tym 

razem b�dziemy go�ci� w Katowicach, w O�rodku im. Ks. Blachnickiego na Brynowie. Cało�� 
tego spotkania poprowadz� osoby z Centrum Duchowo�ci Ruchu �wiatło-�ycie w Tychach.  
W ramach tej OM, b�dziemy uczestniczy� w Tyskim Wieczorze Uwielbienia (informacje na 
temat takich wieczorów mo�na znale	� na stronie: http://www.centrumduchowosci.pl/twu.php). 

� Wiosenne spotkanie w ramach OM  odb�dzie si� w Warszawie w dniach 27-29.04.2012 r. 
 

Strona internetowa www.oaza.pl/cdm 
W ostatnim czasie udało si� od�wie�y� nasz� stron� internetow� – www.oaza.pl/cdm. Mo�na tam 

znale	� wiele nowych informacji, m.in. teksty do wykorzystania w diecezji – z  naszej ostatniej Oazy 
Modlitwy, co tydzie� nowe katechezy o modlitwie papie�a Benedykta XVI, wiele poprzednich listów 
Siloe, itp. Poprzez t� stron�, zapraszamy tak�e do wł�czenia si� w  Internetow� Diakoni� Modlitwy, aby 
słu�y� bli	nim swoim wstawiennictwem przed Panem, co zazwyczaj równocze�nie owocuje ogromnym 
obdarowaniem tego, który si� modli. 
 

OM – czy te spotkania, które organizujemy s� Oaz� Modlitwy? 
Wydaje si�, �e w naszej oazowej rzeczywisto�ci poj�cie Oaza Modlitwy jest znane wszystkim  

i ka�dy ma co� na ten temat do powiedzenia. Chyba nie ma oazowicza, który by nie uczestniczył kiedy� 
w takiej formie krótkich rekolekcji. Z drugiej strony zakres formalny i tematyczny OM-ów jest tak 
szeroki, �e czasem nie sposób sklasyfikowa� tego pod jednym hasłem. Ró�norakie dni skupienia  
i spotkania o ró�nym charakterze terminologicznie s� wkładane do jednego worka z napisem „OM”. 
Tymczasem nie wszystko, co nazywamy Oaz� Modlitwy, faktycznie ni� jest. Dlaczego? Odpowiedzi� s� 
teksty ks. Franciszka Blachnickiego z 1977 roku, zamieszczone w pierwszym i drugim numerze „Siloe”. 
Pisze on w nich, czym jest Oaza Modlitwy, jakie ma cele, jakie warunki musz� zosta� spełnione, aby 
mogła si� odby�. Warto dzi� te teksty przypomnie�, aby mie� �wiadomo�� 	ródeł. 

Oazy Modlitwy jest jakby „ukrytym sercem” Ruchu, 	ródłem jego �ycia i mocy. Modlitwa bowiem 
musi sta� si� spraw� pierwsz� w Ruchu, który chce słu�y� dziełu odnowy Ko�cioła i budowaniu Ko�cioła 
�ywego. […] Dlatego powinno to sta� si� ambicj� ka�dego rejonu i przejawem jego �ywotno�ci, aby mie� 
własne Oazy Modlitwy – pisze ks. Franciszek w 2. numerze „Siloe”. I do tej pory wszystko si� zgadza. 
Problemy zaczynaj� si� jednak wtedy, gdy szukamy wyja�nienia nazwy tych rekolekcji. Etymologicznie 
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mamy dwa słowa: oaza i modlitwa. Tworz� one wspólnie okre�lenie wyj�tkowej przestrzeni na pustyni 
�ycia, w której jest miejsce i czas przede wszystkim na intensywn� modlitw�. Celem OM jest odnowienie 
wewn�trzne w Duchu �wi�tym przez uczestnictwo we wspólnocie modlitewnej. Ju� po tym wst�pie wida�, 
�e Oaza Modlitwy to nie s� �adne warsztaty, spotkania robocze lub formacyjne, konferencje  
i wyst�pienia o charakterze intelektualnym. OM jest przede wszystkim czasem modlitwy. 

Dobrze oddaje to ramowy plan OM-u zaproponowany przez ks. Blachnickiego. Wi�kszo�� czasu 
zajmuje Liturgia Godzin (jutrznia i nieszpory), Eucharystia, modlitwa adoracyjna (Namiot Spotkania)  
i modlitwa charyzmatyczna. Nawet spotkania w grupach maj� charakter modlitewnego spontanicznego 
dzielenia si� Ewangeli�, a sobotni czas dla wspólnoty jest nazwany „godzin� rado�ci w Duchu 
�wi�tym”. Wła�ciwie jedynym punktem, który nie ma charakteru stricte modlitewnego, jest konferencja 
tematyczna (jedna w sobot� i jedna w niedziel�), no i oczywi�cie posiłki. Wszystko poza tym jest 
realizacj� ró�nych form modlitwy. Na ka�dym OM-ie jest tak�e czas na wspóln� Celebracj� Sakramentu 
Pojednania, poniewa� bez łaski u�wi�caj�cej nie ma mowy o odnowieniu wewn�trznym. 

Oaza Modlitwy nie mo�e równie� zast�powa� Dni Wspólnoty ani jakichkolwiek spotka� 
formacyjnych czy ewangelizacyjnych. To dwa zupełnie ró�ne nurty. Ojciec Franciszek pisze: Spotkanie 
modlitewne i Oazy Modlitwy oraz spotkania formacyjne i dni wspólnoty powinny si� w Ruchu wzajemnie 
wspiera� i uzupełnia�. W �adnym wypadku nie powinny pozostawa� w stosunku konkurencyjnym do 
siebie, nie powinno si� te� ich traktowa� zamiennie. Wzajemne uzupełnienie si� nurtu spontaniczno-
charyzmatycznego i nurtu formacyjnego (ewangelizacyjnego i katechumenalnego) powinno przyj�� si� 
jako zasada �ycia i rozwoju Ruchu ku pełnej jedno�ci w Duchu �wi�tym. Wynika z tego, �e OM  
w swoich zało�eniach jest realizacj� nurtu spontaniczno-charyzmatycznego. Je�li ten porz�dek zaczyna 
si� gdzie� gubi�, to Oaza Modlitwy przestaje realizowa� swoje cele. 

Oprócz kwestii merytorycznych, ks. Franciszek pisze równie� o ró�nych wymogach formalnych, 
jakie powinna spełnia� OM. A wi�c powinna trwa� dwie pełne doby (najlepiej od pi�tku wieczorem do 
niedzieli wieczorem) i odbywa� si� w miejscu odpowiednim do zamieszkania, które zarazem stwarza 
dobr� atmosfer� do modlitwy. Do uczestnictwa s� zaproszeni w pierwszym rz�dzie członkowie stałych 
grup modlitewnych, nast�pnie wszyscy moderatorzy, animatorzy i uczestnicy Ruchu �wiatło-�ycie, 
wreszcie tak�e osoby spoza Ruchu, a nawet z innych ko�ciołów chrze�cija�skich. Warunkiem jest 
pragnienie odnowy duchowej i o�ywienie �ycia modlitwy, a tak�e osi�gni�cie odpowiedniego wieku (nie 
s� to rekolekcje dla dzieci). Liczba nie powinna przekracza� 30 osób. Wszyscy uczestnicy zostaj� 
przydzieleni do grup modlitewnych (ok. czteroosobowych). Ka�da OM powinna posiada� swój temat 
przewodni, jednak nie nale�y si� trzyma� go zbyt sztywno – raczej pozwoli� si� prowadzi� Duchowi 
�wi�temu.  

Oaza Modlitwy była dla ks. Franciszka bardzo konkretn� form� rekolekcji, któr� szczegółowo 
opisał, wyznaczył jej kryteria i według nich j� prowadził. Po wielu latach rozwoju Ruchu forma si� 
troch� obyła, a nazwa straciła pierwotne znaczenie. Jednak do 	ródeł zawsze warto wraca�. Istniej� 
bardzo liczne propozycje ró�nych warsztatów, spotka�, konferencji, dni skupienia – i wszystkie one s� 
bardzo potrzebne i warto�ciowe – ale przecie� niekoniecznie musz� si� nazywa� Oaz� Modlitwy. Dobrze 
jest zwraca� uwag� na nazwy i znaczenia słów – skoro ma to by� czas modlitwy, to niech tak b�dzie… 
 

Kontakt z odpowiedzialn� za CDM: 
Dorota Doma�ska 
ul. Solec 83/32, 00-382 Warszawa 
tel. 608 491 798; cdmoaza@gmail.com; Skype: dociad  

 
 
14. CENTRALNA DIAKONIA �YCIA 

Prelekcje w czasie oaz letnich w Centrum Ruchu 
Podczas wszystkich tegorocznych turnusów w Centrum Ruchu na Kopiej Górce b�d� posługiwa� 

osoby z Diakonii �ycia przygotowane do wygłoszenia prelekcji na tematy zwi�zane z płciowo�ci�, 
miło�ci�, czysto�ci� – zarówno do oaz młodzie�owych, jak i do oaz rodzin i dorosłych. 

Bardzo zach�camy do skorzystania z posługi prelegentów. W dziedzinie, w której posługuje 
Diakonia �ycia, płynie pot��ny negatywny przekaz �wiata. Wa�ne wi�c, by uczestnicy rekolekcji 
oazowych otrzymywali formacj� w tej sferze.  

Prelegenci gotowi s� do przyjazdu do grup oazowych prze�ywaj�cych swoje rekolekcje w okolicach 
Kro�cienka i na Podhalu. Mo�liwe jest równie� skorzystanie z prelekcji na Kopiej Górce, je�li dana 
grupa si� tam wybiera i znajdzie na to czas podczas swego pobytu. W ka�dym wypadku potrzeb� posługi 
prelegenta trzeba zgłosi� do sekretariatu na Kopiej Górce (telefonicznie 18 262 32 35, od pocz�tku 
danego turnusu), gdzie b�d� prowadzone terminarze posługi prelegentów. 



Strona 9 z 17 

Spotkanie odpowiedzialnych Diakonii �ycia 
Odpowiedzialni Diakonii �ycia spotkali si� w Warszawie 14 maja br. Uczestniczyło 36 osób z 17 

diecezji. Podczas spotkania podsumowano mijaj�cy rok pracy, omówiono główne wydarzenia na 
szczeblu centralnym oraz w diecezjach. Uczestnicy spotkania wysłuchali równie� konferencji „Praca 
diakonii �ycia w �wietle dokumentu Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu �wiatło-�ycie  
i poprzez Ruch �wiatło-�ycie” wypracowanego przez ubiegłoroczn� Kongregacj� Diakonii. 

Rekolekcje dla bezdzietnych mał�e	stw 
W dniach 6-8 maja odbyły si� rekolekcje dla bezdzietnych mał�e�stw organizowane przez Diakoni� 

�ycia. Uczestniczyło w nich sze�� par Domowego Ko�cioła zmagaj�cych si� z problemem bezdzietno�ci.  
„Rekolekcje dla bezdzietnych mał�e�stw – z zało�enia – nie s� przeładowane zaj�ciami. 

Mał�onkowie maj� czas wolny na to, by przemy�le� wszystko, zastanowi� si�, porozmawia� z innymi 
parami prze�ywaj�cymi ten sam ból. Jest to te� czas uzyskania zrozumienia i wsparcia w�ród osób, które 
s� do�wiadczone tym samym krzy�em. Po raz drugi sprawdziła si� koncepcja nie namawiania tych osób 
do konkretnych rozwi�za� – np. adopcji czy naprotechnologii. Zarówno przed rokiem, jak i obecnie  
w wypowiedziach uczestników pojawiały si� podzi�kowania za powy�sze. Cieszyli si� sob� nawzajem, 
czasem spokojnego rozwa�enia ich sytuacji, modlitw� o rozeznanie woli Bo�ej wzgl�dem ich 
mał�e�stwa czy adoracj� mał�e�sk� Naj�wi�tszego Sakramentu” (fragment relacji w cało�ci dost�pnej na 
stronach Diakonii �ycia). 

Kurs prelegentów Diakoni �ycia 
Głoszenie prelekcji jest jedn� z głównych posług Diakonii �ycia. Dlatego w�ród formacji 

specjalistycznej tej diakonii znajduje si� przygotowanie do głoszenia prelekcji. Kurs prelegentów odbył 
si� w Poznaniu 11 czerwca br. Uczestniczyły osoby z diecezji łódzkiej, wrocławskiej i warszawskiej. 
Uczestnicy kursu mieli zarówno okazj� wysłuchania konferencji na temat metodyki przygotowania  
i głoszenia prelekcji, jak i praktycznego zaprezentowania swoich umiej�tno�ci i poddania ich pod 
krytyczn� ocen�. 

REKOLEKCJE I SPOTKANIA DIAKONII �YCIA W ROKU 2011/2012 

Ju� teraz podajemy wst�pny plan pracy Diakonii �ycia na przyszły rok formacyjny, zach�caj�c do 
zaplanowania udziału w organizowanych przez nas rekolekcjach i warsztatach osoby zainteresowane 
Diakoni� �ycia lub pragn�ce skorzysta� z naszej posługi.  

Najbli�sze spotkania to rekolekcje „Nowy DOM”, warsztaty po�wi�cone problemowi 
homoseksualizmu oraz rekolekcje dla narzeczonych. 

Spotkania dla członków Diakonii �ycia 

16-18 wrze�nia 2011  –  Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (w jej ramach warsztatowe 
spotkanie osób zaanga�owanych w Diakoni� �ycia) – Niepokalanów 

 
Diakonia �ycia zaprasza 

30 wrze�nia - 2 pa
dziernika 2011 „Nowy DOM” –  rekolekcje dla mał�e�stw pragn�cych 
adoptowa� dziecko, zosta� rodzin� zast�pcz� lub utworzy� rodzinny dom dziecka. 

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@o2.pl  
 
11-13 listopada 2011 – warsztaty po�wi�cone problemowi homoseksualizmu – Lublin  

Zgłoszenia: Teresa i Andrzej Głodzik, tel. 17-862 67 70, glodzikt@op.pl 

Dlaczego organizujemy te warsztaty? Dlatego �e problem homoseksualizmu ró�nymi drogami 
wdziera si� do naszego �ycia. Jako chrze�cijanie nie mo�emy by� wobec niego bezradni. Zarazem 
nie chodzi o to, by na pojawiaj�ce si� postulaty i manifestacyjne zachowania rozmaitych 
agresywnych grup gejowskich odpowiada� agresj�. Powinni�my umie� zmierzy� si� z tym 
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problemem, kompetentnie na niego odpowiada�, umie� w razie potrzeby wskaza� drogi wyj�cia. 
Temu maj� słu�y� te warsztaty.  

Na warsztaty zapraszamy pełnoletnich członków Ruchu, którzy uko�czyli formacj� podstawow� 
(w przypadku osób z Domowego Ko�cioła wystarczy prze�ycie oazy I stopnia). 

2-4 marca 2012 – Warsztaty Naturalnego Planowania Rodziny – Koniaków 
Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, anna.janic@wp.pl 

30 marca - 1 kwietnia 2012  – „Trudne rozstania” Rekolekcje dla mał�e�stw po stracie dziecka – 
Koniaków 

Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, anna.janic@wp.pl 
11-13 maja 2012 – rekolekcje dla mał�e�stw bezdzietnych – Ro�cinno k. Poznania 

Zgłoszenia: Danuta i Dariusz St�pniowie, tel. 71 314 22 06, darekdana@poczta.onet.pl 
10–19 sierpnia 2012 – OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII �YCIA   

Zgłoszenia: Katarzyna i Krzysztof Jankowscy, tel. 513 248 831, kikprimo@wp.pl 

Rekolekcje dla narzeczonych 

14-16 pa
dziernika 2011 – Lubo	-�abikowo k. Poznania 
Zgłoszenia: Emilia i Mirek Krajewscy, tel.: 693 636 937, kramir(at)neostrada.pl 

28-30 pa
dziernika 2011 – Koniaków  
Zgłoszenia: Iza i Marcin �l�zok, tel.: 507 778 648, m.slazok(at)katowice.oaza.pl 

2-4 grudnia 2011 – Koniaków  
Zgłoszenia: Agnieszka i Aleksander Jaromin, Tel.: 668 441 251, a_jaromin(at)op.pl  

Rekolekcje dla narzeczonych to forma duchowego, ale i �yciowego przygotowania do 
mał�e�stwa. Podstaw� rekolekcji jest dialog narzeczonych. W ci�głym zabieganiu �ycia 
codziennego narzeczeni cz�sto nie maj� czasu rozmawia� ze sob� na tematy trudne i wa�ne. Na 
tych rekolekcjach stwarzamy im tak� mo�liwo��, przedstawiaj�c temat w formie krótkiego 
wykładu i proponuj�c rozmow�. W tym czasie nie zabraknie równie� chwili na modlitw�, 
refleksj� czy spowied	 �wi�t�. Natomiast ksi�dz w swoich wykładach uka�e wizj� Ko�cioła na 
temat mał�e�stwa i rodziny. 
Rekolekcje przeznaczone s� zarówno dla tych z wyznaczon� dat� �lubu, jak i tych, którzy 
wiedz�, �e chc� by� razem. 

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. 

 
 

15. CENTRALNA DIAKONIA LITURGICZNA 
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Liturgicznej odb�dzie si� w terminie: 18-23.08.2011 r. ORDL 

poprowadzi ks. Marcin Loretz z Warszawy. 
Zgłoszenia: Wojciech Kosmowski, kosmowsk@mp.pl, tel. 605 550 017, ul. Pod Blankami 6a/1a, 

85-950 Bydgoszcz. 
 
 
16. CENTRALNA DIAKONIA OAZ REKOLEKCYJNYCH 

Spotkania dla posługuj�cych w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych 

ORDOR (Oaza Rekolekcyjna dla Diecezjalnych Diakonii Oaz Rekolekcyjnych) Kro�cienko, 16-21.08.2011  
Zaproszenie kierujemy do posługuj�cych w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych 

(wszystkie gał�zie Ruchu), a tak�e do osób pragn�cych przygotowa� si� do tej posługi. Do udziału w 
rekolekcjach zapraszamy tak�e osoby posługuj�ce w diakonii wychowawczej w oazach DK oraz osoby 
pełni�ce posług� moderatorek (uwaga: zmiana nazwy na „odpowiedzialne”). Zaproszenie skierowane 
jest do tych, którzy: 

− Pragn� z wdzi�czno�ci� przyj�� Bo�y dar jedno�ci, by nie tylko my�le� o tej jedno�ci dla mnie 
samego, ale tak�e o tej jedno�ci, która dokonuje si� przeze mnie (kard. K. Wojtyła, do oaz). 

− Pragn� z ufno�ci� w Bo�� M�dro�� przyj�� na nowo charyzmat oazy rekolekcyjnej jako dar Pana 
Boga – Dawcy wszelkiego daru. 

− Pragn� pozna� i zaufa� geniuszowi pedagogicznemu i kompetencjom teologicznym Sługi 
Bo�ego Ksi�dza Franciszka Blachnickiego, Zało�yciela Ruchu. 
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− Pragn� �wiadczy�, �e wierno�� temu charyzmatowi, we wszystkich jego elementach, owocuje 
rozwojem wiary. 

− Pragn� dzieli� si� do�wiadczeniami swojej posługi. 
− Maj� wiele pomysłów ulepszenia pracy w diakoniach oaz rekolekcyjnych, n�ka ich wiele pyta�, 

a w sercu ukrytych jest wiele pragnie�. 

OJDOR – Cz�stochowa: 21-23.10.2011 r.; 10-12.02.2012 r. 
Spotkania odb�d� si� w Cz�stochowie, w Diecezjalnym Domu Rekolekcyjnym. Pocz�tek spotkania 

w pi�tek o godz. 18.00, zako�czenie w niedziel�, ok. godz. 14.00.  
Na spotkanie zapraszamy moderatorów i odpowiedzialnych za DOR w diecezji, jak i pary 

odpowiedzialne za DOR w ramach Domowego Ko�cioła (szczególnie z tych diecezji, w których nie 
istnieje jeszcze wspólna DOR).  

Je�li w diecezji nie ma DOR, prosimy moderatorów diecezjalnych Ruchu lub pary diecezjalne 
Domowego Ko�cioła o wydelegowanie osób zainteresowanych posług� w tej diakonii.  

Prosimy o wcze�niejsze zgłoszenie udziału w spotkaniu: Gra�yna Mi�sik, cdor@oaza.pl; 
660 447 475. 
 

REKOLEKCJE – O�K 2011 
 

REKOLEKCJE PI�TNASTODNIOWE 

I TURNUS: 25.06. – 11.07. 

ON� III0 – Kraków, dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ci�gu roku i Triduum 
Paschalnym, prze�ytym w formie rekolekcyjnej (młodzie�, studenci, doro�li, rodziny). 

 
II TURNUS: 13-29.07.   

OST i OD Iº – dla studentów, dorosłych 

Oaza dla kleryków i kapłanów I0 
Rola moderatora w naszym Ruchu ma swoje wielkie znaczenie, dlatego pi�tnastodniowa oaza daje 
szczególna okazj� do tego, aby gł�biej pozna� i prze�y� charyzmat Ruchu �wiatło-�ycie. 
Zach�camy wi�c kapłanów i alumnów do wzi�cia udziału w tych rekolekcjach, celem ubogacenia 
własnej to�samo�ci kapła�skiej oraz uzyskania wizji Ruchu, która mo�e by� 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 młodzie�y, studentów, kleryków, po III stopniu oazy. 

ON� III0 – Kraków, dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ci�gu roku i Triduum 
Paschalnym, prze�ytym w formie rekolekcyjnej (młodzie�, studenci, doro�li, rodziny). 

 
III TURNUS: 30.07. - 15.08. 

OST i OD Iº – dla studentów, dorosłych. 

OST i OD IIº – dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach. 

ON� III0 – Kraków, dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ci�gu roku i Triduum 
Paschalnym, prze�ytym w formie rekolekcyjnej (młodzie�, studenci). 

 
TURNUS DODATKOWY: 1-17.09. 

OST i OD Iº – dla studentów, dorosłych. 
OST i OD IIº – dla studentów, kleryków, dorosłych po rocznej formacji w małych grupach.  
ON� III0 – Wrocław, dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ci�gu roku i Triduum 

Paschalnym, prze�ytym w formie rekolekcyjnej (młodzie�, studenci). 
ON� III0 – Przemy�l, dla osób po II stopniu oazy, pracy formacyjnej w ci�gu roku i Triduum 

Paschalnym, prze�ytym w formie rekolekcyjnej (młodzie�, studenci, doro�li). 
 
KOSZT REKOLEKCJI 15 DNIOWYCH: 
Kro�cienko: 650 zł – studenci; 680 zł – pracuj�cy; 
ON� III0 – Kraków: 800 zł – młodzie� i studenci; 900 zł – doro�li; 600 zł – dzieci (3-12 lat); 
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ON� III0 – Wrocław: 720 zł – studenci; 750 zł – pracuj�cy; 
ON� III0 – Przemy�l: koszt b�dzie podany w pó	niejszym terminie. 

 
REKOLEKCJE TEMATYCZNE 

2-8.06.  „Nawet i w staro�ci wydadz� swój owoc”.  
REKOLEKCJE OAZOWE DLA SENIORÓW + - 60.   

 Zapewne w naszych �rodowiskach jest wiele osób, które osi�gn�ły ju� czas jesieni �ycia. 
Tre�ci, które przekazujemy w ramach oaz rekolekcyjnych s� aktualne na ka�dym etapie 
�ycia. Dlatego warto rozejrze� si� w naszych �rodowiskach i zaprosi� do udziału w tych 
rekolekcjach osoby dojrzałe wiekiem, które do tej pory nie miały mo�liwo�ci poznania 
naszego Ruchu. Koszt: 300 zł. 

25.06.-1.07.  „Jak kocha� i by� kochanym” – NARZECZE�STWO.  
 Rekolekcje ewangelizacyjne dla narzeczonych (uczestnicy otrzymuj� dokument 

uczestnictwa w katechezach przedmał�e�skich). Przygotowanie do dojrzałego prze�ywania 
miło�ci w sakramencie mał�e�stwa jest jedn� z najpilniejszych potrzeb czasów, w których 
�yjemy. Dlatego warto zach�ci� do udziału w tych rekolekcjach wszystkich młodych ludzi, 
którzy w powa�ny sposób my�l� o przygotowaniu do sakramentu mał�e�stwa. Koszt: 350 zł 
– studenci; 370 zł – pracuj�cy. 

25.06.-1.07. „Zosta	 wspólnikiem Boga”.  
 REKOLEKCJE OAZOWE DLA PRZEDSI�BIORCÓW, prowadz�cych własne firmy, 

pracowników banków oraz tych, którzy chc� uczy� si� Bo�ego zarz�dzania dobrami 
materialnymi. Rekolekcje o tym, jak prowadzenie własnej firmy zobowi�zuje przed Bogiem 
i lud	mi; jak wpływa na �ycie rodziny, wspólnoty. Ukazywanie przenikania codziennego 
�ycia wiar� i ewangelicznym my�leniem jest jednym z głównych charyzmatów naszego 
Ruchu. Dlatego ta forma rekolekcji mo�e ubogaci� uczestników rekolekcji w nowe biblijne 
inspiracje dotycz�ce ich pracy, relacji pracowniczych oraz chrze�cija�skiego podej�cia do 
finansów. Koszt: 360 zł – doro�li; 260 zł – dzieci (3-12 lat). 

5-10.07.   „Jak kocha� i by� kochanym – PRZYJA�� I ZAKOCHANIE”.  
 Rekolekcje ewangelizacyjne dla zakochanych, dla tych, którzy chc� pi�knie prze�ywa� 

drog� od przyja	ni do zakochania, od zakochania do narzecze�stwa. Rekolekcje  
o odkrywaniu pi�kna w sobie, o przyja	ni, dialogu, o budowaniu pi�knych, czystych relacji. 

 Koszt: 260 zł – studenci; 280 zł – pracuj�cy. 

5-10.07.  „Umiłowa� adoracj� Naj�wi�tszego Sakramentu”. REKOLEKCJE OAZOWE  
O MODLITWIE.  

 Uczestnicy – osoby wszystkich stanów: młodzie�, studenci, doro�li, mał�e�stwa, osoby 
konsekrowane, klerycy, kapłani. Koszt: 260 zł – studenci; 280 zł – pracuj�cy; 180 zł – 
dzieci (3-12 lat). 

 
OAZY SPECJALISTYCZNE – Kro�cienko n. Dunajcem 

 

9-21.08. KAMUZO (Kurs Animatorów Muzycznych Oazy). Koszt: 570 zł – młodzie�,  studenci; 600 
zł – pracuj�cy; 

16-21.08. ORD (Oaza Rekolekcyjna Diakonii). Koszt: 260 zł – studenci; 280 zł – pracuj�cy; 180 zł 
dzieci (3-12 lat). 

16-21.08. ORDOR (Oaza Rekolekcyjna Diakonii Oaz Rekolekcyjnych). Koszt:260zł – studenci; 
280zł – pracuj�cy; 180zł dzieci (3-12 lat). 

 
ZGŁOSZENIA 

 
Sposób zgłaszania (prosimy, by nie zmienia� kolejno�ci): 

1. Wersja elektroniczna – zgłoszenia (email): cdor@oaza.pl 
2. Osoby nie posiadaj�ce Internetu zgłaszaj� si� telefonicznie: +48 660 447 475 
3. Wysłanie wypełnionej, zaopiniowanej przez animatora i podpisanej przez moderatora karty 

uczestnictwa. 
4. Zadatek na konto podane w karcie uczestnictwa. 
5. Potwierdzenie przyj�cia do oazy rekolekcyjnej przez CDOR – w wersji elektronicznej (email). 
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Kontakt i numer konta 
Centrum �wiatło-�ycie, ul. Ks. F. Blachnickiego 2, 34-450 Kro�cienko nad Dunajcem 
tel. 18 262 32 35; 660 447 475 (Gra�yna Mi�sik), email: cdor@oaza.pl 

Cz��� opłaty w formie zadatku: (300 zł – oazy pi�tnastodniowe; połow� kosztów – krótsze rekolekcje) 
wpłacamy na konto: Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu �wiatło-�ycie” – DOR 
Bank Spółdzielczy w Kro�cienku n. D. nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102, z dokładnym 
zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto, który turnus, typ oazy. 
 

FUNDUSZ REKOLEKCYJNY 

Zach�camy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcieliby�my 
dofinansowywa� uczestników rekolekcji przybywaj�cych do nas, szczególnie zza wschodniej granicy,  
a tak�e z innych krajów �wiata. Nie chcemy, aby trudno�ci finansowe komukolwiek odebrały mo�liwo�� 
rekolekcyjnego spotkania z Panem Jezusem.  

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

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

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

 
 

17. KONKURS FOTOGRAFICZNY „MOJE REKOLEKCJE” 
Wyra
 siebie, podziel si� z innymi i poka� interesuj�ce strony swojej letniej oazy na fotografii! 
Zach�camy uczestników, animatorów i moderatorów letnich rekolekcji oazowych do udziału  

w 8. edycji konkursu fotograficznego. 
Zasady s� proste: wystarczy przesła� do ko�ca wrze�nia od 3 do 10 zdj�� ze swoich rekolekcji. 

Oceniany jest poziom techniczny i artystyczny fotografii oraz ich zestawienie. Prace nale�y przesyła� 
poczt� elektroniczn� na adres dks[malpa]katowice.oaza.pl najlepiej w postaci spakowanego zał�cznika 
(jeden plik zip). W tre�ci e-maila nale�y poda� swoje imi� i nazwisko (ewentualnie pseudonim), adres 
zamieszkania, parafi� oraz rodzaj, czas i miejsce rekolekcji. 

Organizatorem konkursu jest Diakonia Komunikowania Społecznego Archidiecezji Katowickiej, 
patronat honorowy obj�li moderator generalny ks. Adam Wodarczyk, moderator Ruchu w archidiecezji 
katowickiej ks. Ryszard Nowak oraz Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego. Patronat 
medialny: czasopisma „Oaza” i „Wieczernik”, Radio Fos-Zoe oraz serwis www.oaza.pl. 

Organizatorzy zapewniaj� kompetentn� ocen� prac przez profesjonalnych fotografików oraz 
atrakcyjne nagrody. 

Regulamin i zasady przesyłania prac s� dost�pne na stronie katowice.oaza.pl/konkurs.  
 

 
18. INSTYTUT FORMACJI PASTORALNO-LITURGICZNEJ 

Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej prowadzi od lat specjaln� form� dokształcania dla ksi��y 
diecezjalnych i zakonnych pracuj�cych w duszpasterstwie parafialnym, katechezie i w�ród ró�nych 
ruchów ko�cielnych. W�ród uczestników s� ksi��a ró�nych pokole�, tak�e proboszczowie oraz ksi��a 
z s�siednich krajów. Studia w IFPL stanowi� pierwszy etap czteroletniego programu niestacjonarnych 
studiów doktoranckich na Wydziale Teologii KUL. 

Zaj�cia w Instytucie odbywaj� si� podczas sze�ciu sesji w roku (w miesi�cach: X, XI, II, IV, V, VI) 
trwaj�cych od �rody rano do południa w pi�tek. Specyfik� studiów w Instytucie Formacji Pastoralno-
Liturgicznej s� obok wykładów liczne �wiczenia praktyczne odnosz�ce si� do pracy w grupach 
zaanga�owanego laikatu, a tak�e zaj�cia formacyjne i wspólnota liturgii dla samych duszpasterzy. 
Pragniemy tak�e zapozna� studiuj�cych z duchowo�ci� ruchów w Ko�ciele.  

Nabór kolejnych kandydatów na studia IFPL odbywa si� co dwa lata – w roku akademickim 
2012/2013 rozpoczyna si� nowy cykl. Dlatego prosimy o uwzgl�dnienie w ró�nych planach mo�liwo�ci 
studium w IFPL dla moderatorów i duszpasterzy wspólnot ko�cielnych zarówno z diecezji jak 
i zakonów. 

Strona internetowa: www.ifpl-kul.pl 

Szczegółowe informacje znajduj� si� w zał�czniku nr 2 do Komunikatu, s. 16. 
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19. CZASOPISMA OAZOWE 
Z rado�ci� informuj�, �e ukazał si� 101 numer „Oazy”, w którym mo�emy znale	� wiele wa�nych 

informacji dotycz�cych �ycia i formacji poszczególnych diakonii specjalistycznych naszego Ruchu. 
Wiod�cym tematem numeru jest kwestia diakonii moderacji i posługi moderatora w Ruchu �wiatło-
�ycie”. Dlatego zach�cam, by zamawia� ten interesuj�cy numer. Warto równie� pomy�le� o stałej 
prenumeracie pisma „Oaza”, szczególnie dla potrzeb pracy formacyjnej w poszczególnych diakoniach. 
Koszt jednego egzemplarza wynosi 6 zł. Zamówienia na ten numer i prenumerat� mo�na składa�, pisz�c 
na adres: oaza-pismo@oaza.pl. 

Ukazały si� równie� 180. numer „Wieczernika”, który pi�knie podejmuje temat pracy rocznej 
„Słucha� Pana w Ko�ciele”, oraz 120. numer Listu do wspólnot rodzinnych „Domowy Ko�ciół”, 
po�wi�cony tematowi duchowo�ci mał�e�skiej. Równie� gor�co zach�cam do czytania i prenumeraty 
tych pism naszego Ruchu. 
 
 
20. SŁOWO KO�COWE 

Na zako�czenie pragn� podzi�kowa� wszystkim, którzy podj�li trud lektury Komunikatu 
Moderatora Generalnego a� do ko�ca �  

�ycz� wszystkim wielu łask Bo�ych na czas wakacyjnych Oaz �ywego Ko�cioła, obfitych darów 
Ducha �wi�tego we wszelkich podejmowanych posługach i działaniach ewangelizacyjnych oraz cho�by 
chwili odpoczynku i wytchnienia. Równocze�nie dzi�kuj� za całoroczny trud pracy formacyjnej, za 
wszystkie inicjatywy podejmowane przez Was w ramach Ruchu �wiatło-�ycie. W ten sposób, poprzez 
budowanie �ywego Ko�cioła, przyczyniamy si� do odnowy �wiata. Chciejmy wi�c wytrwale słucha� 
Pana w Ko�ciele, a wówczas z obfito�ci serca przemówi� nasze usta. 

Pan niech b�dzie z Wami.  
 
 

Z wyrazami jedno�ci 
 

Ks. Adam Wodarczyk 
Moderator Generalny Ruchu �wiatło-�ycie 

 
 
 
 
 

Zał�czniki 

1. Pytania do podsumowania, dotycz�ce  pracy całorocznej w diecezjach i w zgromadzeniach 
zakonnych 

2. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej 

3. Informator – Ulotka Plan Ad Christum Redemptorem 2 – oddzielny plik 

4. Ulotka KOINONIA – oddzielny plik 
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Zał�cznik nr 1 

 

PYTANIA DO PODSUMOWANIA 

dotycz�ce  pracy całorocznej w diecezjach i w zgromadzeniach zakonnych 

odpowiedzi nale�y wysła� na adres sekretariat@oaza.pl 

 

 

1. Aktualna liczba wspólnot oazowych w diecezji (zgromadzeniu)  

2. Liczba rejonów oazowych 

3. Liczba ksi��y zaanga�owanych w prac� w ramach Ruchu �wiatło-�ycie. 

4. Czy odbywaj� si� regularnie dni wspólnoty moderatorów i spotkania członków Unii Kapłanów 
Chrystusa Sługi? Jak cz�sto? 

5. Czy odbywaj� si� regularnie Rejonowe Dni Wspólnoty Animatorów, jak wygl�da formacja 
animatorów (miesi�czne spotkania animatorów, Szkoła Animatora)? 

6. Czy odbywaj� si� Rejonowe Dni Wspólnoty Ruchu �wiatło-�ycie (jak wygl�da udział 
Domowego Ko�cioła, dorosłych, młodzie�y, dzieci)? Ile razy w roku s� organizowane 
Rejonowe Dni Wspólnoty? Czy odbywaj� si� zgodnie z terminarzem kalendarza pracy rocznej 
Ruchu?  

7. Jakie jest wykorzystanie materiałów przygotowywanych przez Central� (materiały na Dni 
Wspólnoty, materiały do formacji permanentnej, inne)? 

8. Czy Ruch w danej diecezji/zgromadzeniu posiada własne centra formacyjne, je�li tak, to w jaki 
sposób funkcjonuj�? 

9. Czy istnieje diecezjalna diakonia jedno�ci i inne diecezjalne diakonie specjalistyczne? Czy s� 
one tworzone wspólnie przez wszystkie �rodowiska Ruchu – młodzie�, dorosłych, rodziny? 
Czy odbywaj� si� regularne spotkania diakonii? 

10. Czy członkowie Ruchu uczestnicz� w ró�nych rekolekcjach specjalistycznych (niezale�nie od 
podejmowanej diakonii) ORDW, ORD�, ORAM itp.? 

11. Czy w diecezji (filii) organizowane jest ORD? Ile osób w ci�gu roku uczestniczy w tym typie 
rekolekcji?  

12. Ile osób nale�y do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie”? 

13. Jak wygl�da i kształtuje si� problem formacji ludzi dorosłych (tzw. grupy formacyjne 
dorosłych, ewentualnie wspólnoty, które wyrosły na bazie Ruchu i z nim si� uto�samiaj�)? 

14. Czy w diecezji organizowane s� oazy formacji podstawowej krótsze ni� pi�tnastodniowe lub 
dzielone na kilkudniowe cz��ci? 

15. Jak kształtuje si� rozwój i sytuacja Domowego Ko�cioła w diecezjach?  

16. Prosz� tak�e, aby podzieli� si� w tym opisie rado�ciami i problemami charakterystycznymi dla 
danej diecezji/zgromadzenia, opisa� sprawy i problemy, które w powy�szych punktach nie 
zostały uwzgl�dnione, a s� istotne dla ukazania specyfiki Ruchu w danej diecezji czy 
zgromadzeniu w rozeznaniu Ksi�dza Moderatora. 
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Zał�cznik nr 2 
 

INSTYTUT FORMACJI PASTORALNO-LITURGICZNEJ 
 
Działaj�ce dynamicznie eklezjalne ruchy zaanga�owania laikatu oraz duszpasterstwo słu�by 

liturgicznej wskazuje na potrzeb� formacji coraz wi�kszej liczby duszpasterzy do pracy z dzie�mi, 
młodzie�� i dorosłymi w duszpasterskich kr�gach katolików �wieckich, np.: ministranckich, 
ewangelizacyjnych, pielgrzymkowych, oazowych, modlitewnych, apostolskich, charytatywnych, 
liturgicznych, itp. Wychodz�c na spotkanie tych potrzeb w Ko�ciele, Instytut Formacji Pastoralno-
Liturgicznej prowadzi od lat specjaln� form� dokształcania dla ksi��y diecezjalnych i zakonnych 
pracuj�cych w duszpasterstwie parafialnym, katechezie i w�ród ró�nych ruchów ko�cielnych. W�ród 
uczestników s� ksi��a ró�nych pokole�, tak�e proboszczowie oraz ksi��a z s�siednich krajów. 

Uchwał� Senatu KUL z dnia 24 czerwca 2010 roku ciesz�ce si� uznaniem studia akademickie i 
formacyjne w IFPL zostały od strony formalnej (nie naruszaj�c dotychczasowego ich charakteru i 
kształtu) dostosowane do aktualnych przepisów pa�stwowych i uniwersyteckich. Podniesiono ich rang� i 
stanowi� one obecnie pierwszy etap czteroletniego programu niestacjonarnych studiów doktoranckich na 
Wydziale Teologii KUL. 

Dwa pierwsze lata s� realizowane tak jak do tej pory i podzielone s� na sze�� konwersatoriów 
dydaktyczno-formacyjnych, z których ka�de realizowane jest podczas trzydniowych spotka�. 

Zaj�cia w Instytucie odbywaj� si� podczas sze�ciu sesji w roku (w miesi�cach: X, XI, II, IV, V, VI) 
trwaj�cych od �rody rano do południa w pi�tek, tak by studiuj�cy kapłani mogli realizowa� swoje 
zadania duszpasterskie w niedziele i inne dni tygodnia. 

Dzi�ki współpracy z Centrum Formacji Ruchu �wiatło-�ycie (20-806 Lublin, ul. ks. Wojciecha 
Danielskiego 11) ksi��a studiuj�cy w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej korzystaj� ze 
wspólnego zamieszkania, liturgicznego �ycia we wspólnocie kapła�skiej i formacji pod kierunkiem 
kompetentnych moderatorów. Instytut realizuje ideał poł�czenia studium akademickiego i formacyjnego 
według zało�e� jego inicjatorów – sługi Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego i ks. Wojciecha 
Danielskiego.  

Po uko�czeniu dwu lat studiów ksi��a absolwenci otrzymuj� dyplom uko�czenia IFPL i przyst�puj� 
do egzaminu licencjackiego (dotychczasowy tzw. „trzeci rok” IFPL został zniesiony) celem uzyskania 
ko�cielnego licencjatu z teologii pastoralnej umo�liwiaj�cego otwarcie przewodu doktorskiego.  

Na tym etapie mo�na studia zako�czy� lub kontynuowa� nast�pne dwa lata studiów doktoranckich.  
Kapłani podejmuj�cy studia w IFPL otrzymuj� pomoc do ubiegania si� o awans w szkolnictwie,  

a ch�tni i najbardziej wytrwali mog� tak�e uzyska� stopie� doktora nauk teologicznych na Wydziale 
Teologii KUL.  

 
Uwaga! Ksi��a nie posiadaj�cy magisterium, a pragn�cy studiowa� w IFPL proszeni s� o jak 

najwcze�niejszy kontakt celem indywidualnego rozeznania ich sytuacji.   
 
Cztery bloki tematyczne Instytutu grupuj� si� wokół przewodnich problemów: 
1. Socjologiczne i teologiczne podstawy urzeczywistniania si� Ko�cioła; 
2. Ewangelizacja w Ko�ciele współczesnym; 
3. Mistagogia liturgiczna wspólnoty, celebransów i zespołów słu�by liturgicznej; 
4. Formacja grup apostolskich i indywidualne kierownictwo duchowe. 
 
Specyfik� studiów w Instytucie Formacji Pastoralno-Liturgicznej s� obok wykładów liczne 

�wiczenia praktyczne odnosz�ce si� do pracy w grupach zaanga�owanego laikatu, a tak�e zaj�cia 
formacyjne i wspólnota liturgii dla samych duszpasterzy. Pragniemy tak�e zapozna� studiuj�cych z 
duchowo�ci� ruchów w Ko�ciele.  

 
Nabór kolejnych kandydatów na studia IFPL odbywa si� co dwa lata – w roku akademickim 

2012/2013 rozpoczyna si� nowy cykl. Dlatego prosimy o uwzgl�dnienie w ró�nych planach mo�liwo�ci 
studium w IFPL dla moderatorów i duszpasterzy wspólnot ko�cielnych zarówno z diecezji jak 
i zakonów. 

 
Kandydaci na studia w Instytucie powinni przesła� nast�puj�ce dokumenty: 
1. podanie do Dziekana o przyj�cie na I rok studiów  
2. dyplom magisterski 
3. trzy fotografie w stroju duchownym 
4. pismo kieruj�ce od kompetentnej władzy ko�cielnej 
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5. rejestracja elektroniczna (wyja�nienie u p. dr M. Kobiałki) 
6. ksero dowodu osobistego (w przypadku obcokrajowców – paszportu) 
7. okładka na dokumenty – do pobrania w KUL 
  
Dokumenty te nale�y zło�y� osobi�cie lub przesła� do ko�ca sierpnia 2012 roku na adres: 
Dziekanat Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
IFPL - dr Małgorzata Kobiałka 
20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14 
 
Szczegółowych informacji udzielaj�: 
 
Dziekanat Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II  
20-950 Lublin, Aleje Racławickie 14  
p. dr Małgorzata Kobiałka, tel. 81/445 38 37, e-mail: kobiala@kul.pl 
 
Kurator IFPL 
ks. dr Piotr Kulbacki, tel. 691 69 42 21, e-mail: PiotrKulbacki@kul.pl, PiotrKulbacki@oaza.pl 
 
Strona internetowa: www.ifpl-kul.pl 

 
 


