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M. Kobierski

Poproszono mnie, abym napisa³ parê
s³ów komentarza do tematu przewodniego
tego numeru Koinonii, jakim s¹ misje. Powinien to byæ ostatni numer w takim kszta³cie. W bólach rodzi siê pomys³ na nowy kszta³t
naszego oazowego periodyku. Póki co, w
tym numerze po raz pierwszy chyba bêd¹
same nowe rzeczy, których nie znajdziecie
na stronie internetowej naszego Ruchu.
Wracaj¹c do tematu, zacznê od tego, ¿e
w ubieg³ym roku powsta³a w naszej diecezji
Diakonia Misyjna. Czy wszyscy o tym
wiedz¹? Nasza oazowiczka z Wroc³awia,
Agnieszka Wa³kiewicz wyjecha³a w³aœnie na
drug¹ turê misji do Karagandy w dalekim
Kazachstanie. Czy modlimy siê w jej intencji? Na ostatniej Kongregacji Odpowiedzialnych w Czêstochowie zbierano dobrowolne
datki w³aœnie na misje. Marcin Sk³odowski,
Odpowiedzialny za Centraln¹ Diakoniê Misyjn¹ napisa³ w liœcie do wielu z nas takie
s³owa:
„Dziêkujemy Panu Bogu za to, ¿e zapala
w sercach wielu osób mi³oœæ do misji, która
wyra¿a siê poprzez bezinteresowne dzielenie siê tym, co posiadaj¹. Bez Twojej pomocy nie by³oby mo¿liwe zorganizowanie
kilkukrotnego przyjazdu osób z krajów misyjnych na rekolekcje do Polski, wyjazdów
na rekolekcje do Chin i na Filipiny oraz
wsparcie wolontariuszy Ruchu pos³uguj¹cych
na ró¿nych krañcach œwiata. Jesteœmy przekonani, pisze dalej Marcin, ¿e to dopiero
pocz¹tek misyjnego przebudzenia w Ruchu
Œwiat³o-¯ycie. „Narodziæ siê na nowo” oznacza poddaæ siê w pe³ni Duchowi Œwiêtemu i
pozwoliæ siê poprowadziæ, dok¹d On zechce”.
Nie ka¿dy z nas jest powo³any do wyjazdu na kraniec œwiata (ponoæ teraz jest on w
Argentynie). Jednak ka¿dy z nas mo¿e staæ
siê duchowym misjonarzem, podejmuj¹c
modlitwê, post i ja³mu¿nê. W modlitwie
powierzajmy tych, którzy w pewnym sensie
s¹ na pierwszej linii frontu, ale i tych, którzy
¿yj¹ w niepe³nym œwietle, którym (jak pisze
Marcin) œwiat³o Wielkanocnego poranka
jeszcze nie zajaœnia³o w pe³ni, aby wszyscy
mogli „narodziæ siê na nowo”.
Mieczys³aw Kobierski
piszcie do nas
redakcja@wroclaw.oaza.pl

Uczestnicy Triduum Paschalnego w Ligocie Polskiej
KOINONIA – Biuletyn informacyjny Diecezjalnej Diakonii Jednoœci Ruchu Œwiat³o-¯ycie w Archidiecezji Wroc³awskiej
e-mail: redakcja@wroclaw.oaza.pl
Redakcja: Ma³gorzata i Adam Baltyn, Agnieszka Dzieruk, Mieczys³aw Kobierski, El¿bieta i Grzegorz Kowalewscy, Agata Kuœ, Marta Masternak, Wiola i Micha³ Szepietowscy, Agnieszka Wa³kiewicz
Zdjêcia: Archiwum DKS i CDKS, Adam Baltyn, Dariusz Broniszewski, Robert Jaœlan, Maciej Loretz, Marta Masternak
Odpowiedzialny za treœæ: ks. Grzegorz Michalski, moderator diecezjalny Ruchu Œwiato-¯ycie
Bie¿¹ce informacje na stronie diecezjalnej Ruchu www.wroclaw.oaza.pl
druk: Drukarnia atla 2, Wroc³aw www.atla2.com.pl

Wyp³yñ na g³êbiê

wezwania

3

Ewangelizacja jako styl ¿ycia
Plan Ad Christum Redemptorem 2

Od ponad roku wa¿nym elementem budzenia ducha ewangelizacyjnego w naszym Ruchu
w ramach Planu Ad Christum Redemptorem 2 staj¹ siê rekolekcje Oaza Rekolekcyjna
Animatorów Ewangelizacji, których celem jest przygotowanie cz³onków naszego Ruchu do
ewangelizacji indywidualnej i wspólnotowej.
W pierwszej po³owie tego
roku zosta³y przygotowane nowe
materia³y do ORAE, natomiast
pod koniec stycznia i na pocz¹tku lutego odby³y siê pierwsze rekolekcje ORAE wed³ug nowego
programu. Zosta³ on oparty na
nastêpuj¹cej zasadzie: „ewangelizacja dokonuje siê poprzez modlitwê, uczynki mi³oœci bliŸniego
oraz dzielenie siê œwiadectwem
s³owa, czyli histori¹ osobistego
spotkania z Jezusem Chrystusem”. Zarówno bardzo owocne
ORAE przeprowadzone w Kowarach dla ma³¿onków z Domowego Koœcio³a, jak i prezentacja
programu ORAE podczas Studium Formacji Pastoralnej dla
ksiê¿y i sióstr zakonnych w Gwardijsku na Ukrainie, pokazuj¹, ¿e
jest to metoda bardzo konkretnie pobudzaj¹ca do ewangelizacji indywidualnej. Jej zalet¹ jest
ukierunkowanie na ewangelizacjê
podejmowan¹ wobec osób, które codziennie spotykamy i z którymi mamy czêsty kontakt – w
œrodowisku rodzinnym, w s¹siedztwie, w miejscu pracy, wœród
znajomych i przyjació³.
Metoda zosta³a równie¿ zaprezentowana referentkom powo³aniowym ¿eñskich zgromadzeñ zakonnych podczas dwóch
ogólnopolskich spotkañ w Zakroczymiu (dla Polski pó³nocnej)
i w Czechowicach-Dziedzicach
(dla Polski po³udniowej). Siostry
referentki, które pozna³y te treœci w nieco okrojonej formie,
stwierdzi³y, ¿e jest to znakomity
sposób wprowadzenia w ewangelizacjê indywidualn¹.
Teraz pojawia siê przed nami
w Ruchu wa¿ne zadanie: przeszkoliæ i przygotowaæ wszystkie
osoby, które przyjê³y Jezusa
Chrystusa jako Pana i Zbawiciela na drodze formacji w naszym
Ruchu do ewangelizacji indywidualnej metod¹ „Ewangelizacja:
Modlitwa – Uczynki – Œwiadectwo”. Wtedy realizacja Planu
ACR 2 ruszy pe³n¹ par¹ i bêdziemy mogli cieszyæ siê pomno¿e-

niem osób œwiadomie podejmuj¹cych ewangelizacjê i proces
pomno¿enia liczby uczniów Pañskich.
W najbli¿szym czasie nowy
podrêcznik ORAE zostanie wydany drukiem. Materia³y z tego
podrêcznika bêdzie mo¿na realizowaæ zarówno w formie czterodniowych intensywnych rekolekcji ORAE, jak i w formie dziesiêciu spotkañ formacyjnych.
Tutaj wsparciem bêdzie równie¿
wydany w ubieg³ym roku podrêcznik „Modlitwa – Troska –
Ewangelizacja”.
„Odkrywanie
chrzeœcijañstwa”
Kolejn¹ wa¿n¹ pomoc¹ dla
formacji do ewangelizacji jako
stylu ¿ycia s¹ materia³y „Odkrywanie chrzeœcijañstwa”. Ich celem jest przygotowanie liderów
do nowej ewangelizacji poprzez
cykl dziesiêciu spotkañ biblijnych,
opracowanych zarówno w formie podrêcznika dla prowadz¹cego, notatnika uczestnika oraz
w formie ciekawych programów
na p³ytach DVD, które animator
grupy mo¿e obejrzeæ z uczestnikami spotkania. S¹ to materia³y
do wykorzystania na poziomie
Szko³y Animatora oraz w ramach
formacji permanentnej i diakonijnej, szczególnie ukierunkowanej na przygotowanie do ewangelizacji. Materia³y te mog¹ byæ
równie¿ pewnym wsparciem w
ramach niektórych etapów formacji w ramach „10 Drogowskazów Nowego Cz³owieka”, ze
wzglêdu na tematy, które poruszaj¹: o Jezusie Chrystusie (kim
by³, dlaczego przyszed³, œmieræ i
zmartwychwstanie Chrystusa),
Duchu Œwiêtym, Koœciele, S³owie Bo¿ym i Modlitwie).
„Akademia Rozwoju
Chrzeœcijanina”
Jest to program, który poprzez dwanaœcie spotkañ przygo-

towuje animatorów do bycia liderami nowej ewangelizacji, ukazuj¹c osiem istotnych elementów
dla owocnej pos³ugi animatorskiej: g³êbok¹ wiêŸ z Bogiem,
pasjê ewangelizowania, posiadanie biblijnej wizji pos³ugi animatora, potrzebê inkulturacji w
ewangelizacji, potrzebê podejmowania pos³ugi pomna¿ania liderów, zakorzenienie w rodzinie
jako Domowym Koœciele, efektywne gospodarowanie zasobami powierzonymi przez Boga
oraz integralnoœæ ¿ycia animatora, czyli jednoœæ œwiat³a i ¿ycia.
Materia³y te s¹ warte wykorzystania w Szkole Animatora oraz
w formacji permanentnej i diakonijnej. Warto, aby wszystkie
osoby pos³uguj¹ce w diakoniach
naszego Ruchu prze¿y³y treœci
opracowane w ramach Akademii
Rozwoju Chrzeœcijanina.
„Projekt Prawda”
S¹ to materia³y do spotkañ
maj¹cych na celu biblijne pog³êbienie osób wierz¹cych i przygotowanie ich do dyskusji apologetycznej o Jezusie Chrystusie i
o prawdzie Ewangelii ze wspó³czesnym œwiatem. Jest to dwanaœcie spotkañ z bogatym materia³em na p³ytach DVD i podrêcznikiem dla uczestników grupy.
Spotkania te przekazuj¹ dog³êbne spojrzenie na œwiatopogl¹d
chrzeœcijañski, m.in. z punktu
widzenia filozofii, etyki, antropologii, teologii, socjologii i politologii. Jest to bardzo bogaty
materia³, który bêdzie móg³ byæ
wykorzystany w naszym Ruchu
szczególnie na poziomie formacji permanentnej oraz w ramach
formacji animatorów naszego
Ruchu. Jest to bardzo istotne,
poniewa¿ na etapie formacji podstawowej coraz czêœciej mo¿emy
spotykaæ siê w naszych wspólnotach z sytuacj¹, ¿e uczestnicy
naszych grup formacyjnych s¹
pod wp³ywem ró¿nych treœci cywilizacji postmodernistycznej,

niekoniecznie zgodnych z doktryn¹ chrzeœcijañsk¹. Dlatego
animatorzy naszych grup formacyjnych coraz bardziej bêd¹ potrzebowaæ pog³êbienia swej wiedzy teologicznej, aby dobrze rozwi¹zywaæ problemy i trudnoœci,
które mog¹ napotkaæ prowadz¹c
innych do pog³êbionej wiary w
Jezusa Chrystusa i Jego Cia³o,
którym jest Koœció³. Spotkania z
cyklu „Projekt Prawda” mog¹
staæ siê znakomit¹ pomoc¹ w
dobrym przygotowaniu animatorów naszego Ruchu do dyskusji
apologetycznej.
Ukazane wy¿ej cztery nowe
programy formacyjne maj¹ na
celu wzmocnienie naszego Ruchu
do wype³nienia Planu Ad Christum Redemptorem 2 poprzez
przygotowanie animatorów do
podjêcia ewangelizacji indywidualnej, która nie tyle bêdzie jedn¹
akcj¹, ale stanie siê stylem ¿ycia
cz³onków naszego Ruchu. Celem
tych programów jest równie¿ lepsze przygotowanie naszych animatorów do wyzwañ, które niesie wspó³czesna konfrontacja
Koœcio³a z cywilizacj¹ postmodernistyczn¹. Programy te bêd¹
stopniowo wprowadzane, najpierw poprzez odpowiednie przygotowanie i prezentacjê moderatorom i odpowiedzialnym za
formacjê w diakoniach w poszczególnych diecezjach, ze
szczególnym uwzglêdnieniem
Diakonii Formacji Diakonii odpowiedzialnej za Szko³y Animatora w diecezjach. Najbardziej
istotne bêdzie dla nas, aby w
najbli¿szym czasie jak najwiêcej
osób w naszym Ruchu przesz³o
nowy program ORAE.
Ks. Adam Wodarczyk
Moderator Generalny
Ruchu Œwiat³o-¯ycie
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Misja Filipiny
Ruch Œwiat³o ¯ycie zaczyna coraz szerzej realizowaæ swoje misyjne powo³anie, nie tylko ewangelizuj¹c ludzi, z którymi
spotykamy siê na co dzieñ w pracy, szkole, na uczelni, czy na ulicy, ale równie¿ w tym szerszym znaczeniu s³owa „misje”,
wychodz¹c poza granice naszego kraju, a nawet kontynentu.
Ruch oazowy podejmuje ró¿ne inicjatywy zarówno w Europie jak i w Azji, czy te¿ na innych kontynentach. W Europie
zaczê³o siê to od budowania
wspólnot wœród Polaków – emigrantów, którzy po wyjeŸdzie z
Polski nie przestali poszukiwaæ
sposobu budowania wspólnoty
wokó³ Pana Boga, korzystaj¹c z
metod ju¿ sprawdzonych, czy te¿
takich, które sami poznali bêd¹c
jeszcze w kraju. Takie wspólnoty powstawa³y wœród imigrantów
w Anglii, Irlandii czy te¿ w Niemczech. Ale Ruch zacz¹³ te¿ odpowiadaæ na potrzeby i g³osy,
które zaczê³y nadchodziæ z ró¿nych innych krajów i to ju¿ nie
od Polaków tam mieszkaj¹cych
ale od ludnoœci lokalnej, która
w³aœnie w naszym Ruchu dostrzeg³a szansê na zbli¿enie siê do
Pana Boga. Tak zaczê³a siê nasza przygoda na Filipinach.
Chiny
Od kilku ju¿ lat Ruch jest aktywny w Chinach. W Polsce goœciliœmy osoby z Chin, które
uczestniczy³y w rekolekcjach, a
potem rozpoczê³y tworzenie Ruchu w swoim kraju, co zwa¿ywszy na przeœladowanie religii
chrzeœcijañskiej jest bardzo trudnym i niebezpiecznym wyzwaniem. Kolejnym krokiem by³o
wys³anie grupy z Polski, która z
ksiêdzem Adamem Wodarczykiem, Moderatorem Generalnym
Ruchu, prowadzi³a rekolekcje w
Chinach. W roku 2011 na takich
rekolekcjach prowadzonych w
Chinach pojawi³y siê dwie osoby z Filipin, Loren i 77-letni Ishmael. To w³aœnie by³ pocz¹tek

naszych kontaktów z Filipinami.
Te osoby, po powrocie do swojego kraju chcia³y równie¿ zaprosiæ tam nasz Ruch, aby podobne
rekolekcje zorganizowaæ na Filipinach. Bezpoœrednio po wakacjach pojecha³y tam osoby z naszego Ruchu aby
zorientowaæ siê w sytuacji
i zastanowiæ siê czy bêdzie mo¿liwa nasza aktywnoœæ w tym kraju.

cojos, jedna z dwóch osób z Filipin, które rok wczeœniej by³y na
rekolekcjach oazowych pierwszego stopnia w Chinach. Loren
stara³a siê nam pomóc, abyœmy
nie „zaginêli” gdzieœ w Manili, ale

formacyjnych, a przede wszystkim staraj¹ siê wyci¹gn¹æ ich z
ulicy, na której czekaj¹ na nich
takie „atrakcje” jak gangi, narkotyki, prostytucja itd. Niestety,
to by³o nasze zetkniêcie z ciemn¹

te¿ pomaga³a organizowaæ ró¿ne spotkania. Jej opieka by³a
tak¿e niezbêdna, gdy przychodzi³o na przyk³ad do zjedzenia obiadu. Dla mnie wszystko wygl¹da³o abstrakcyjnie i podobnie smakowa³o, ale ksi¹dz Adam, otwarty na wszelakie nowoœci kulinarne, nie mia³ problemu ze zmierzeniem siê z lokaln¹ kuchni¹.
Gdybym to ja decydowa³ o naszych posi³kach, pewnie codziennie koñczylibyœmy w McDonaldzie.
Je¿eli chodzi o spotkania, to
by³o ich kilka. Pierwszym z nich
by³o spotkanie z wolontariuszami, którzy na co dzieñ zajmuj¹
siê dzieæmi i m³odzie¿¹, gromadz¹
ich na modlitwie i spotkaniach

stron¹ ubóstwa, które króluje na
Filipinach. Filipiny to bardzo
piêkny, egzotyczny dla nas kraj,
ale jednoczeœnie bardzo ubogi. To
jeden z najbardziej zaludnionych
krajów na œwiecie, ale wielu ludzi ¿yje tam w skrajnym ubóstwie,
co mogliœmy zobaczyæ przeje¿d¿aj¹c blisko manilskich slumsów. Bieda prowadzi do bardzo
wysokiego poziomu przestêpczoœci. W pierwszych dniach naszego pobytu zauwa¿yliœmy wszechobecne si³y policyjne, patrole na
ka¿dym kroku, w ka¿dym wiêkszym sklepie i supermarkecie, co
stwarza³o poczucie nie tyle bezpieczeñstwa, co raczej ci¹g³ego
zagro¿enia. W czasie jednego z
przejazdów taksówk¹ kierowca

Filipiny
W maju 2012 roku
nast¹pi³ kolejny wyjazd na
Filipiny. Tym razem
ksi¹dz Adam Wodarczyk
uda³ siê tam na kilka spotkañ formalnych. Towarzyszy³em mu w tej podró¿y i chcia³bym podzieliæ siê z wami tym, czego
tam doœwiadczy³em. Kiedy zaproponowano mi
wyjazd z ksiêdzem Wodarczykiem w roli t³umacza
zastanawia³em siê, jaki jest
sens wyjazdu do mocno
katolickiego kraju z propozycj¹ stworzenia struktur Ruchu w tamtym miejscu. Rozumiem nasz¹ aktywnoœæ w Chinach, ale
tam? Po co? To, co zobaczy³em i póŸniejsze rozmowy z ksiêdzem Adamem przekona³y mnie jednak, ¿e ma to
znacznie g³êbszy sens ni¿ pierwotnie zak³ada³em.
Na Filipiny polecieliœmy w
maju i przez kilka dni spotykaliœmy siê z ró¿nymi ludŸmi, którzy
chcieli us³yszeæ o naszym Ruchu.
Nasz¹ przewodniczk¹ i nieocenion¹ pomoc¹ by³a Loren Mar-

Spotkania Diakonii Misyjnej
(co do zasady: trzecie soboty miesi¹ca)
20 kwietnia 2013
25 maja 2013 (uwaga! 4 sobota miesi¹ca)
15 czerwca 2013
Dok³adne terminy spotkañ po wakacjach zostan¹ podane w
czerwcu.
Kontakt: diakoniamisyjna.wroclaw@gmail.com

5

Wyp³yñ na g³êbiê

wezwania

Kolejne nasze spotkanie odby³o siê w Komisji Episkopatu do
spraw m³odzie¿y. Bardzo nam zale¿a³o na spotkaniu z ks. Conegundo Gargant¹ odpowiedzialnym za wszystkie ruchy i grupy
m³odzie¿owe. Niestety okaza³o
siê, ¿e nie ma go w Manili, by³
na rekolekcjach na innej wyspie
(Filipiny to kraj rozsiany po bardzo wielu wyspach, jest ich tam
ponad 7000). Wobec tego zdecydowaliœmy siê zostawiæ dla niego wiadomoœæ. Kiedy mieliœmy
siê udaæ do Episkopatu zaskoczy³a
nas tropikalna burza. To trzeba
prze¿yæ ¿eby uwierzyæ, ile deszczu mo¿e spaœæ w tak krótkim
czasie! Ulice zamieni³y siê w rzeki, a my po prostu uciekliœmy do
hotelu. Dopiero nastêpnego dnia
dotarliœmy do Episkopatu i tu niespodzianka, okaza³o siê ¿e ks.
Garganta w³aœnie nad ranem wróci³ do Manili, ale tylko na kilka
godzin i potem znowu wyje¿d¿a.
To, ¿e zjawiliœmy siê tam w³aœnie
wtedy, a nie poprzedniego dnia
sprawi³o, ¿e spotkanie dosz³o do
skutku! A by³o to bardzo wa¿ne
spotkanie. Ks. Garganta powita³
z radoœci¹ pomys³ utworzenia Ruchu Œwiat³o-¯ycie na Filipinach
i obieca³ nam swoj¹ pomoc. Kiedy potem rozmawialiœmy o tym
z ks. Adamem stwierdziliœmy, ¿e
to Palec Bo¿y kierowa³ burz¹ i
tym, ¿e nie uda³o nam siê dotrzeæ tam poprzedniego dnia.
Chocia¿ ciekawy jestem, co by
Pan Bóg wymyœli³, gdybyœmy jednak próbowali siê przebiæ przez
ten deszcz? Mo¿e jak¹œ powódŸ.

giem, w czasie których
zastanawialiœmy siê w jaki
sposób mo¿emy sobie nawzajem pomóc. Problemy, o których nam opowiada³ to du¿y kaliber, tak
inny od tego, co jest problemem w naszych polskich parafiach. Czêsto
jest to uzale¿nienie od
narkotyków. Wiele m³odych dziewczyn jest porywanych, sprzedawanych i wywo¿onych do
stolicy w celu prostytucji.
Wielu jest m³odych do³¹czaj¹cych do gangów,
siedz¹cych w wiêzieniach
itd. Z podziwem s³uchaliœmy o tym, jak próbuj¹ ratowaæ tych ludzi. Ca³e
spotkanie zakoñczyliœmy
Msz¹ Œw. w lokalnym koœciele, razem ze stadem
nietoperzy, które obsiad³y
sufit i œciany. Tego samego dnia wracaliœmy do
Manili, a parafia ksiêdza
Grega jest oddalona od
lotniska o 2 godziny, wiêc
¿eby zd¹¿yæ na samolot musieliœmy pokonaæ tê drogê w 1,5 godziny. Uda³o siê to zrobiæ i w
ostatniej chwili wpadliœmy na lotnisko. Z auta wysiad³ wyluzowany ksi¹dz Greg (nasz kierowca) i
trzy osoby (ksi¹dz Adam, Loren i
ja), które nie przestawa³y siê modliæ w czasie drogi. W czasie tej
szalonej jazdy przez ca³y czas na
œwiat³ach awaryjnych, z non stop
naciskanym klaksonem, œrodkiem drogi, czasem na czerwonym œwietle, a raz jechaliœmy
nawet chodnikiem, ca³e ¿ycie
przelecia³o mi przed oczami.
Przez moment zastanawia³em siê
nad zadzwonieniem do ¿ony i po¿egnaniem siê z ni¹ i z dzieæmi,
ale da³em radê.
Po powrocie do Manili udaliœmy siê w dalsz¹ misyjn¹ drogê,
tym razem do Australii, ale to ju¿
inna historia…

Ksi¹dz Greg

Co po wizycie?

Na kolejne spotkanie musieliœmy polecieæ na inn¹ wyspê.
Tam spotkaliœmy siê z ks. Gregiem i jego parafianami. Zostaliœmy podjêci fantastycznym obiadem na pla¿y, podczas którego
ksi¹dz Adam opowiada³ o naszym
Ruchu, o tym co robimy w Polsce, a po nim mieliœmy bardzo
wa¿ne rozmowy z ksiêdzem Gre-

Owocem naszej wizyty na Filipinach by³o jeszcze g³êbsze przekonanie, ¿e jest to miejsce, gdzie
nasz Ruch mo¿e zrobiæ du¿o dobrego, a tak¿e nakreœlenie konkretnego planu dzia³ania. Na wakacje 2012 Loren przyjecha³a do
Polski i uczestniczy³a w oazie drugiego i trzeciego stopnia. Teraz

mówi³ nam, w które rejony miasta siê nie zapuszczaæ, poniewa¿
od razu bêdziemy celem dla gangów porywaj¹cych bia³ych turystów dla okupu. Z drugiej strony
wszyscy Filipiñczycy, których
spotykaliœmy, byli bardzo dla nas
¿yczliwi i pomocni.
Woda

wróci³a ju¿ na Filipiny i prowadzi ma³¹ grupê formacyjn¹. Maj¹
to byæ osoby, które w przysz³oœci bêd¹ stanowi³y bazê dla naszego Ruchu. Dodatkowo bêdziemy szukali miejsca, w którym
mo¿na bêdzie stworzyæ oœrodek
formacyjny, który stanie siê przyczó³kiem naszej dzia³alnoœci w
Azji. Du¿o ³atwiej i bezpieczniej
bêdzie organizowaæ rekolekcje i
spotkania formacyjne na Filipinach gdzie chrzeœcijañstwo jest
wszechobecne, ni¿ np. w Chinach, gdzie jest przeœladowane.
Plany
Ju¿ teraz planowany jest kolejny wyjazd Ojca Genera³a na
Filipiny w maju 2013 roku, miêdzy innymi w celu spotkañ z
ksiê¿mi, którzy mogliby pomóc
w dotarciu do swoich parafian,
w tym m³odzie¿y.

Wyjazd na Filipiny by³ dla
mnie szczególnym czasem poznawania naszego Ruchu przez pryzmat rozmów z ksiêdzem Wodarczykiem i tych wszystkich spotkañ, które tam siê odby³y. By³o
to równie¿ niesamowite doœwiadczenie g³êbokiej wiary tych
ludzi, którzy ¿yj¹c w biedzie, a
czêsto w skrajnym ubóstwie, potrafi¹ byæ szczêœliwi i ¿yæ w pe³nym zaufaniu do Pana Boga.
Spotkaliœmy te¿ wielu ludzi, którym bardzo zale¿y na tym aby pomagaæ innym tak, jak to mo¿liwe jak np. wolontariusze z Manili. Taka podró¿ i to doœwiadczenie równie¿ w innym œwietle
stawia nasze codzienne troski i
k³opoty. Nasz Ruch mo¿e wiele
daæ poprzez dzia³alnoœæ misyjn¹,
ale jednoczeœnie mo¿e siê bardzo
ubogaciæ tymi ludŸmi, do których
jesteœmy pos³ani.
Darek Broniszewski

Pragn¹cych wesprzeæ misjê Ruchu Œwiat³o-¯ycie na Filipinach,
prosimy o wp³aty na rachunek:
94 1560 1111 2107 0220 1803 0007
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie”
ul. Blachnickiego 2
34-450 Kroœcienko
z dopiskiem: „Na cele statutowe – FILIPINY”
(wp³aty mo¿na odliczyæ od podatku jako darowiznê)
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O powszechnoœci Koœcio³a

Pan Bóg da³ mi ³askê doœwiadczania powszechnoœci Koœcio³a w wielu piêknych zdarzeniach, którymi chcia³bym siê
podzieliæ z wszystkimi. Spotka³em chrzeœcijan w ró¿nych
krajach podczas: sylwestrowych Europejskich Spotkañ M³odych, które mia³y miejsce w Brukseli, Poznaniu, Rotterdamie, Berlinie i Rzymie, podczas pielgrzymki do Santiago
de Compostela, Œwiatowych Dni M³odzie¿y w Madrycie, a
tak¿e podczas ogólnopolskiej oazy drugiego stopnia w Kroœcienku, w której brali udzia³ tak¿e Chiñczycy i Loren – Filipinka, dla której podczas rekolekcji s³u¿y³em jako t³umacz.

Europejskie
Spotkania M³odych
Ju¿ od piêciu lat – tu¿ po œwiêtach Bo¿ego Narodzenia – wyje¿d¿am na Europejskie Spotkania M³odych, gdzie w ci¹gu kilku
dni, wraz z m³odymi chrzeœcijanami z ca³ej Europy, prze¿ywamy wspólnie nasz¹ wiarê i próbujemy budowaæ jednoœæ ponad
podzia³ami. Katolicy, prawos³awni i protestanci spotykaj¹ siê,
uczestnicz¹c we wspólnych modlitwach i rozmowach w ma³ych
grupach, które co roku staram siê
animowaæ. Oprócz refleksji jest
tam te¿ czas na wspóln¹ zabawê
podczas pogodnych wieczorów
– najwiêkszy z nich odbywa siê
tu¿ po sylwestrowym czuwaniu
w intencji pokoju na œwiecie. W
ma³ych grupach chêtnie dzielimy
siê swoimi doœwiadczeniami i szukamy dróg porozumienia, aby w
ten sposób ³agodziæ podzia³y
chrzeœcijañstwa. Zawsze szczególnie prze¿ywam moment, w którym ka¿dy w swoim jêzyku odmawia modlitwê „Ojcze Nasz”.
Zdarza siê czêsto, ¿e przyjació³
poznanych podczas tych spotkañ, widujê na nastêpnych –
ostatnio, w Rzymie, spotka³em
m³odego, francuskiego ksiêdza o
otwartym sercu oraz pewnego
W³ocha imieniem Alberto, który

sprezentowa³ mi w³asnorêcznie
wykonany ró¿aniec. Pamiêtam
te¿ jak przed spotkaniem z Benedyktem XVI, na Placu œw. Piotra, rozpozna³em Jeremiego, znajomego z Francji, którego pozna³em w Poznaniu 3 lata wczeœniej.
Byliœmy wtedy w tej samej grupie pracy – sterowania ruchem
ulicznym na przejœciu dla pieszych. Jeremi nauczy³ siê wówczas po polsku takich zwrotów
jak: „Stój”, „Nie ³am prawa”,
„Szczêœliwego Nowego Roku!”.
To wszystko odczytujê jako drobne gesty, œwiadcz¹ce o chêci budowania jednoœci.
Szlakiem œw. Jakuba
Podczas pielgrzymki do Santiago de Compostela mo¿na spotkaæ chrzeœcijan z ca³ego œwiata.
Wszyscy s¹ otwarci i chêtnie
dziel¹ siê œwiadectwem swojego
¿ycia. Podczas drogi pozna³em
dwie czeskie studentki medycyny: Janê i Karolinê, które opowiada³y o aktywnie dzia³aj¹cym
duszpasterstwie akademickim w
Pradze. Spotka³em te¿ Acey z
Australii, 68-letni¹ kobietê, która co roku (od wielu lat) maszeruje szlakiem œw. Jakuba i jest to
dla niej szczególny czas ³aski w
ci¹gu roku. W czasie tej pielgrzymki pozna³em te¿ kilka

Nie jest dla mnie powodem do chluby to, ¿e
g³oszê Ewangeliê. Œwiadom jestem ci¹¿¹cego na
mnie obowi¹zku. Biada mi, gdybym nie g³osi³
Ewangelii!
2 Kor 9,16

wezwania

uœmiechniêtych osób z Korei Po³udniowej, wœród nich parê: Mariê (katoliczkê) i Tanga (ateistê),
który zosta³ namówiony przez
swoj¹ dziewczynê do udzia³u w
pielgrzymce. Oboje uczestniczyli w naszej modlitwie wieczornej,
w której modliliœmy siê tak¿e w
intencji Korei. Osoby spotykane
na pielgrzymkowym szlaku by³y
bardzo ¿yczliwe. Pomagaliœmy sobie nawzajem: poprzez uœmiech,
rozmowê, obecnoœæ, ale te¿ i wzajemn¹ troskê. Na przyk³ad, pewnego dnia Niemka – Kathrin pomog³a Uli z naszej grupy wrêczaj¹c jej plastry i maœæ na ból nóg,
twierdz¹c, ¿e ona nie bêdzie ju¿
ich potrzebowa³a. Pan Bóg czuwa³ nad nami i pozwoli³ bezpiecznie dojœæ do Santiago de Compostela, miejsca gdzie pochowany jest œw. Jakub Wiêkszy, Aposto³. B³ogos³awiony Jan Pawe³ II
mówi³, ¿e droga do Santiago de
Compostela jest symbolem jednoœci Europy.
Madryt
Na Œwiatowe Dni M³odzie¿y
w Madrycie przyjecha³em wraz z
ponad 1,5-milionow¹ rzesz¹
chrzeœcijan (przewa¿nie m³odych)
z ca³ego œwiata. Mnóstwo flag
ró¿nych krajów i regionów kr¹¿y³o po stolicy Hiszpanii, jakby
prze¿ywa³a ona co najmniej oblê¿enie. Pamiêtam osoby z Oceanii i z Azji Wschodniej, mnóstwo osób z Afryki i z Ameryki
Po³udniowej. Wszystkich ich
³¹czy³a mi³oœæ do Chrystusa.
Przypominam sobie przypadkowo poznane w McDonaldzie osoby z Rio de Janeiro, które zaprasza³y nas na kolejny Œwiatowy
Dzieñ M³odzie¿y do siebie. Pozna³em grupê z Nowej Zelandii
sk³adaj¹c¹ siê z bardzo aktywnie
dzia³aj¹cych religijnie m³odych
ludzi. Co ciekawe, wiêkszoœæ z
nich mia³a w swojej rodzinie
kogoœ pochodz¹cego z Polski.
Pewnego razu bra³em udzia³ w
Eucharystii i mog³em przeczytaæ
jedno z wezwañ na modlitwie
wiernych w jêzyku polskim.
Obok mnie siedzia³y osoby z
ró¿nych zak¹tków œwiata.
Ka¿dy z nas prze¿ywa³ Mszê
Œwiêt¹ trochê inaczej – jeœli
chodzi o gesty. Na przyk³ad,
podczas konsekracji, siedz¹ca
obok mnie dziewczyna z Brazylii unios³a swoj¹ rêkê w stronê Cia³a Pana Jezusa, a po-

tem przy³o¿y³a j¹ do swojego serca. Ten sam gest uczyni³y równie¿ inne osoby z Brazylii bêd¹ce w koœciele. Brazylijka wracaj¹c po spo¿yciu Komunii œwiêtej
p³aka³a. Jeden z poznanych w
Hiszpanii Brazylijczyków, Felipe,
sta³ siê moim przyjacielem. Przyzna³ mi, ¿e chcia³by, aby wspólnota oazowa by³a obecna tak¿e
w jego kraju.
W Kroœcienku
Ostatnim doœwiadczeniem
powszechnego Koœcio³a, którym
chcia³em siê podzieliæ, by³y rekolekcje drugiego stopnia w Kroœcienku, gdzie w zesz³e wakacje
s³u¿y³em jako t³umacz dla Filipinki
Loren. Okazuje siê, ¿e na Filipinach jest mnóstwo chrzeœcijan,
którzy maj¹ bardzo bogat¹ kulturê i tradycjê. Podczas Wielkiego
Postu niektórzy biczuj¹ w³asne
cia³o, inni zaœ bior¹ udzia³ w Drodze Krzy¿owej pozwalaj¹c siê
naprawdê przybiæ do krzy¿a. Zdarza siê, ¿e niektórzy wtedy umieraj¹. Dla nas jest to niezrozumia³e, jednak oni, reprezentuj¹cy
zupe³nie inny ogl¹d œwiata, prze¿ywaj¹ wiarê na swój sposób.
Niedawno niestety przesz³a tam
ustawa, której sprzeciwia siê
Koœció³, a która wprowadza edukacjê seksualn¹ i powszechny
dostêp do œrodków antykoncepcyjnych.
W listopadzie zesz³ego roku
biskup Manile, stolicy Filipin,
zosta³ mianowany kardyna³em.
Nowy kardyna³ Tagle bardzo czci
Maryjê. Tak samo „maryjna” jest
moja kole¿anka Loren i wielu
innych Filipiñczyków. Chiñczycy, którzy równie¿ byli obecni na
oazie opowiadali – i sami byli
¿ywym œwiadectwem tego o
czym mówili – ¿e w ich kraju jest
du¿o aktywnych chrzeœcijan, a
ich liczba przekracza sto milionów. To wiêcej ni¿ chrzeœcijan
w Polsce i we W³oszech razem
wziêtych. Gdy powiedzia³em koledze z Chin, ¿e nale¿ê do grupy
ewangelizacyjnej, zapyta³ ile
ostatnio ludzi ochrzciliœmy? Zdziwi³ siê, ¿e podczas ewangelizacji
ulicznej nikogo nie ochrzciliœmy.
Mam nadziejê, ¿e Chiny ju¿
wkrótce prze¿yj¹ wielkie nawrócenie.
Za ca³y ten pejza¿ powszechnoœci Koœcio³a – Chwa³a Panu!
Marcin Bodych

wezwania

Pan Bóg czasami dopuszcza
takie sytuacje w ¿yciu, w których
stajemy siê – bardziej lub mniej
œwiadomie – misjonarzami. Coœ
takiego prze¿y³em ponad trzy lata
temu. Wtedy w³aœnie poczu³em,
¿e Bóg chce od naszego ma³¿eñstwa czegoœ nowego i przygotowa³ wszelkie niezbêdne okolicznoœci.
Trwaliœmy w krêgu macierzystym kilka lat i stopniowo czuliœmy narastaj¹ce problemy w kontaktach miêdzyludzkich – jakbyœmy dochodzili do „œciany” z
poczuciem, ¿e ju¿ nic siê nie
zmieni na lepsze. No có¿… ¿ycie
w krêgu nie zawsze jest us³ane
ró¿ami. Nie o to przecie¿ chodzi. Wiemy, ¿e we wspólnocie
œcieraj¹ siê ró¿ne charaktery i
sposoby prze¿ywania wiary.
Wœród tych ró¿nych niepewnoœci i zawirowañ zadzia³a³ Bóg. Da³
nam nowe mieszkanie, a wraz z
nim myœl, ¿eby opuœciæ kr¹g macierzysty i pójœæ „w œwiat” do naszej nowej parafii.
W tamtym czasie wielokrotnie s³yszeliœmy s³owa ksiêdza
Blachnickiego, mówi¹cego o
misyjnoœci naszego ruchu, o
budowaniu „nowej parafii” i
„nowego cz³owieka”: Cykl budowania nowej parafii nie zamyka siê diakoni¹, ale od diakonii
zaczyna siê na nowo. ¯ywa parafia stale musi spe³niaæ wszystkie funkcje: wzywaæ do nawrócenia, ewangelizowaæ i w³¹czaæ
coraz to nowych ludzi do aktywnej wspó³pracy. Dzisiejsza
diakonia staje siê fundamentem
jutrzejszego zespo³u ewangelizacyjnego (Ks. F. Blachnicki,
Ewangelizacja w procesie budowania „nowej parafii, Referat
wyg³oszony w Zakopanem w
1977 r.).
To wzywanie ojca Blachnickiego do pracy krêgu przy kon-
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kretnej parafii bardzo nas pobudzi³o do dzia³ania i rozpali³o wyobraŸniê. Poczuliœmy, ¿e to
wszystko „nowe”, co otrzymaliœmy (dom, parafiê, kr¹g) jest dla
nas wezwaniem do tej nowej dla
nas misyjnoœci.
Zrozumieliœmy, po co to
Ostatnio czytam coraz wiêcej tekstów mówi¹cych o miwszystko siê wydarzy³o. Poczuli- syjnoœci Koœcio³a i ka¿dego chrzeœcijanina. Kiedyœ ta temaœmy mocne pragnienie, by przy tyka by³a mi dosyæ obca – uwa¿a³em nawet, ¿e nie mam praparafii œw. Wawrzyñca odbudo- wa „wpychaæ” swojej wiary innym. Wieloletnie trwanie w
waæ struktury Domowego Ko- Domowym Koœciele spowodowa³o, ¿e moje pogl¹dy na ten
œcio³a, które kiedyœ tu istnia³y.
temat bardzo siê zmieni³y.
Wszystko tu by³o nowe. Wraz
z nami do parafii przybyli nowi ta bêdzie animowana przez Do- mujemy nowe dzia³ania. Od kilduszpasterze – ojcowie Klarety- mowy Koœció³. W trakcie innej ku miesiêcy, jako Domowy Koni. Nasz¹ misjê zaczêliœmy reali- Mszy Œwiêtej przeprowadziliœmy œció³, prowadzimy adoracje euzowaæ ma³ymi krokami. Przy³¹- prelekcjê dla parafian na temat charystyczne. Rozumiemy ideê
³ a . parafii, jako „wspólnoty wspólczyliœmy siê do krêgu, który trwa³ Domowego Koœcio2011
not”, dlatego w³¹czyliœmy siê w
wiele lat, choæ brakowa³o w nim W
pracê rady parafialnej, wspó³praobecnoœci kap³ana. Ruszyliœmy r o k u ,
ñ
cujemy te¿ z redakcj¹ gazety pawiêc do naszego nowego proa
ow e,
r
rafialnej. W Roku Wiary, jako
boszcza, przedstawiliœmy siei
jedna ze wspólnot czytamy rebie i Ruch, który reprezaw zkani i
i
a
s
c
gularnie podczas Mszy Œwiêtej
zentujemy. Poe
œ
no e mi r¹g m ej
fragmenty Katechizmu Koœcioprosiliœmy
w
pe now ciæ k now
³a Katolickiego.
o
e
i
n
j
œ
e
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z
h
Bardzo chcielibyœmy zoyc ³ na y op nas
n
baczyæ
owoce tych dzia³añ,
¿
a
b
ró . D , ¿e
do
ale zdajemy sobie sprawê z tego,
d
”
t
l
g
ó
œ
r
ia
przed ¿e jesteœmy tylko siewcami. DlaWœ ³a³ Bó m my w œw
œwiêtami
tego w³aœnie w przysz³oœci chcei
a
„
i
n
z
æ
Bo¿ego Naro- my robiæ nadal to, co sta³o siê
zad raz z i pójœ
dzenia, we wspó³- ju¿ tradycj¹ w naszym koœciele, i
a w zysty
pracy
z Diakoni¹ Ewan- co jest dobrze odbierane przez
r
gelizacji, przeprowadziliœmy pa- parafian. Czujemy te¿ coraz moccie afii.
rafialne rekolekcje ewangelizacyj- niej, ¿e do ludzi trzeba wyjœæ,
par
odde- ne. Kolejn¹ propozycj¹ dla pa- rozmawiaæ z nimi i bezpoœrednio
zapraszaæ do tego, do czego kiel e g o w a n i e rafian by³ wieczór kolêd.
Obecny rok formacyjny roz- dyœ ktoœ nas zaprosi³.
opiekuna duchowego dla naszeNajwa¿niejsze – to nie zra¿aæ
go krêgu. W ten sposób do³¹czy³ poczêliœmy od przygotowania
do nas ojciec Krystian i ju¿ od pikniku parafialnego z tañcami i siê, modliæ i dzia³aæ. Byæ czujtrzech lat towarzyszy naszej for- konkursami. Wszystko to s¹ rze- nym w rozpoznawaniu znaków
macji. Jest w tej pos³udze wy- czy drobne i spotykaj¹ siê z nie- czasu i podejmowaniu nowych
trwa³y i bardzo oddany. Zapew- wielkim odbiorem parafian. My wyzwañ, które Bóg stawia na
niliœmy tak¿e ojca proboszcza, ¿e siê jednak nie zra¿amy. Tak ro- naszej drodze. Pamiêtajmy, ¿e
nasz kr¹g pragnie pracowaæ przy zumiemy zadanie misyjne dla krê- ewangelizacja parafii jest procetej konkretnej parafii. Pojawi³y siê gu. Naszym wielkim marzeniem sem – sta³ym przechodzeniem od
pierwsze inicjatywy. Zapropono- jest, by powsta³y nowe krêgi przy misji do diakonii i nowego cz³owaliœmy, ¿e w ka¿d¹ trzeci¹ nie- naszej parafii. Jesteœmy przygo- wieka.
Tomasz Wilczak
dzielê miesi¹ca jedna Msza Œwiê- towani, by je pilotowaæ. Podej-

Parafia - moje miejsce

Nasza oazowiczka z Wroc³awia, Agnieszka Wa³kiewicz, która
wyjecha³a na drug¹ turê misji do Karagandy w Kazachstanie – wraca
we wrzeœniu 2013 r.
Na fotografii nasza misjonarka przy pracy.
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Triduum od kuchni
Triduum Paschalne w Ligocie Polskiej

Sami przed laty doœwiadczyliœmy piêkna, bogactwa, g³êbi
Triduum prze¿ytego w formie
rekolekcji. Gdy wiêc po raz trzeci z kolei ksi¹dz Bogus³aw Stec
zaprosi³ Ruch do naszego domu
rekolekcyjnego w Ligocie
Polskiej, do prze¿ycia tego
œwiêtego czasu w wspólnie z jego parafi¹, szukaliœmy osób, które podjê³yby siê tego dzie³a. Jednoczeœnie byliœmy przekonani, ¿e po organizacji dwu
poprzednich rekolekcji
Triduum, tym razem prze¿ywaæ je bêdziemy w naszej parafii. Pan jednak
inaczej wszystkim pokierowa³.
Na nasz¹ proœbê Jasia
i Micha³ Bartosikowie z
rejonu XII (Jelcz-Laskowice – O³awa) zgodzili siê
przygotowaæ Triduum.
Spotykaliœmy siê kilka
***
Najwa¿niejsze œwiêta
w roku, najradoœniejszy
czas, ogromne poczucie
Bo¿ej obecnoœci i dzia³ania. Radoœæ tych dni jest
tym wiêksza, kiedy czas œwiêtego Triduum Paschalnego mo¿na
prze¿yæ w gronie oazowym, na
rekolekcjach, we wspólnocie.
W Triduum Paschalnym w
formie rekolekcji uczestniczy³am
po raz drugi i po raz drugi œmia³o
mogê powiedzieæ, ze jest to niesamowity czas.
Podczas tych rekolekcji nie
s³ucha³am konferencji, które g³osi³ ksi¹dz Rajmund. W tym czasie próbowa³am znaleŸæ wspólny jêzyk z najm³odszymi uczestnikami Triduum Paschalnego. I
kolejny raz zobaczy³am, ile takie
ma³e pociechy potrafi¹ daæ radoœci i mi³oœci. Niesamowite by³o
kiedy widzia³am ch³opców œpiewaj¹cych w bawialni „Hosanna”
i t³umacz¹cych sobie jak to by³o,
¿e Jezus wsta³ z grobu, kiedy Ania
stwierdzi³a, ¿e „krzy¿ bez Jezusa
to nie krzy¿” i na patyczkach
doklei³a narysowan¹ pasyjkê, kiedy ma³y Filip mówi³, ¿e chce iœæ
modliæ siê „do Boga” i „do krzy-

razy
–
u nich, u nas i z ksiêdzem Rajmundem Pietkiewiczem, wyk³adowc¹ PWT we Wroc³awiu, który poprowadzi³ rekolekcje. Konieczne by³o te¿ spotkanie z ksiê-

¿a” a nie do „Bozi” albo kiedy
dzieci opowiada³y jak na imiê
maj¹ ich anio³owie stró¿owie.
Przez te dni doœwiadczy³am, ¿e
w mojej wierze ostatnio brakowa³o prostoty. W nat³oku nauki,
przygotowañ do matury czy nawet pos³ugi w oazie i parafii zagubi³am to, co zawsze by³o dla
mnie wa¿ne – zapomnia³am o
postawie Dziecka Bo¿ego. Te
ma³e szkraby pokaza³y mi, ¿e potrzebujê przyj¹æ postawê dzieciêcej mi³oœci i ufnoœci. Bez zbêdnych pytañ: „Dlaczego?”, „Po
co?”, „Jak?”, „Co bêdê z tego
mia³?”, „A co jeœli siê nie uda?”.
Chcê po prostu za œw. Piotrem
powiedzieæ: „Panie, Ty wiesz, ¿e
Ciê kocham” i zaufaæ w Boskie
plany. Tak po prostu. Chcê iœæ
za rêkê z moim Ojcem, który zna
mnie najlepiej i wie, co jest dla
mnie dobre. Chcê uœmiechaæ siê
bez powodu i kochaæ bezwarunkowo.
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dzem Bogus³awem Stecem – proboszczem parafii, w której uczestniczyliœmy w liturgii Wielkiego
Czwartku, Pi¹tku itd. Wszystko
uk³ada³o siê spokojnie, gdy nagle dowiedzieliœmy siê – bodaj 2
miesi¹ce przed Triduum – ¿e
musimy sami zadbaæ o gotowanie w kuchni. Nie uwzglêdniliœmy
tego przy obliczaniu kosztów rekolekcji. Jasi i Micha³a nie by³o
wiêc staæ na to, by wynaj¹æ kucharki. Szukaliœmy pary ma³¿eñskiej do podjêcia pos³ugi
kucharzy, nikt jednak siê
nie zg³osi³. Có¿ pozosta³o – oto my Panie, poœlij nas. Z odrobin¹ niepewnoœci, bo nie mieliœmy dotychczas doœwiadczeñ gotowania dla prawie 60 osób, podjêliœmy
tê pos³ugê. Najpierw by³y
wspólne rozmowy na temat jad³ospisu, póŸniej
obliczanie iloœci poszczególnych produktów. Niekiedy by³o to proste – np.
60 porcji bia³ej kie³basy,
w innych wypadkach
mno¿yliœmy nasze ro-

dzinne zapotrzebowanie (7 osób
w rodzinie) razy 9 i wychodzi³a
nam odpowiednia iloœæ produktów. PóŸniej zakupy. Bogu dziêki nasze auto ma obszerny baga¿nik (kombi). Wreszcie w œrodê
wszystko zawieŸliœmy do Ligoty.
Niektóre produkty przywieŸli ze
sob¹ Micha³ i Jasia. I siê zaczê³o.
Bóg nie powo³uje uzdolnionych, ale uzdalnia powo³anych
– pamiêtacie to zdanie z ORARu II stopnia? Tak te¿ by³o i tym
razem. Wszystko dobrze siê uda³o. W zgodnej opinii uczestników
potrawy by³y smaczne, by³o ich
du¿o, pytano wprost o to, jak
przy tych kosztach uda³o siê wygospodarowaæ takie wy¿ywienie.
By³o dobrze równie¿ z uwagi na
pomoc wielu cz³onków rekolekcji – kilka osób obra³o ziemniaki,
inni marchewkê, ktoœ podpowiedzia³, jak mo¿na by doprawiæ sos,
jeszcze inni pomagali przy sa³atce.
Nie dane nam by³o tym razem s³uchaæ nauk ksiêdza Rajmunda, nie mogliœmy modliæ siê
liturgi¹ godzin. Doœwiadczyliœmy

Myœlê, ¿e w³aœnie
tych dzieci i tych trzech
dni akurat wtedy potrzebowa³am.
Ogl¹daj¹c z dzieæmi
bajkê „Horton s³yszy Ktosia”, us³ysza³am zdanie „cz³owiek
to cz³owiek, niewa¿ne jak ma³y”,
które tak¿e udowodni³o mi, ¿e nie
tylko od profesorów, nauczycieli i doros³ych mogê siê czegoœ nauczyæ, bo przecie¿ to „wszystkie
dzieci id¹ do nieba”, jak mówi
jedna z religijnych piosenek.
Kolejnym bardzo wa¿nym
aspektem prze¿ycia tych Œwiêtych
dni w formie rekolekcji by³a dla
mnie wspólnota. Mówi¹, ze dzielony smutek to po³owa smutku,
a dzielona radoœæ to radoœæ podwójna. I chyba rzeczywiœcie coœ
w tym jest. By³o nas w oœrodku
bardo du¿o, ka¿dy by³ inny i mia³
„swoje sprawy” a jednak czuæ
by³o niesamowit¹ jednoœæ. Na co
dzieñ krêpowa³abym siê podejœæ
do obcej, starszej ode mnie o jakieœ 20 czy 30 lat osoby i zapytaæ chocia¿by o pogodê lub nastêpny punkt programu, porozmawiaæ o tym jak podoba³o mi
siê kazanie czy jaki dobry by³

obiad. Tutaj tego nie czu³am, to
by³o naturalne. Dzieci, m³odzie¿,
doroœli. Ta ró¿norodnoœæ sprawia³a, ¿e czu³am siê jak w jednej
wielkiej rodzinie. Czasami wydawa³o mi siê, ¿e Pan Bóg podsy³a
mi takie „anio³ki” nazwane ró¿nymi imionami, ¿eby pokazaæ, ¿e
On tam jest ze mn¹. Kiedy wchodzi³am do pokoju z gorszym nastrojem i planowa³am siê odizolowaæ, zaraz w pokoju pojawia³o siê kolejne 7 osób, które sprawia³y, ¿e wraca³ mi uœmiech i u
których zawsze mog³am liczyæ na
uœmiech, wsparcie czy chocia¿by proste, ale jak buduj¹ce „dobrze, ¿e jesteœ”. Oczywiœcie dzia³a³o to te¿ w drug¹ stronê – jakiœ
dowcip, barwna opowieœæ czy
weso³e s³owa jednej osoby mno¿one razy kilka dawa³y bardzo
du¿o œmiechu i wspólnej radoœci.
Wspólne adoracje, modlitwy,
posi³ki, rozmowy, œpiewy pokaza³y mi, ¿e „nikt nie ma z nas
tego, co mamy razem. Ka¿dy
wnosi ze sob¹ to co ma najlepszego”.
A jeœli mowa ju¿ o œpiewach.
Na tym nie znam siê jakoœ bardzo, wiêc nie bêdê siê w nie za-
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jednak prawdziwej communio
ma³¿eñskiej w kuchni, tak¿e communio z innymi osobami. Doœwiadczyliœmy wiernoœci Pana,
który uzdalnia do s³u¿by na wzór
Chrystusa obmywaj¹cego nogi
uczniom.
W poprzednich latach prze¿ywaliœmy Triduum Paschalne z
pe³nym uczestnictwem w modlitwach, celebracjach i liturgiach.
Tym razem uczestniczyliœmy w liturgiach wieczornych, dni jednak
wype³nione by³y s³u¿b¹. Inny sposób prze¿ycia tego czasu, jednak
bardzo dobry. Dziœ jest w nas du¿o
wdziêcznoœci Bogu za b³ogos³awieñstwo dla tego dzie³a, za si³y
i pomys³y, jakimi nas obdarzy³,
ludziom za podjêcie s³u¿by, innym wreszcie za wyjazd na Triduum do Ligoty. W³aœnie rozmawialiœmy, w trakcie dialogu ma³¿eñskiego, o ostatnim miesi¹cu.
Oboje powiedzieliœmy, ¿e prze¿yte, tak w³aœnie, Triduum da³o
nam ogrom radoœci, poczucia
szczêœcia, zadowolenia. Czego i
Wam ¿yczymy.
Chrystus Zmartwychwsta³!
Dana i Darek
Stêpniowie

g³êbia³a od strony technicznej,
rytmicznej czy jakiejkolwiek.
Mogê jedynie stwierdziæ, ¿e dla
mnie mo¿liwoœæ wykonywania
pieœni wielkopostnych oraz Wielkanocnych podczas nabo¿eñstw
wieczornych by³a bardzo pozytywnym doœwiadczeniem. Œw.
Augustyn uwa¿a³, ¿e kto œpiewa
modli siê dwa razy. Nie wiem,
czy raz, czy dwa czy nawet kilkakrotnie. Widzê jednak, ¿e
œpiew stanowczo w modlitwie
pomaga. Daje mo¿liwoœæ prze¿ywania tych tajemnic bardziej,
g³êbiej, wnikania w nie. Pozwala
myœlami przenieœæ siê z Jezusem
do Ogrójca i kroczyæ z Nim
drog¹ krzy¿ow¹, z Maryj¹ cierpieæ
pod krzy¿em i wêdrowaæ o grobu by potem wspólnie wyœpiewaæ radosne: Alleluja. Podczas
œpiewów uwielbienia w dzieñ wigilii Paschalnej towarzyszy³o mi
niesamowite uczucie, ¿e chóry
Anielskie w Niebie ³¹cz¹ siê z
nami i wspólnie œpiewamy:
Zmartwychwsta³ Pan nad Panami!
Kasia Bartosik
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Na wakacjach kuzynka z entuzjazmem opowiada³a mi o „kursie poradnictwa rodzinnego”,
który w³aœnie ukoñczy³a. Bardzo
mnie to zainteresowa³o. Od razu
poczu³am wezwanie do podobnej s³u¿by. Rozmawia³yœmy wiele razy na ten temat – mówi³a o
planach pracy w parafii, o perspektywach, które otwiera taki
kurs. Do dzisiaj jest katechetk¹ i
prowadzi poradniê parafialn¹ w
swojej miejscowoœci. Zachwyci³am siê tym pomys³em.
Po powrocie do Wroc³awia
zrobi³am wywiad. Dowiedzia³am
siê od kole¿anki ze studiów
(pierwszej zapytanej o to osoby!),
¿e u nas nie ma „kursu poradnictwa” ale jest Studium Wiedzy o
Rodzinie, dwuletnia szko³a (wtedy pomaturalna) przy Papieskim
Fakultecie Teologicznym. Niestety, nabór by³ co 2 lata i „ju¿ siê
zaczê³o”. Pomyœla³am – w porz¹dku, widaæ woli Bo¿ej nie ma,
poczekam dwa lata. Teraz koñczê studia, w czerwcu œlub, wiêc
siê oka¿e co dla mnie Pan przygotowa³.
W miejscu gdzie zamieszkaliœmy po œlubie powstawa³a nowa
parafia. Oboje byliœmy po formacji m³odzie¿owej (troszkê oazowej, ale bardziej duszpasterstwa
akademickiego i Odnowy) i chcieliœmy siê w³¹czyæ w budowanie
nowej parafii. Poszliœmy wiêc do
ksiêdza Proboszcza z propozycj¹,
¿e za³o¿ymy bibliotekê parafialn¹
(by³ rok 1987 i o dobre ksi¹¿ki o
tematyce religijnej nie by³o tak
³atwo jak dzisiaj). Proboszcz owszem zgodzi³ siê, ale... poprosi³
nas o poprowadzenie konferencji dla narzeczonych. Zatka³o
mnie. Parafia nowa, proboszcz
nas nie zna... Ale ksiêdzu wystarczy³o, ¿e widzi nas co niedzielê
w koœciele i ¿e przystêpujemy do
Komunii œwiêtej. A jak przyszliœmy z ta bibliotek¹, to by³ pewien, ¿e siê nadajemy. Po pierwszym spotkaniu oboje uznaliœmy,
¿e brak nam wiedzy, s³ownictwa,
pomocy naukowych i w ogóle
warsztatu, ¿eby takie spotkania
uczciwie poprowadziæ.
Zg³osiliœmy siê do diecezjalnego duszpasterza rodzin ksiêdza
Stanis³awa Paszkowskiego i zostaliœmy przyjêci na II rok Studium. Potem uzupe³niliœmy I rok.
Przejœcie przez Studium razem, na pocz¹tku naszego ma³¿eñstwa, pomog³o nam w³aœciwie „ustawiæ” nasze relacje.

Dzielê siê sob¹
Parafialna Poradnia Rodzinna
Od wielu lat pracujê w poradnictwie rodzinnym, jako doradca. To znaczy, ¿e biorê udzia³ w prowadzeniu „kursów”
czyli przygotowania narzeczonych do zawarcia œlubu w Koœciele. Jak to siê zaczê³o?

Oczywiœcie nie bez znaczenia by³o
otrzymanie misji kanonicznej do
pracy z narzeczonymi. Jak weszliœmy do Domowego Koœcio³a
(8 lat po œlubie) to na dniach skupienia dla doradców zaczê³am
spotykaæ ludzi ze wspólnoty oazowej. Wiele osób z DK s³u¿y Koœcio³owi w ten sposób.
Jesteœmy ma³¿eñstwem 25 lat
i przez ten czas z przerw¹ jedynie po urodzeniu drugiego dziecka, stale pracowaliœmy w poradniach parafialnych. Pocztkowo
razem, po urodzeniu syna, ju¿ tylko ja pozosta³am w Poradni.
Spotkania z narzeczonymi s¹
dwojakiego rodzaju. Wyk³ady dla
ca³ej grupy s¹ ró¿nie przyjmowane. Czasem s³uchacze reaguj¹
¿ywo i wiem, ¿e jestem s³uchana. Czasem widaæ jedynie kamienne twarze i naprawdê nie
mam pojêcia czy mnie s³ysz¹.
Zauwa¿y³am jednak, ¿e (nawet jak
s³uchacze s¹ rozproszeni) skupia
siê ich uwaga na tym co mówiê,
je¿eli dzielê siê sob¹. Œwiat nie
potrzebuje nauczycieli, ale
œwiadków. Drugi rodzaj, to spotkania indywidualne w poradni –
narzeczeni i doradca. Oczywiœcie

rozmawiamy o metodzie naturalnego planowania rodziny (NPR),
ale to za ma³o. Wielu przychodzi, ¿eby uzyskaæ podpis traktuj¹c œlub w koœciele powierzchownie, jako coœ do “odfajkowania”,
bo co ludzie powiedz¹, bo babcia sobie ¿yczy. Chocia¿ twierdz¹,
¿e s¹ wierz¹cy... Rozmawiamy o
modlitwie. Dzielê siê swoj¹
wiar¹. Bardzo czêsto po prostu
przedstawiam kerygmat i modlimy siê razem o wiarê.
Poradnia nie jest tylko dla
narzeczonych. Przychodz¹ te¿
ma³¿onkowie, zazwyczaj jedno z
nich z proœb¹ o pomoc w kryzysie. Zdarzaj¹ siê rodzice prosz¹cy o pomoc w wychowaniu dzieci. Zazwyczaj s¹ zaskoczeni, gdy
pytam, czy modl¹ siê za swoje
dzieci i razem z dzieæmi...
Moj¹ pracê traktujê jak ewangelizacjê, jak katechumenat
ochrzczonych, misje wœród wierz¹cych, którzy zachowali rytua³y, ale wyrzekli siê mocy swojej
wiary.
Ela Kowalewska

Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie
Opiekun naukowy:
o. prof. PWT dr hab. Kazimierz Lubowicki OMI
Dyrektor Studiów:
ks. dr Stanis³aw Paszkowski
Studia uprawniaj¹ do podjêcia pracy w poradniach rodzinnych,
centrach pomocy rodzinie oraz do prowadzenia zajêæ w szko³ach z
dzieæmi, m³odzie¿¹ i rodzicami z zakresu wychowania i edukacji prorodzinnej. Przygotowuje specjalistów do wspó³pracy z rodzicami w dziele
wychowania dzieci i m³odzie¿y w zakresie odpowiedzialnej i godnej
formacji seksualnej i ma³¿eñsko-rodzinnej.
Program studiów uwzglêdnia nastêpuj¹ce aspekty wspomnianej
powy¿ej problematyki: filozoficzno-etyczny, psychologiczny, pedagogiczny, socjologiczny, biomedyczny, prawny i teologiczny. Zajêcia maj¹ charakter wyk³adów, konwersatoriów, æwiczeñ oraz warsztatów i seminariów. Odbywaj¹ siê dwa razy w miesi¹cu (II i IV sobota miesi¹ca) i
trwaj¹ dwa lata (cztery semestry).
Papieski Wydzia³ Teologiczny we Wroc³awiu
Podyplomowe Studia Nauk o Rodzinie
50-328 Wroc³aw
ul. Katedralna 9
tel. 71/322-99-70

10

Widzieliœmy Pana

wydarzenia, w których braliœmy udzia³

Rozpaliæ charyzmat

Wiara nie mo¿e byæ tylko w naszych sercach. Ma byæ prze¿ywana we wspólnocie Koœcio³a i g³oszona, a¿ po krañce
ziemi. Tymi s³owami bp Andrzej Siemieniewski zaprasza³ wszystkie wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia wroc³awskie do
uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych „Rozpal na nowo charyzmat”. Ich celem by³a odnowa wiary, zg³êbienie charyzmatów naszych wspólnot, a wreszcie przygotowanie duchowe, abyœmy potrafili odpowiedzieæ na S³owo Bo¿e i wzi¹æ udzia³
w I Kongrsie Ewangelizacyjnym we Wroc³awiu (14-23 czerwca) oraz Tygodniu Ewangelizacji (16-22 czerwca).
Rekolekcje mia³y miejsce w
parafii œw. Maksymiliana Marii
Kolbego od 7 do 9 marca. W
czwartek Eucharystiê sprawowa³
bp Andrzej Siemieniewski, po
czym przewodniczy³ spotkaniu z
liderami wspólnot opowiadaj¹c o
czerwcowym Kongresie i dziele
ewangelizacji. Wypracowano
plan wspólnego g³oszenia Jezusa Chrystusa na terenie naszego
miasta i ca³ej archidiecezji. Pi¹tkow¹ liturgiê celebrowa³ metropolita wroc³awski, abp Marian
Go³êbiewski, a potem prze¿ywaliœmy nabo¿eñstwo drogi krzy¿owej. W sobotê, na zakoñczenie,
Eucharystii znów przewodniczy³
bp Andrzej, a Ruch Œwiat³o-¯ycie
odpowiedzialny by³ za przygotowanie liturgii i prowadzenie modlitwy uwielbienia po Mszy Œwiêtej.
Ten czas by³ najpierw okazj¹
do pokuty i nawrócenia. Bo jak
przypomnia³ nam abp Marian
Go³êbiewski, cytuj¹c Matkê Teresê, najpierw sami musimy przemieniæ swoje ¿ycie, bo „jeœli ja

siê nawrócê i Ty siê nawrócisz,
a œwiat stanie siê lepszy”. W sercu, pod wp³ywem homilii rodzi³y
siê pytania: na ile ¿yjê w jednoœci z papie¿em i ca³ym Koœcio³em, szczególnie wobec wspó³czesnej fali krytyki? Czy w swoim œrodowisku potrafiê siê przyznaæ do mojej wiary i tego, ¿e
jestem cz³onkiem chrzeœcijañskiej
wspólnoty? Wreszcie, czy potrafiê g³osiæ, ¿e Jezus Chrystus jest
moim Panem i Zbawicielem?
Wyj¹tkowo doœwiadczy³em
wezwania do ewangelizacji. Zrozumia³em jak istotna jest rola
grup o¿ywiaj¹cych wiarê w parafii i jak wa¿ne jest zadanie, które stoi przed nami. Z zapa³em
myœlê o tym, ¿e w tym szczególnym czerwcowym okresie bêdê
móg³ konkretnie wcieliæ Bo¿e S³owo w ¿ycie oraz wyjœæ na ulicê,
by w „nowych aeropagach i w
przedsionkach pogan” g³osiæ
Dobr¹ Nowinê o Jezusie Chrystusie i zbawieniu. A ju¿ dziœ, pod
wp³ywem tych rekolekcji, nasza
wspólnota postanowi³a ca³ym

sercem zaanga¿owaæ siê w
dzie³o ewangelizacji wœród
bierzmowanych, porzucaj¹c
dotychczasow¹ praktykê jednorazowych „akcji” na rzecz
wymagaj¹cego czasu programu opartego o materia³y
Szko³y Nowej Ewangelizacji.
Niezwyk³oœæ tych rekolekcji objawia³a siê tak¿e w
tym, ¿e prowadzili je pasterze naszej archidiecezji. Jako
cz³onek jednej ze wspólnot
bardzo silnie odnowi³em, nie
tylko swoj¹ wiarê, ale tak¿e wiêŸ
z Koœcio³em lokalnym. Zobaczyliœmy, ¿e jako wspólnoty nie jesteœmy tylko samotnymi, rozproszonymi oazami na pustyni.
Mamy pasterzy, którzy ws³uchuj¹c siê w g³os Boga i ludzkie potrzeby wzywaj¹ nas do jednoœci i
podjêcia wspólnego dzia³ania
ewangelizacyjnego. To niezwykle
buduj¹ce, szczególnie dla m³odych ludzi. Czêsto maj¹ oni ¿ywi¹
wiarê, du¿o energii i entuzjazmu
ale nie wiedz¹ jak j¹ spo¿ytkowaæ. W tym przypadku maj¹ pew-

noœæ, ¿e to dzie³o jest wol¹ Bo¿¹
i podejmuj¹c siê tego dzia³ania
nie bêd¹ sami, ale razem z ca³ym
Koœcio³em.
I jeszcze jednym owocem
tych rekolekcji jest radoœæ, która
jest „znakiem obecnoœci Chrystusa w naszym sercu”. Z tym zapa³em, autentycznym doœwiadczeniem Boga w swoim ¿yciu,
cz³owiek silny poczuciem jednoœci gotów jest pójœæ i g³osiæ Jezusa Chrystusa.
Dariusz £ysak
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Gdy dowiedzia³am siê o zaproszeniu ksiêdza biskupa Andrzeja Siemieniewskiego na
Archidiecezjalne Rekolekcje
Ruchów i Wspólnot „Rozpal na
nowo charyzmat”, od razu zapragnê³am w nich uczestniczyæ.
Od pocz¹tku przeczuwa³am, ¿e
bêdzie to wyj¹tkowe wydarzenie. Nie zawiod³am siê!
W ci¹gu trzech dni, od 7 do
9 marca 2013 r., w parafii
p.w. œw. Maksymiliana Marii
Kolbego we Wroc³awiu mogliœmy uczestniczyæ w przepiêknie przygotowanej i sprawowanej Eucharystii, ws³uchiwaæ siê
w S³owo Bo¿e i g³os naszych
pasterzy. Mogliœmy braæ udzia³
w adoracji Najœwiêtszego Sakramentu, nabo¿eñstwie Drogi Krzy¿owej oraz modlitwach
uwielbienia. Za ka¿dy dzieñ
odpowiada³a inna wspólnota
(Hallelujah, Benedictus, Ruch
Œwiat³o-¯ycie) wraz ze swoj¹
schol¹, której œpiew i piêkno
dŸwiêków najró¿niejszych instrumentów muzycznych (od
skrzypiec zaczynaj¹c, na do
harmonijce ustnej koñcz¹c)
pomaga³y w prze¿ywaniu tego
czasu.
W trakcie rekolekcji doœwiadczy³am wielkiej radoœci
wspólnej modlitwy chrzeœcijan
z ró¿nych wspólnot. Podczas
ka¿dej Mszy Œwiêtej, po przyjêciu Cia³a Jezusa, mogliœmy
razem trwaæ w dziêkczynieniu
i uwielbieniu. By³o to dla mnie
doœwiadczenie bardzo buduj¹ce – móc doœwiadczyæ ¿ywej
wiary chrzeœcijan, a tak¿e jednoœci braci i sióstr z ró¿nych
wspólnot Koœcio³a. Fakt obec-
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noœci wœród nas naszych pasterzy – ksiêdza arcybiskupa Mariana Go³êbiewskiego i ksiêdza
biskupa Andrzeja Siemieniewskiego odebra³am jako przekaz, i¿ chc¹ oni byæ blisko swoich owiec i rzeczywiœcie s¹, co
potêgowa³o moj¹ radoœæ.
Swoje homilie nasi duszpasterze oparli na S³owie Bo¿ym
z danego dnia. Ukazali koniecznoœæ odnowienia wiary
ka¿dego z nas i zachêcali do
zaanga¿owania siê w dzie³o
nowej ewangelizacji.
W czwartek, 7 marca,
ksi¹dz biskup Siemieniewski
podj¹³ refleksjê na temat Koœcio³a i naszego w nim miejsca.
Podkreœli³, za papie¿em Benedyktem XVI, ¿e Koœció³ to nie
tylko organizacja, czy instytucja, ale przede wszystkim RODZINA braci i sióstr, stanowi¹cych ¿ywe Cia³o Jezusa Chrystusa. To rodzina „szczêœliwa,
choæ maj¹ca ró¿ne perypetie”.
Nasz biskup wyodrêbni³ przy
tym ró¿ne postawy wobec Koœcio³a. Wypaczone podejœcie
to oceniaj¹cy z zewn¹trz „sêdzia”, szukaj¹cy zadañ dla innych „sublokator”, czy te¿ niezaanga¿owany, zaszyty w swoim tylko œwiecie „dekownik”.
Po¿¹dan¹ postawê reprezentuje cz³owiek, który czuje siê
„domownikiem Boga”. Koœció³
zmieniaj¹ nie krytykanci, ale
„Bo¿y prorocy, mê¿owie i niewiasty wielkiej modlitwy”. Zamiast wdawaæ siê w ja³owe dyskusje, zostaliœmy wezwani do
osobistego nawrócenia, aby
poczuæ „radoœæ ognia Ducha

Œwiêtego”, a
tak¿e by t¹ radoœci¹ dzieliæ siê
z innymi.
W pi¹tek, 8
marca, ksi¹dz
arcybiskup Marian Go³êbiewski
przypomnia³, ¿e „nie
wystarczy strzec
skarbu wiary
(…). Tym darem trzeba dzieliæ siê z innymi”.
Ka¿dy z nas jest
pos³any. Arcybiskup wyjaœni³
znaczenie terminu „nowa
ewangelizacja”,
bazuj¹c na nauczaniu papie¿a Paw³a VI. Jest ona zjawiskiem wielowarstwowym – zarówno otwartym przepowiadaniem wobec wspó³czesnego
œwiata, jak i osobistym przylgniêciem do Boga i zmian¹
¿ycia. Ksi¹dz arcybiskup podkreœli³, i¿ now¹ ewangelizacjê
nale¿y zacz¹æ nie od pouczania innych, ale od siebie. Przywo³a³ s³owa Matki Teresy z Kalkuty, która na pytanie dziennikarza, kto powinien siê nawróciæ, odpowiedzia³a: „Ja i
ty”.
W sobotê 9 marca ksi¹dz
biskup Siemieniewski poprowadzi³ nas w rozwa¿aniu przypowieœci o synu marnotrawnym. Zauwa¿y³, i¿ w powszechnym rozumieniu chrzeœcijanin
to ktoœ, kto „po¿egna³ siê z
grzechami m³odszego syna”.
Zada³ przy tym pytanie o grzechy syna starszego. Czy przypadkiem wielu z nas nie prezentuje postawy porz¹dnego,
dobrego katolika, jednak pe³nego smutku, rozgoryczenia,
skrywanej zawiœci i pretensji do
Pana Boga? Oto tyle lat ci s³u¿ê i nie przekroczy³em nigdy
twojego nakazu; ale mnie nigdy nie da³eœ koŸlêcia, ¿ebym
zabawi³ siê z przyjació³mi (£k
15, 29). Tego, czego brakuje
starszemu synowi, to „przebudzenie ewangelizacyjnego ducha” – otwartoœci i radoœci z
tych, którzy wrócili do domu
Ojca. Ksi¹dz biskup zachêci³,
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byœmy przekazywali sobie nawzajem buduj¹ce wiadomoœci
o nawróceniach na chrzeœcijañstwo, które maj¹ aktualnie
miejsce w wielu krajach œwiata, takich jak na przyk³ad Korea Po³udniowa (w ubieg³ym
roku 100 tys. chrztów doros³ych!).
Warto te¿ dodaæ, ¿e to w³aœnie w tym dniu modlitwa wielbienia przed Najœwiêtszym Sakramentem zosta³a przygotowana przez Ruch Œwiat³o¯ycie. Oazowicze stanêli na
wysokoœci zadania. Szczególnym akcentem by³a piêkna
modlitwa o dary Ducha Œwiêtego.
Zachêcam wszystkich do
odwiedzenia strony rne.archidiecezja.wroc.pl, by móc ods³uchaæ w pe³ni homilie naszych
pasterzy.
Celem tych rekolekcji by³o
m.in. przygotowanie siê do
I Kongresu Ewangelizacyjnego
we Wroc³awiu (14-16 czerwca
2013 r.) i Tygodnia Ewangelizacyjnego (17-23 czerwca
2013 r.). Spe³nijmy pragnienie serca naszego biskupa, który poprosi³ o modlitwê za to
dzie³o i zachêci³ ka¿dego do
uczestnictwa w tym szczególnym wydarzeniu Roku Wiary.
Marta Masternak
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Warsztaty dla mam

Jestem mam¹ to moja kariera,
Jestem mam¹ na zawsze od teraz…
– to refren piosenki Natalii Niemen, którym prelegentka,
Marzena Petela, rozpoczê³a warsztaty. Dlaczego chcia³am,
aby to „szkolenie mam” zaistnia³o po raz drugi w parafii na
Strachocinie, w goœcinie u ksiêdza Wojciecha Jaœkiewicza?
Poniewa¿ od ponad 19 lat jestem mam¹ i ci¹gle zadajê sobie to samo pytanie: co jeszcze mogê zrobiæ, aby moje dzieci
wychowaæ jak najlepiej?
W nat³oku codziennych zajêæ, pracy zawodowej czy zmiennych idei wychowawczych mo¿na siê nieŸle pogubiæ. Macierzyñstwo kojarzone jest czêsto z zabieganiem, nieustannym zmêczeniem, a nawet uciemiê¿eniem
(„matka Polka”). Na dodatek okazuje siê, ¿e dzieci rodziców zaanga¿owanych w ¿ycie Koœcio³a,
doœæ czêsto nie krocz¹ drog¹ rodzicieli, a czasami nawet daj¹ siê
oszukaæ temu œwiatu i ¿yj¹ tak,
jakby Boga nie by³o. Poniewa¿
znam ma³¿eñstwo Marzeny i
Maæka Peteli, mam okazjê widzieæ, ¿e stosowane przez nich
metody wychowawcze daj¹ dobre rezultaty. Zaczê³am ich wypytywaæ. Zastosowa³am w domu
i okaza³o siê, ¿e dzia³a. Pierwsza
zasada, jak¹ trzeba sobie uœwiadomiæ, to fakt, ¿e bez naszego
wychodzenia ze zranieñ, zaniedbañ i lêków – czyli nawracania
siê, niczego nie wskóramy. •ród³o naszych problemów z dzieæmi najczêœciej znajduje siê w nas.
Drug¹ istotn¹ spraw¹ jest jednoœæ
ma³¿onków. Nie da siê jej przeceniæ. Trzeba te¿ zwróciæ uwagê
na fakt, i¿ w Domowym Koœciele mamy wiele narzêdzi, aby tê
jednoœæ uzyskaæ (np. modlitwa i
dialog ma³¿eñski), a wiernoœæ zobowi¹zaniom zawsze wydaje
owoce. Uczucia – trzeba mówiæ
o nich, nazywaæ je i szanowaæ.
S³uchaæ ca³ym sob¹ dzieci, a najtrudniejsze i najwa¿niejsze, to
dawaæ im swój czas.
Wszak pierwotne w mi³oœci
jest s³owo i obecnoœæ. Je¿eli nie
znamy swojej to¿samoœci, to nie
uda nam siê zbudowaæ poczucia
w³asnej wartoœci u dzieci. Du¿o
jest publikacji na temat wychowania latoroœli. Pó³ki w ksiêgarniach uginaj¹ siê od ksi¹¿ek pe³-

nych rad i pomys³ów. Myœlê, ¿e
bardziej ni¿ literatury potrzebujemy œwiadectwa ¿ycia ludzi, dlatego te warsztaty okaza³y siê tak
owocne i potrzebne.
Macierzyñstwo – b³ogos³awieñstwo czy przekleñstwo?
Zawód wyuczony – mgr in¿.
technologii ¿ywnoœci, zawód
wykonywany – MAMA.
Sta¿ pracy – 19 lat. Permanentne szkolenia w zakresie cierpliwoœci, empatii, wyrozumia³oœci, negocjacji i komunikacji.
Znajomoœæ jêzyka niemowl¹t i
ma³ych dzieci opanowana w
stopniu bardzo dobrym. Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w domu (gor¹czka,
wymioty, kolki itp.) ukoñczono
z wynikiem dobrym. Doskona³a
znajomoœæ historii wszelkich zadrapañ i siñców czwórki ch³opców i jednej dziewczynki. Dyspozycyjnoœæ – 24 godziny na
dobê. Cel nadrzêdny to wychowanie dzieci na dojrza³ych, wra¿liwych, odpowiedzialnych i mi³uj¹cych Boga i ludzi. Inwestycja
d³ugoterminowa, na jakieœ 20-30
lat.
A tak na powa¿nie, to trudno jest porównywaæ sukces osi¹gniêty w macierzyñstwie z sukcesem tego œwiata. Jeden i drugi
wymagaj¹ innego rodzaju oceny.
Sukces w œwiecie najczêœciej mierzony jest wynikiem finansowym,
ewentualnie rozmiarem osi¹gniêtej w³adzy. Natomiast w macierzyñstwie, wp³ywaj¹c na ¿ycie
dziecka, kszta³tujemy kolejne
pokolenia, kreujemy przysz³e spo³eczeñstwa, i tak, œwiadomi tego,
czy nie, mamy wp³yw na losy
œwiata. I nie ma tu ¿adnej przesady.

Dlaczego kobiety nie chc¹
byæ matkami?
Jill Savage, autorka ksi¹¿ki
Mama najlepszy zawód na œwiecie, pisze w niej nastêpuj¹ce s³owa: Nasza wartoœæ nie le¿y w
naszych osi¹gniêciach, ale w
tym, jakie osi¹gniêcia mog¹ byæ
dokonane dziêki nam. I tak –
chyba najkrócej – mo¿na streœciæ
istotê bycia matk¹. Aby dobrze
wykonywaæ ten zawód, trzeba
zrezygnowaæ z koncentrowania
siê na sobie, mieæ serce gotowe
do s³u¿enia i zachowaæ wizjê macierzyñstwa, pomimo g³oœno lansowanego przez ten œwiat egoizmu. Uda³o siê niestety wmówiæ
niejednej kobiecie, ¿e jej sukces
znajduje siê poza domem i aby
poczuæ swoj¹ wartoœæ, musi najpierw zrobiæ karierê zawodow¹.
Jak¿e z³udne jest to k³amstwo.
Moja kole¿anka ze szkolnej ³awy,
która z wielk¹ pasj¹ zdobywa³a
kolejne stanowiska w wielkiej
korporacji, powiedzia³a, ¿e zazdroœci mi tego, i¿ mog³am byæ
w domu, kiedy moje dzieci po raz
pierwszy powiedzia³y „mama” i
kiedy stawia³y pierwsze kroki. Nie
chcê przez to powiedzieæ, ¿e praca kobiet poza domem jest czymœ
z³ym. Problem jest jednak w tym,
aby zachowaæ odpowiednie proporcje i zauwa¿yæ, co dla mnie
jest wa¿ne i do czego zosta³am
powo³ana.
Nie lubiê okreœlenia „matka
Polka”. Obecny wydŸwiêk tego
s³owa wskazuje na kobietê zabiegan¹, koniecznie zaniedban¹ i
zmêczon¹. Osobiœcie znam wiele matek, które urodzi³y wiêcej
ni¿ dwoje dzieci, a ich wygl¹d jest
tak samo atrakcyjny, jak przed
powiciem potomstwa. Rodzina
wielodzietna czêsto jest postrzegana przez otoczenie jako patologiczna. Sama, bêd¹c matk¹
pi¹tki dzieci, s³ysza³am nie raz
u¿alanie siê nad moim losem, a
argumenty, ¿e mamy te pociechy z wyboru, wzbudza³y zaskoczenie i konsternacjê. Jedno
mnie tylko zastanawia, dlaczego
w rozmowie ze starszymi niewiastami czêsto padaj¹ s³owa o tym,
¿e ¿a³uj¹, i¿ nie mia³y wiêcej dzieci? Ciekawe te¿, ¿e jedynym rozwi¹zaniem problemu emerytur
jest wyd³u¿enie wieku emerytalnego, a nie inwestowanie w rodzinê?
Udane bycie matk¹ w istotny
sposób zale¿y tak¿e od wsparcia

prezentacja

wspó³ma³¿onka. Wzajemne uzupe³nianie siê ojcostwa i macierzyñstwa jest nieodzowne do w³aœciwego i pe³nego wychowania
dzieci. Pisze o tym Jan Pawe³ II
w Liœcie do rodzin. Pomocna
d³oñ mê¿a i jego aktywne bycie
w domu jest nie do przecenienia. To obecnoœæ mê¿czyzny,
albo jego biernoœæ, w du¿ym
stopniu decyduj¹ o chêci przyjêcia potomstwa, lub te¿ skazaniu
go na aborcjê.
Dlaczego kobiety
chc¹ mieæ dzieci?
Pierwszym krokiem jest akceptacja kobiecoœci i w³asnego
cia³a. W³aœciwe relacje w domach
rodzinnych, zachwyt – szczególnie ojca – nad urod¹ córki i wskazywanie piêkna duchowego, jako
najwy¿szej wartoœci, to depozyt,
który sk³ada siê w dziewczynce
od urodzenia. Ju¿ na starcie potrzebne jest poczucie w³asnej
wartoœci i godnoœci osoby ludzkiej. £atwiej jest wtedy realizowaæ swoje cz³owieczeñstwo w
pe³ni.
Ogromnym bodŸcem do
zmian we mnie by³y moje dzieci.
Uczenie siê cierpliwoœci, wyrozumia³oœci i akceptacji ka¿dego
z nich wymaga³o ode mnie wielkiej pracy, jednak¿e ka¿dy sukces jeszcze bardziej mnie budowa³. Oczywiœcie, mia³am te¿ swoje kryzysy, ale jedno sta³o siê dla
mnie pewne, ¿e ze wszystkiego
mogê wyjœæ zwyciêsko dziêki
wzrastaj¹cej wiêzi z... JEZUSEM.
Wiadomo, ¿e nie ma rodziców
idealnych. Pomimo tego, ¿e moi
rodzice w³o¿yli du¿o wysi³ku, aby
mnie wychowaæ jak najlepiej, i
jestem im za to bardzo wdziêczna, jest we mnie wiele zranieñ,
zaniedbañ i s³aboœci. Jedynym
lekarstwem na to jest doœwiadczenie mi³oœci Pana Boga. To
dzieci zmobilizowa³y mnie, abym
nauczy³a siê jeŸdziæ na nartach,
konno czy p³ywaæ. Czasu spêdzonego w domu nie uwa¿am za
zmarnowany. Sama przy tym
wzmocni³am swoj¹ to¿samoœæ.
To zaszczyt dla mnie braæ udzia³
w budowaniu i tworzeniu nowego cz³owieka. A dostarczanie
dzieciom wszystkiego, co najlepsze, aby ros³y na dobrych i m¹drych ludzi, sta³o siê moj¹ pasj¹.
El¿bieta G³adka

prezentacja

Czy moja praca jest misj¹?
Mo¿e tak, mo¿e nie? Nie
wiem. Jest dla mnie na pewno
wa¿nym zadaniem. Gdy ukoñczy³am szko³ê pielêgniarsk¹ modli³am siê do Boga, by pozwoli³ mi
znaleŸæ pracê na oddziale pediatrycznym. Mimo, ¿e nie by³ to
dobry czas na znalezienie pracy
dla œwie¿o upieczonej pielêgniarki, to otrzyma³am propozycjê.
Klinika Hematologii i Onkologii
Dzieciêcej we Wroc³awiu. Niewiele pielêgniarek chcia³o tam
pracowaæ, a ja w³aœnie tam zaczê³am. Potem oferta do przemyœlenia – praca w nowotworzonym
hospicjum dla dzieci. Przemyœla³am i przyjê³am. Pracujê z dzieæmi ciê¿ko i œmiertelnie chorymi
ju¿ 19 lat – to ca³e moje zawodowe ¿ycie. Mo¿na powiedzieæ
„masz o co prosi³aœ”. W ¿yciu
nie myœla³am, ¿e bêdê pracowa³a w takich miejscach, z takimi
chorymi. Pan Bóg wyznacza
œcie¿ki, a ja nimi kroczê.
Czy ja uwa¿am moj¹ pracê
za misjê? Zale¿y jak na to spojrzeæ. Oceñcie moi Drodzy sami.
Z definicji wynika, ¿e zadaniem
misjonarzy jest g³oszenie Dobrej
Nowiny o zbawieniu. Jest to
pos³uga g³oszenia S³owa Bo¿ego, œwiadectwo ¿ycia wiar¹ i
dzielenie siê doœwiadczeniem
Koœcio³a, z którego siê wychodzi, wobec tych, do których jest
siê pos³anym. Drugie zadanie, jak
mówi definicja misji, to zak³adanie Koœcio³a, umacnianie Koœcio-
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³a. Jest oczywistym, ¿e to nie dla
takich celów podjê³am tê pracê.
To podczas tej pracy mam okazjê g³osiæ S³owo, ale przede
wszystkim dawaæ ¿ywe œwiadectwo. To jest zobowi¹zuj¹ce.
Rzadko mam poczucie, ¿e jest
ono (moje g³oszenie S³owa) dobre, przecie¿ mog³oby byæ lepsze. A moje œwiadectwo ¿ycia
wiar¹? No có¿, nie mnie to oceniaæ.

Cierpienie bêdzie zawsze...
Hospicjum

Zawsze bêdzie istnia³o cierpienie, które potrzebuje pocieszenia i pomocy. Zawsze bêdzie samotnoœæ. Zawsze
bêd¹ sytuacje materialnej potrzeby, w których konieczna
jest pomoc w duchu konkretnej mi³oœci bliŸniego.
Benedykt XVI Deus Caritas Est

Wspó³-czucie
Kiedyœ bardzo mnie poruszy³y owe zdania: „Praca w hospicjum jest dzie³em Bo¿ym. Jeœli
robicie to dla kogokolwiek innego ni¿ Bóg – wypalicie siê – wysma¿ycie siê jak frytki… W szkole pielêgniarskiej uczono mnie,
¿e dobra pielêgniarka utrzymuje
dystans zawodowy, co pozwala
jej skutecznie opiekowaæ siê pacjentem i emocjonalnie siebie
chroniæ. Minê³y lata, nim odkry³am prawdê; jedynym sposobem
uchronienia siê przed bólem
wspó³czucia jest nigdy nie kochaæ.” (Kathy Kalina Akuszerka
dusz). Zrozumia³am, ¿e autorka
mia³a na myœli, i¿ bez mi³oœci nie
mo¿na dobrze opiekowaæ siê drugim cz³owiekiem. Zachowuj¹c
dystans mo¿na chroniæ siebie nie
daj¹c nic wartoœciowego pacjentowi. „Ból wspó³czucia” jest œciœle zwi¹zany z mi³oœci¹ do cierpi¹cego bliŸniego. Odczu³am to
dog³êbnie nieraz. Pochylaj¹c siê
nad chorym dzieckiem, chorym

bliŸnim, cierpi¹c¹ matk¹, ojcem
nie sposób nie odnieœæ siê do
cierpi¹cego na krzy¿u Chrystusa.
Przez maleñkie chwile mego
¿ycia mogê Go „dotkn¹æ”,
uczestniczyæ w Jego cierpieniu
na Krzy¿u. To du¿y zaszczyt, ale
te¿ przeogromna, wielka odpowiedzialnoœæ, bo przecie¿
Cokolwiek uczyniliœcie jednemu z tych braci Moich najmniejszych, mnieœcie uczynili
(Mt. 25, 40).
W mojej pracy w hospicjum
czêsto doœwiadczam „bólu wspó³czucia”. Czasem bardzo „boli”.
K³óci³am siê z Panem Bogiem,
gdy w mojej obecnoœci umiera³o
kolejne dziecko. Targowa³am siê
o jeden dzieñ, ostatni¹ Wigiliê,
jeszcze wizyta babci, chrzestny
jedzie spotkaæ siê po raz ostatni,
rodzice jeszcze nie s¹ gotowi, daj
im Panie czas… K³ócê siê coraz
rzadziej. Czêœciej pytam… pytam
i nas³uchujê, czekam odpowiedzi.
Staram siê wspieraæ rodziców jak
umiem najlepiej. Dlatego coraz
rzadziej siê „buntujê”, w miarê
pokornie przyjmujê rzeczywistoœæ. Bo przecie¿ nie mogê
wspieraæ rodziców, gdy sama nie
widzê sensu, nie godzê siê z Bo¿ym planem. Zdarza siê, ¿e patrz¹c na cierpienie ma³ego pacjenta lub jego rodziców modlê
siê o skrócenie tego cierpienia
czyli w rzeczywistoœci o œmieræ.

Œmieræ a mo¿e „narodziny dla
wiecznoœci”? Wobec rodziców i
samego pacjenta muszê znajdowaæ s³owa, które pociesz¹, pomog¹ zrozumieæ co siê dzieje.
Ka¿de nasze s³owo i gest maj¹
ogromne znaczenie dla tych cierpi¹cych ludzi. Umiera ich dziecko. Dla wiêkszoœci jest to pierwsza taka sytuacja, gdy towarzysz¹
umieraj¹cemu. Jest wtedy mnóstwo pytañ o to co robiæ i jak siê
zachowaæ, bliscy odczuwaj¹ lêk,
parali¿uj¹cy strach. Jak tylko najlepiej potrafiê muszê im pomóc,
czasem w czymœ wyrêczyæ. Zadbaæ o rodzeñstwo umieraj¹cego brata lub siostry. Zadbaæ o
obecnoœæ kapelana, jeœli jest taka
potrzeba. Jest tyle do zrobienia,
a czêsto bardzo ma³o czasu.
Jakie œwiadectwo
Na mojej szyi wisi „krzy¿yk”znak przynale¿noœci do Jezusa
Chrystusa. Nierzadko zdarza siê,
¿e modlê siê za moich pacjentów i ich rodziny i mówiê im o
tym. Czasem proszê ich o modlitwê za kogoœ innego, w jakiejœ
innej intencji ni¿ ich w³asna. Oni
prosz¹ o to samo. Zdarza³o siê,
¿e modli³am siê z rodzicami nad
ich umieraj¹cym dzieckiem.
Uczestniczê w Mszach Œwiêtych
w dniu pogrzebu dziecka i w samym pochówku. Nie ukry-
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wam, ¿e ³atwiej jest mi pracowaæ z rodzicami, z którymi swobodnie mogê rozmawiaæ o Bogu,
ich i moich dylematach, o naszej wierze. Nie jest ona jednak
¿adn¹ przeszkod¹ w opiece nad
rodzinami niewierz¹cymi lub innych wyznañ. Dla mnie osobiœcie wiara w Zmartwychwsta³ego Chrystusa jest ogromnie pomocna, podnosi na duchu i przynosi nadziejê tam, gdzie tak po
ludzku mo¿e siê zdawaæ, ¿e jej
nie ma.
W s³u¿bie drugiemu cz³owiekowi nie chodzi jednak o to, by
jakoœ natarczywie emanowaæ
w³asnymi przekonaniami, wiar¹
itp. Tutaj przede wszystkim muszê byæ, s³u¿yæ, s³uchaæ i pomagaæ. W hospicjum oczekuje siê
ode mnie profesjonalizmu,
ogromnej empatii. Towarzyszê
rodzicom w ich trudnej drodze
„odprowadzania” dziecka do
wiecznoœci. Jest to przede
wszystkim trudne doœwiadczenie
dla nich, ale i dla mnie równie¿.
Uczê siê ci¹gle i mimo tylu lat
doœwiadczenia, potykam siê.
Potkniêcia daj¹ si³ê, na dalsze
lata. Dziêki nim nastêpnym razem postawione przede mn¹ zadanie wykonam lepiej.
Grupa Wsparcia
Kilka lat uczestniczy³am, ale
równie¿ przez pewien czas prowadzi³am z kole¿ankami – pielêgniarkami Grupê Wsparcia dla
Rodzin w ¯a³obie. Taka by³a potrzeba i my na ni¹ odpowiada³yœmy. Nie by³o to ³atwe zadanie,
ale czu³yœmy, ¿e z Bo¿¹ pomoc¹
podo³amy.
W Hospicjum wci¹¿ dzia³a
Grupa Wsparcia, a od niedawna
narodzi³ siê pomys³ rozszerzenia
tej grupy na wszystkie potrzebuj¹ce rodziny. Przecie¿ dzieci umieraj¹ nie tylko w Hospicjum: odchodz¹ w szpitalach, w domach,
nie rodz¹c siê. Wszyscy Ci rodzice, którzy trac¹ dzieci w tak ró¿nych okolicznoœciach mog¹ potrzebowaæ pomocy, wsparcia.
Dla nich w³aœnie jesteœmy. W
zespole Grupy s¹: psychologowie, personel hospicjum oraz wolontariusze i oczywiœcie kapelan.
Nie znaczy to, ¿e wsparcia mog¹
oczekiwaæ tylko osoby wierz¹ce.
Ka¿dy rodzic w potrzebie mo¿e
siê do nas zwróciæ.
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Hospicjum perinatalne
Nie stoimy w miejscu. Jest
jeszcze tyle do zrobienia, a czas
umyka. We Wroc³awskim Hospicjum dla Dzieci narodzi³a siê idea
utworzenia hospicjum perinatalnego. Zajmuje siê ono rodzicami, którzy zdecydowali urodziæ
dziecko, u którego jeszcze w wieku p³odowym rozpoznano nieuleczaln¹ chorobê, diagnoza jest
niepomyœlna, stwierdzono wadê
letaln¹. Idea takiego hospicjum
jest ogromnie bliska mojemu sercu. Nie jest to nasz pionierski
pomys³. W Polsce pierwsze takie Hospicjum powsta³o w Warszawie. Jest to niezaprzeczalnie
alternatywa dla aborcji. Rodzice
i ich nienarodzone dziecko potrzebuj¹ sztabu osób, które wespr¹ ich profesjonaln¹ pomoc¹
w tym trudnym dla nich czasie.
Zw³aszcza wtedy gdy owo dziecko nie doczeka narodzin lub gdy
umiera podczas lub po porodzie.
Zespó³ taki sk³ada siê z psychologów, specjalistów z ró¿nych
dziedzin medycyny, np. po³o¿nictwa, genetyki, pediatrii oraz kapelana. Czêsto zdarza siê, ¿e gdy
rodzicom przedstawi siê tak¹ alternatywê, mo¿liwoœæ takiej
opieki nad nimi i ich dzieckiem
– nie rozwa¿aj¹ ju¿ aborcji.
Taki mamy pomys³, by u nas
-- na Dolnym Œl¹sku (bo taki rejon obejmuje opiek¹ nasze Hospicjum) powsta³o hospicjum
perinatalne. Was drodzy Bracia i

***
Spójrz w moje oczy
i zobacz odch³añ czystego oceanu.
I nie bój siê,
daj poznaæ siebie,
daj obdarowaæ siê szczêœciem.
Pozwól poczuæ ciep³o rêki i ogieñ serca.
Ten ogieñ nigdy nie parzy.
Chcê byæ czystym Ÿród³em,
daj¹cym mi³oœæ i ¿yj¹cym mi³oœci¹.
Nie zatracaj skarbu m³odoœci jest zbyt cenny.
Pragnê mieæ zawsze duszê dziecka
i optymizm i jego radosne oczy.
Chcê byæ nawet wtedy gdy mnie ju¿ nie bêdzie.
Chcê cieszyæ siê ¿yciem… cieszyæ siê prawdziwie…
Jak dziecko rozeœmiane, szczêœliwe.
M. B.

Siostry prosimy o modlitwê, by
to dzie³o ujrza³o œwiat³o dzienne.
Byœmy znaleŸli chêtnych do pomocy innym potrzebuj¹cym Rodzicom.
Myœlê, ¿e warto zadaæ sobie
ten trud dla tych Rodziców, którym serca podpowiedzia³y, by
mimo bólu i ciê¿aru jaki niesie
oczekiwanie na narodziny i nieuniknion¹ œmieræ dziecka, którego siê spodziewaj¹: trwaæ, mieæ
nadziejê i ci¹gle wierzyæ.
Na Dolnym Œl¹sku jesteœmy
jedynym Hospicjum dla dzieci.

Obejmujemy swoj¹ opiek¹ ponad
120 pacjentów i ich rodziny. Informacje na nasz temat mo¿na
uzyskaæ na stronie: www.hospicjum.wroc.pl
Tak wygl¹da moja codzienna
praca ze œmiertelnie chorymi
dzieæmi i ich rodzicami. Zdarzaj¹
siê dni, gdy nie mam po prostu
si³y i wtedy proszê Boga o ni¹.
Nigdy siê nie zawiod³am. Pocieszy³, da³ nadziejê, przys³a³ przyjaciela „pocieszyciela”. Czasem
myœlê sobie, ¿e skoro tak¹ mi
œcie¿kê Bóg wyznaczy³, to pod
moim „byle pretekstem” nie da
mi z niej zawróciæ.
Bóg nie obiecywa³ nieba bez
chmur, œcie¿ek ¿ycia us³anych
ró¿ami; Bóg nie obiecywa³ s³oñca bez deszczu, radoœci bez
smutku, pokoju bez bólu. Bóg
obieca³ si³ê na ka¿dy dzieñ, odpoczynek po trudzie, œwiat³o na
drogê, ³askê na czas prób, pomoc z wysoka, niezawodn¹
przyjaŸñ, nieœmierteln¹ mi³oœæ.
(Annie Johnson Flint)
Iwona Kubicz
z potrzeby serca:
¿ona i mama
trzech synów,
w DK 8 lat,
z zami³owania:
pielêgniarka,
socjolog i psychoonkolog
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Sporo osób pyta, co s³ychaæ
w Ligocie, albo co to jest ta Ligota (o to ostatnie raczej m³odsi
sta¿em oazowicze). Najwy¿szy ju¿
czas napisaæ parê s³ów o naszym
domu rekolekcyjnym w Ligocie
Polskiej i o aktualnym postêpie
prac, przystosowuj¹cych ten budynek do pe³nego wykorzystania
jego mo¿liwoœci. Postanowi³em
zdobyæ informacje z pierwszej
rêki. W jedno z zimowych popo³udni umówi³em siê z Mari¹ Stec
na krótk¹ rozmowê.
MK: Dawno ju¿ nie by³em w
naszym oœrodku w Ligocie. Obserwuj¹c jednak to, co tam siê
dzieje, tyle spotkañ i rekolekcji
tam siê odbywaj¹cych, to postêpy w pracach s¹ na pewno. Docieraj¹ do nas relacje ró¿nych
osób z tych spotkañ. Jak to wygl¹da na dzieñ dzisiejszy, co jeszcze jest do zrobienia, aby oœrodek móg³ byæ wykorzystany w
pe³ni?
MS: Pracy jest jeszcze sporo, ale matematycznie patrz¹c
mamy jej ju¿ za sob¹, w samym
budynku oko³o 80%. Najwa¿niejsze teraz dla nas to uruchomienie natrysków na I piêtrze. Za³o¿eniem by³o, ¿e ka¿de piêtro ma
mieæ swoje natryski. Ze wzglêdu
na bezpieczeñstwo zachowania
stiuków konserwator zabytków
za¿yczy³ sobie, ¿e natryski i newralgiczne punkty, jakimi s¹ sanitariaty powinny byæ w pewnym
oddaleniu od tych zabytkowych
elementów. Dlatego pozwolono
nam, byœmy te natryski zrobili w
czêœci budynku, tak zwanej wie¿y. Uzyskaliœmy zgodê na rezygnacjê z drugiej klatki schodowej,
która dotychczas znajdowa³a siê
w wie¿y, aby w tym miejscu zrobiæ natryski i umywalki. Uda³o
nam siê to ju¿ zrobiæ na II piêtrze. Trzeba teraz zrobiæ strop na
I piêtrze a potem dopiero przyst¹piæ do monta¿u umywalek i
natrysków na tym poziomie. Jak
ju¿ to zrobimy, to wykoñczenie
prac w samej wie¿y bêdzie „drobnostk¹”.
MK: Czy jest ju¿ zaplanowane wykonanie tego stropu?
MS: Niestety, wszystko zale¿y od finansów. Jak tylko zgromadzimy odpowiednie œrodki, to
mam grupê ludzi, która mo¿e
przyst¹piæ do robót. Mog¹ to zrobiæ nawet dzisiaj.
MK: Co jeszcze przed nami,
czyli jakie zasadnicze prace czekaj¹ na rozpoczêcie?
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Niech Pan daje im radoœæ z tego, co czyni¹!

Maria Stec, z zawodu in¿ynier instalacji sanitarnych, prywatnie mama naszego poprzedniego moderatora diecezjalnego – ksiêdza Bogdana, aktualnie szefowa Oœrodka Fundacji
Ruchu Œwiat³o-¯ycie we Wroc³awiu, z którego fundusze obecnie prawie w ca³oœci przekazywane s¹ na remont oœrodka rekolekcyjnego naszego Ruchu w Ligocie Polskiej. Osobiœcie
zaanga¿owana we wszystkie prace dotycz¹ce tego miejsca, wykonawca robót budowlanych,
remontowych, inspektor nadzoru, intendent, sprz¹taczka, jednym s³owem g³ówna si³a napêdowa ¿ycia w tym miejscu. Sama mówi o sobie, ¿e to wszystko to nie jej zas³uga, ¿e to Pan
Bóg daje jej si³y i zsy³a natchnienie i pomocne d³onie.

MS: Po wymienionych ju¿
przeze mnie pracach na I piêtrze
wie¿y, nastêpny wa¿ny etap to
zejœcie do piwnic. Tu priorytetowe bêdzie uruchomienie sto³ówki z prawdziwego zdarzenia. Zosta³a ona zaprojektowana w³aœnie w piwnicach budynku. Tam
jest przewidziane ca³e zaplecze
magazynowe sto³ówki, oddzielna
sala jadalna i kuchnia. To wszystko bêdzie zgodne z wymogami
sanepidu, stra¿y po¿arnej itp.
Ogólnie mówi¹c z wymogami
unijnymi. Tak musia³ zostaæ zatwierdzony projekt w tym wzglêdzie.
Natomiast na parterze, gdzie
mamy w tej chwili tymczasow¹
kuchniê, bêdzie kiedyœ malutka
kawiarenka, a sala obok bêdzie
pe³niæ funkcjê ju¿ tylko sali konferencyjnej. Natomiast w przerwach miêdzy zajêciami, spotkaniami bêdzie mo¿liwoœæ skorzystania z kawiarenki i to bêdzie
k¹cik radoœci i odprê¿enia dla
uczestników. Zejœcie do sali jadalnej nast¹pi z parteru, tam
gdzie w tej chwili stoj¹ dwa komplety wypoczynkowe. Bêd¹ w
tym miejscu wykonane schody w
dó³. Uczestnicy rekolekcji bêd¹
wchodziæ na salê z parteru i nie
bêdzie ¿adnej ³¹cznoœci pomiêdzy
nimi a personelem kuchni. Tak
bêd¹ spe³nione wymogi sanitarne.
MK: To piêknie, ale zastanawia mnie nastêpuj¹ca sytuacja.
Planowane s¹ tu, w Ligocie, ró¿ne spotkania i rekolekcje, Szko³a Animatora. Budynek ¿yje swoim rytmem, tak¿e oazowym. Czy
nie bêdzie to w kolizji z realizacj¹
planów remontowych?
MS: Ca³y czas s¹ kolizje. I
tak jest od kilku lat, ale my sobie
z tym radzimy. Przerywamy re-

mont, sprz¹tamy ca³y budynek,
tak jakby siê tam wczeœniej nic
nie dzia³o. I wówczas odbywaj¹
siê tam tylko rekolekcje. Po ich
zakoñczeniu wraca ekipa remontowa i kontynuuje prace, oczywiœcie pod warunkiem, ¿e starcza œrodków finansowych.
MK: Spotka³em siê osobiœcie
z ludŸmi, którzy jeszcze nie byli
w Ligocie, albo z takimi którzy
mówi¹, ¿e dali by jakieœ finanse
na ten cel, ale nie wiedz¹, co tam
siê aktualnie dzieje. Poza tym jest
wielu nowych cz³onków Ruchu.
St¹d miêdzy innymi ten wywiad,
który ma s³u¿yæ poszerzeniu wiedzy o Ligocie i naszym w niej
oœrodku. Mo¿e sk³oni on niejedn¹
osobê do odwiedzenia Ligoty.
Zreszt¹, myœlê ¿e nie tylko, aby
coœ tam zobaczyæ ale w czymœ
pomóc i do tego gor¹co zachêcamy. Pamiêtam, ¿e kiedyœ budynek ogrzewano olejem opa³owym. Jaki jest obecnie system
grzewczy?
MS: Jest to ogrzewanie wodne, którego Ÿród³em jest kocio³
na paliwo sta³e z bardzo rozbudowanym systemem kaloryferów. Razem jest 60 grzejników!
Sprawia to, ¿e w budynku jest
ciep³o. Kocio³ na olej opa³owy
u¿ywany jest tylko w okresie letnim do grzania ciep³ej wody u¿ytkowej. Sporo drewna opa³owego uzyskiwanego w sposób naturalny mamy z w³asnego parku.
Na przyk³ad mam obecnie polecenie od so³tysa, aby wyci¹æ stoj¹ce przy drodze suche drzewo,
które stwarza zagro¿enie. I muszê za³atwiæ fachowy sprzêt do
ciêcia na wysokoœci, aby w bezpieczny sposób, od góry, po trochu œcinaæ suchy pieñ.
MK: W³aœnie. Ci, którzy tu
jeszcze nie byli, nie wiedz¹, ¿e

nasz „pa³ac” po³o¿ony jest na
skraju piêknego, starego parku.
MS: Tak. Chcia³am przy sposobnoœci powiedzieæ, ¿e zaawansowane s¹ znacznie prace przy
porz¹dkowaniu tego parku i terenu wokó³ budynku. I to jest
zas³uga ksiêdza Bogdana, poniewa¿ on kupi³ traktor, mamy te¿
du¿¹ kosiarkê, bo trzeba kosiæ
trawê wokó³ budynku. Pousuwane s¹ te¿ wszystkie korzenie po
œciêtych drzewach. Ca³y teren na
obszarze 1 ha zosta³ w ten sposób uporz¹dkowany. W tych pracach pomagaj¹ nam te¿ osoby z
m³odej oazy rodzin, za³o¿onej
tutaj w parafii w Poniatowicach
przez ksiêdza Bogdana. Liczy ona
cztery ma³¿eñstwa i pracuj¹ ju¿
ze sob¹ drugi rok. No i poczuwaj¹ siê do tego, ¿eby coœ tu zrobiæ. Obecnie trwaj¹ uzgodnienia
z Gospodarstwem Rolniczym
(dawny Kombinat PGR Oleœnica),
aby postawiæ p³ot na wysokoœæ
2 metrów, odgradzaj¹cy hodowlê zwierz¹t od naszego terenu. A
potem zrobimy dodatkowo du¿e
nasadzenia zieleni, aby ca³kowicie siê odgrodziæ siê od wybiegu
dla zwierz¹t hodowlanych. Zrobimy z tej strony sportowe bo-

Zdjêcie Marysi Stec
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isko do pi³ki siatkowej i do pi³ki
no¿nej, w ramach obszarowych
mo¿liwoœci tego terenu.
MK: Nie ma widoków, aby
to uci¹¿liwe na swój sposób dla
otoczenia gospodarstwo zlikwidowano?
MS: Wprost odwrotnie! Ja
siê codziennie modlê, ¿eby to gospodarstwo by³o. Bo ludzie maj¹
pracê. A jak nie bêd¹ mieli pracy, to czy ja bêdê chodziæ po
parku, czy nie to oni i tak bêd¹
wycinaæ nasze drzewa, aby prze¿yæ! Bo ta praca jest tutaj dla
nich kwesti¹ ¿ycia i œmierci. A
poza tym, jak od czasu do czasu
powieje nam wiaterek z tym
„ekologicznym” zapachem, to
jeszcze nikt od tego nie umar³.
Jak przechodzê we Wroc³awiu
ko³o zsypów na œmieci w wie¿owcach, to tam dopiero nie ma
czym oddychaæ.
MK: Ostatnio by³o takie jesienne porz¹dkowanie parku.
Mo¿na by³o potem zobaczyæ na
naszej stronie internetowej piêkne kolorowe fotki z tych prac, w
tym zdjêcie ksiêdza Bogdana za
kierownica traktora. Trzeba cieszyæ siê, ¿e ksi¹dz Bogdan wczu³
siê w pe³ni w rolê gospodarza tego
terenu. Natomiast sk¹d u Ciebie
tyle si³, aby w pe³ni anga¿owaæ
siê w Ligocie?
MS: Hm…, ja na ka¿dym
kroku odczuwam tu Bo¿e dzia³anie, to wsparcie, kiedy powtarzam: Panie, nie moj¹ ale Twoj¹
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moc¹. Ja sama ju¿ nic nie mogê.
Jestem schorowana i prawie ju¿
nie mam w³asnych si³.
MK: Dlatego te¿ trzeba modliæ siê o rêce do pracy tutaj.
Wiem, ¿e Rejon Oleœnicki trzyma w pewien sposób pieczê nad
tym oœrodkiem i czêsto w³¹cza
siê w ró¿ne prace. Dobrze by³oby jednak, aby jak najwiêcej osób
tak¿e spoza Oleœnicy tu siê pokazywa³o. By³a te¿ ostatnio inicjatywa, czy zachêta pary diecezjalnej, pochodz¹cej w³aœnie z
Oleœnicy, aby kto mo¿e wp³aci³
na konto Ligoty* jednorazowo
40 z³ z okazji jubileuszu czterdziestolecia Koœcio³a Domowego,
ga³êzi rodzinnej naszego Ruchu.
Ponawiamy tutaj przy okazji ten
apel.
Oprócz ró¿nych prac toczy
siê w tym domu, nazywanym
przez Ciebie pa³acem, ¿ycie duchowe, czyli ró¿ne formy rekolekcji ale i inne spotkania. Mo¿e
kilka s³ów o wykorzystaniu tego
budynku.
MS: Do tej pory odby³o siê
w naszym oœrodku oko³o 20 spotkañ, w tym sylwester z m³odzie¿¹ oazow¹. Odbywa³y siê rekolekcje trzydniowe, piêciodniowe i dwutygodniowe. Dni wspólnoty. Tak¿e pó³kolonie dzieciêce dla dzieci z Poniatowic, Ligoty i Osady Leœnej. Oprócz naszych rekolekcji oazowych równie¿ przyje¿d¿a³y grupy neokatechumenalne, goœciliœmy Odno-

wê w Duchu Œwiêtym – wspólnotê z Oleœnicy (kilka razy do
roku przyje¿d¿aj¹ tu ze swoim
kap³anem). Poza tym spotkania
okazyjne: Œw. Miko³aj, op³atek,
przyjêcia pierwszokomunijne.
Wiêcej ni¿ raz w miesi¹cu coœ siê
dzieje.
MK: To chwa³a Panu!
MS: Teraz ju¿ wiem z nastêpnych planów, ¿e ca³e ferie zimowe mamy zajête. Bêd¹ trzy grupy, jedna po drugiej bêd¹ przyje¿d¿aæ. Pod koniec marca trzeci
rok z rzêdu bêdzie Triduum Paschalne. Ju¿ mi przekazali organizatorzy, ¿e bêdzie 100 osób i
trzeba bêdzie po wsi szukaæ czêœci noclegów dla nich. W naszym
budynku jest tylko 17 pokoi.
MK: Na ile miejsc noclegowych siê to przek³ada?
MS: Licz¹c na pewien komfort to szeœædziesi¹t. Maksymalnie, ju¿ przy pewnych niewygodach osiemdziesi¹t, ale to tylko
jak m³odzie¿ przyje¿d¿a. Ja nie
chcê wiêcej osób, jak oko³o 70,
bo powy¿ej to ju¿ nastêpuje dewastacja pomieszczeñ. Ze wzglêdu na to, ¿e nasz dom ma g³ówne przeznaczenie dla oazy, to
mimo wzrostu cen energii i mediów staramy siê nie podnosiæ
kosztów pobytu, z tego wzglêdu,
¿eby rodziny mog³y uczestniczyæ
tu w rekolekcjach. Jest nawet
inicjatywa pary diecezjalnej, ¿eby
zrobiæ na pocz¹tku sierpnia 2013
roku dwutygodniowe rekolekcje

prezentacja

dla rodzin za po³owê ceny. Bêdzie to 450 z³ od osoby. Wiem,
¿e ju¿ s¹ ceny i po 900 z³, a to
ju¿ jest dla niektórych ma³¿eñstw
bariera nie do pokonania. A my
przecie¿ po to tu jesteœmy, aby
umo¿liwiaæ oazowiczom uczestniczenie w rekolekcjach.
MK: Omówiliœmy ju¿ zatem
przesz³oœæ i przysz³oœæ oœrodka.
Czy coœ mo¿e pominêliœmy?
MS: Modliæ siê! Modliæ siê o
to, ¿eby Bóg da³ godnych nastêpców do kontynuacji tego dzie³a,
bo moich si³ coraz bardziej ubywa mimo Jego pomocy. Modlic
siê, ¿eby ksi¹dz Bogdan mia³ diakoniê, z któr¹ prowadzi³by dalej
to dzie³o. I jeszcze jedna proœba.
Mamy takich sta³ych sponsorów,
którzy od samego pocz¹tku
wspieraj¹ systematycznie to dzie³o. Jest ich dwanaœcie osób i
chcia³am im wszystkim w tym
miejscu serdecznie podziêkowaæ,
za te dziesiêæ lat comiesiêcznego dofinansowywania oœrodka. Z
kropelki wody rodzi siê morze.
Niech im Pan Bóg b³ogos³awi,
niech ich prowadzi, niech im daje
radoœæ z tego co czyni¹. Na pewno im chleba nie brakuje.
MK: Mario, bardzo dziêkujê
Ci za tê rozmowê.
Niech tak¿e Tobie Pan Bóg
szczególnie b³ogos³awi w tym, co
ju¿ zdzia³a³aœ i w tym, co jeszcze
przed Tob¹.
P.S.
Ju¿ po tej rozmowie ukaza³
siê na naszej stronie komunikat,
w który wzywano wszystkich
chêtnych do prac wyburzeniowych i uprz¹tania gruzu drugiej
klatki schodowej (od strony wie¿y). Te prace zosta³y ju¿ wykonane. Tak wiêc jak widaæ prace
w budynku posuwaj¹ siê systematycznie do przodu i naprawdê
coraz bli¿ej do ich koñca.
* link do informacji o Ligocie i koncie
www.wroclaw.oaza.pl/onas/
dom
Z Mari¹ Stec
rozmawia³
Mieczys³aw Kobierski

prezentacja

We wrzeœniu 1996 r. pojecha³am z Ew¹, moj¹ przyjació³k¹,
do Ml¹dza w okolicach Jeleniej
Góry. Jest tam ma³a chatka, w
której Ewa prowadzi³a dwa razy
Oazê Dzieci Bo¿ych. W czasie
naszych wspólnych spacerów i
modlitw zrodzi³o siê pragnienie,
by Pan Jezus da³ Ruchowi w naszej archidiecezji dom rekolekcyjny. Wiele zgromadzeñ zakonnych
i stowarzyszeñ ma w³asne domy,
wiêc dlaczego Pan Bóg mia³by
odmówiæ naszej wroc³awskiej
wspólnocie oazowej?
Od tamtego czasu do swoich
próœb w³¹czy³am intensywne b³aganie o dom dla naszego Ruchu.
W marcu 1997 r. ksi¹dz Bogdan
powiadomi³ mnie, ¿e jest pa³acyk w Ligocie Polskiej, o który
mo¿na rozpocz¹æ starania. Razem z Grzesiem ze wspólnoty
„Agape” pojechaliœmy obejrzeæ
posesjê. W porównaniu z ma³¹
chatk¹ w Ml¹dzu pa³acyk i park
wydawa³y siê wspania³e: du¿e
sale, obszerne piwnice, 17 pokoi. Wystarczy³ jeden rzut oka,
by podj¹æ decyzjê, ¿e to wszystko mo¿na przystosowaæ do naszych potrzeb. By³am zaskoczona. W moich modlitwach prosi³am Pana Boga tylko o ma³¹ chatkê. Nie po raz pierwszy zobaczy³am hojn¹ rêkê Boga, który obdarza miar¹ „przepe³nion¹ i utrzêsion¹”. Dziêkuj¹c w sercu za tak¹
szansê, zaczê³am nabieraæ przekonania, ¿e Bóg obdarowuj¹c,
zaprasza do wspó³pracy nad tym
dzie³em. Nie zwlekaliœmy ani
chwili.
W ci¹gu jednego miesi¹ca
powo³aliœmy Wroc³awski Oœrodek Fundacji Œwiat³o-¯ycie i w
ten sposób staliœmy siê partnerem do rozmów z Agencj¹ W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa,
która by³a w³aœcicielem obiektu.
Wspó³praca z Agencj¹ uk³ada³a
siê bardzo dobrze do momentu
zebrania wszystkich dokumentów, potrzebnych do podjêcia
decyzji i do sporz¹dzenia aktu
notarialnego. Fina³ sprawy wydawa³ siê bliski. Podczas tych
zabiegów o skompletowanie dokumentów zd¹¿y³ zakoñczyæ siê
rok 1997. Jednak nie mia³am
jeszcze pojêcia, ¿e ca³y nastêpny rok bêdzie czasem trudnoœci,
próby wiary i pustyni.
Zaraz na pocz¹tku 1998 r.
poinformowano nas, ¿e w myœl
nowej ustawy o gospodarce nieruchomoœciami, która w³aœnie od
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W drodze do w³asnego domu*

1 stycznia wesz³a w ¿ycie, Agencja nie mo¿e dokonaæ darowizny,
poza tym jest jeszcze inne stowarzyszenie, które stara siê o ten
obiekt i dlatego nie wiadomo, czy
go dostaniemy. Doœwiadczy³am
wielu prób manipulacji, które mia³y na celu sk³onienie nas do kupna obiektu i zaprzestania starañ
o darowiznê. Mimo tego by³am
uparta. Wierzy³am, ¿e Pan Bóg
da nam ten obiekt bezp³atnie.
Skoro zakoñczy³y siê mo¿liwoœci
negocjacji z Agencj¹ W³asnoœci
Rolnej Skarbu Pañstwa, postanowi³am zwróciæ siê w tej sprawie
do Ministerstwa Skarbu, które w
myœl wspomnianej ustawy ma
znacznie szersze kompetencje.
Po wielu rozmowach zaopiniowany wniosek trafi³ wreszcie do
ministra skarbu. Nasze dalsze starania wywo³a³y burzê ura¿onych
ambicji miêdzy pracownikami
Ministerstwa Skarbu i Agencji
W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa
w Warszawie. Nie chciano udostêpniæ sobie nawzajem dokumentów dotycz¹cych Ligoty, by
móc podj¹æ stosowne decyzje.
Sytuacja stawa³a siê patowa,
by³am bezradna, pyta³am Pana
Jezusa, co mam robiæ. Na modlitwie przypomnia³am Panu
Bogu, ¿e to Jego dzie³o, Jego
dom, niech wiêc coœ czyni. Nastêpnego dnia, 14 lipca 1998 r.,
w czasie Mszy œw. w liturgii s³owa otrzyma³am od Boga odpowiedŸ:

„Uwa¿aj, b¹dŸ spokojny, nie
bój siê. Niech twoje serce nie
s³abnie z powodu tych dwóch
niedopa³ków dymi¹cych g³owni.
(...) Jeœli nie uwierzysz, nie ostoisz siê” (Iz 7, 4; 9b).
Przez ca³y dzieñ s³ysza³am w
sercu te s³owa: „Jeœli nie uwierzysz...”. W czasie przeistoczenia, po komunii, a potem chodz¹c po domu, powtarza³am:
„Wierzê w Ciebie, Panie, ¿e jesteœ Mesjaszem i Królem i nie ma
dla Ciebie rzeczy niemo¿liwych”.
Opuœci³a mnie wreszcie bezradnoœæ, s³aboœæ i lêk. Przysz³o trzeŸwe myœlenie. Zaczê³am siê zastanawiaæ, co w tej chwili jest mo¿liwe do zrobienia. Skoro spraw
formalnych nie mo¿na dalej posun¹æ, nie nale¿y traciæ czasu i
zaj¹æ siê pracami remontowymi.
W³aœnie wtedy podjêliœmy decyzjê o rozpoczêciu remontu dachu.
Podpisaliœmy umowê z wykonawc¹. Mieliœmy bardzo ma³o
pieniêdzy, a tu czasami w ci¹gu
tygodnia trzeba by³o zap³aciæ nawet 7 tysiêcy z³otych. Wraz ze
Stasi¹ Dziewit, nasz¹ ksiêgow¹ i
ksiêdzem Bogdanem uda³o siê
nam rozwi¹zaæ te problemy. Doœwiadczaliœmy na ka¿dym kroku
¿yczliwoœci ludzkiej i pomocy
Pana Jezusa. Tak mija³y nastêpne miesi¹ce. Sercem byliœmy
przy Panu, a rêkami przy pracy
w Ligocie.
Pod koniec paŸdziernika Ministerstwo Skarbu powiadomi³o
nas, ¿e minister wyrazi³ zgodê na

darowiznê i obecnie przygotowywany jest w Warszawie projekt
aktu notarialnego. Ministerstwo
postawi³o jednak bardzo wiele
niekorzystnych dla nas uwarunkowañ. Po raz drugi poproszono
nas o przes³anie aktualnych dokumentów, które nale¿a³o uzyskaæ w wielu instytucjach. Po
wykonaniu tej du¿ej pracy oddaliœmy dokumenty do ministerstwa
w Warszawie.
Znowu zaleg³a d³uga cisza.
Nie wiedzia³am, co siê w³aœciwie
dzieje. Pe³na w¹tpliwoœci na modlitwie otrzymujê now¹ obietnicê:
Gdy przyjdzie czas mej ³aski,
wys³ucham ciê. W dniu zbawienia przyjdê ci z pomoc¹ (Iz 49,8).
W koñcu 31 grudnia 1998 r.
dowiedzieliœmy siê, ¿e minister
skarbu za³atwienie tej sprawy
przekaza³ Prezesowi Agencji W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa w
Warszawie i dlatego anulowa³ dotychczasow¹ swoj¹ zgodê.
Znowu byliœmy w punkcie
wyjœcia. Ten rok wiele nauczy³
mnie o machinie biurokratycznego pañstwa. By³ potrzebny po to,
bym nabra³a dystansu do ca³ej
sprawy. Czeka³am, co bêdzie
dalej. Prosi³am jedynie wiele osób
o modlitwê w tej sprawie.
W styczniu 1999 r. rozmawia³am z prezesem Agencji W³asnoœci Rolnej w Warszawie. Po wys³uchaniu naszych racji w ci¹gu
jednego dnia podj¹³ decyzjê i
podpisa³ zgodê na darowiznê. W
ci¹gu tygodnia przys³a³ do wroc³awskiego oddzia³u Agencji pe³nomocnictwo i dnia 5 lutego
1999 r. podpisany zosta³ akt notarialny darowizny dla naszej Fundacji.
Pan darowa³ nam dom za
kwotê 130 z³otych. Teraz stawia
nowe zadania przed wszystkimi
cz³onkami naszego Ruchu. Czy
zechcemy je podj¹æ?
Oddana ca³ym sercem Panu
i wspólnocie Ruchu
Marysia Stec
* Tekst ten ukaza³ siê na naszej diecezjalnej stronie internetowej EFFATHA w 1999 roku
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Jak przygotowaæ „Trójkê” w Rzymie?
Do wszystkich przez Boga umi³owanych, powo³anych œwiêtych, którzy mieszkaj¹ w
Rzymie: £aska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i Pana Jezusa Chrystusa! (Rz 1, 7)
Ten fragment Pisma Œwiêtego odczytaliœmy w czasie I nieszporów uroczystoœci Œwiêtych
Piotra i Paw³a, wje¿d¿aj¹c do Wiecznego Miasta, aby prze¿yæ w nim rekolekcje III stopnia,
podczas których po raz pierwszy jako ma³¿eñstwo podjêliœmy siê pos³ugi pary odpowiedzialnej.

Koinonia: Sk¹d pomys³ na
rekolekcje w Rzymie?
Magda: Na rekolekcje III
stopnia w Rzymie chcia³am pojechaæ od dawna. Pierwszy raz
pomyœla³am o tym w 2000 r.,
bêd¹c jeszcze w oazie m³odzie¿owej. We wrzeœniu 2010 r. Ela i
Irek Szulcowie wspominali, ¿e
moglibyœmy po III stopniu w³¹czyæ siê w przygotowanie jakiejœ
oazy. Mieliœmy ca³y rok na przemyœlenie tej propozycji i w efekcie, kiedy spotkaliœmy siê we
wrzeœniu 2011 r., aby omówiæ tê
kwestiê, byliœmy pewni, ¿e chcemy przygotowaæ III stopieñ. Po
cichu myœleliœmy o Rzymie, ale
wydawa³o nam siê to nierealne.
Podczas spotkania okaza³o siê
jednak, ¿e Ela z Irkiem równie¿
myœleli o III stopniu i tak¿e o
Rzymie. Tê jednomyœlnoœæ odczytaliœmy jako znak od Pana
Boga. Nie byliœmy tylko pewni,
czy znajdziemy ksiêdza, który
pomo¿e nam te rekolekcje zorganizowaæ.
Koinonia: Ale siê
uda³o. Czym siê kierowaliœcie przy wyborze?
Przemek: Wiedzieliœmy, ¿e kluczow¹
spraw¹ przy organizowaniu oazy rzymskiej
bêdzie znajomoœæ jêzyka
w³oskiego. Od razu
stwierdziliœmy, ¿e musimy znaleŸæ ksiêdza, który bêdzie mówi³ po w³osku, który pomo¿e nam
w za³atwieniu kwestii organizacyjnych na miejscu, czyli dobrze zna
Rzym i bêdzie umia³
wprowadziæ w tajemnicê Koœcio³a.
Magda: Przyszed³ na
myœl ksi¹dz Krzysztof
Wiœniewski (jest naszym
spowiednikiem), który
przez 6 lat studiowa³ w

Rzymie a obecnie jest ojcem duchownym w seminarium legnickim. Poniewa¿ ksi¹dz nie jest zaanga¿owany we wspólnotê Ruchu Œwiat³o-¯ycie, to nie wiedzieliœmy czy siê zgodzi. Postanowiliœmy jednak spróbowaæ i zapytaæ siê. Od razu da³ nam pozytywn¹ odpowiedŸ. Dziœ wiemy,
¿e to Pan Bóg bardzo chcia³, aby
te rekolekcje siê odby³y i ¿eby
w³aœnie ksi¹dz Krzysztof je poprowadzi³.
Koinonia: Jak d³ugo trwa³y
przygotowania?
Przemek: Przygotowania
rozpoczêliœmy we wrzeœniu 2011
r. od opisanego wczeœniej spotkania organizacyjnego. Kolejne,
na pocz¹tku paŸdziernika, odby³o siê ju¿ u ksiêdza w Legnicy.
Wtedy wybraliœmy termin rekolekcji, ustaliliœmy wstêpnie, kto
za co odpowiada i czym musimy
siê w pierwszej kolejnoœci zaj¹æ.
Potem spotykaliœmy siê jeszcze

kilka razy u ksiêdza i parê razy
bez ksiêdza u nas we Wroc³awiu.
Niezale¿nie od tego, braliœmy tak¿e udzia³ w comiesiêcznych spotkaniach Diecezjalnej Diakonii
Oaz Rekolekcyjnych.
Koinonia: Co by³o najwa¿niejsze w przygotowaniach?
Magda: Najwa¿niejsza by³a
modlitwa w intencji rekolekcji.
Prosiliœmy za prowadz¹cych, za
uczestników, o to, aby Pan przyprowadzi³ na te rekolekcje tych,
których pragnie, aby wszyscy
chêtni mogli z Bo¿¹ pomoc¹
pokonaæ trudnoœci finansowe
zwi¹zane z wyjazdem na oazê
rzymsk¹. Modliliœmy siê tak¿e za
poszczególne sprawy, które trzeba by³o za³atwiæ: o dobry oœrodek, o mo¿liwoœæ zorganizowania na miejscu spotkañ z innymi
wspólnotami, a w szczególnoœci
o to, by ksiêdzu uda³o siê zarezerwowaæ dla nas w odpowiednich dniach czas na Eucharystiê
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w koœcio³ach stacyjnych. W to
zaanga¿owaliœmy siê nie tylko
osobiœcie, ale tak¿e prosz¹c o
modlitwê ca³¹ diakoniê modlitwy
oraz kontemplacyjne zgromadzenia zakonne. W drugiej kolejnoœci wa¿ne by³o dobre podzielenie siê odpowiedzialnoœci¹ za
poszczególne sprawy.
Koinonia: Jak wygl¹da³y
przygotowania?
Magda: Od pocz¹tku towarzyszyli nam Ela i Irek Szulcowie
oraz ksi¹dz Krzysztof. Poza tym
o pomoc w znalezieniu i zarezerwowaniu oœrodka poprosiliœmy
ksiêdza Paw³a Trajewskiego, studiuj¹cego obecnie w Rzymie.
Bêd¹c na miejscu móg³ osobiœcie
zobaczyæ oœrodki oraz bez problemu ustaliæ wa¿ne dla nas kwestie. Bardzo pomóg³ nam tak¿e
ksi¹dz Antonio, infu³at Panteonu,
który przez ca³y tydzieñ, kiedy
ksi¹dz Krzysztof by³ w Rzymie,
pomaga³ w zarezerwowaniu Eucharystii oraz podpowiedzia³, z
jakimi wspólnotami moglibyœmy
siê spotkaæ. Pomiêdzy siebie podzieliliœmy wszystkie niezbêdne
czynnoœci przygotowawcze: zapisy, zaliczki, og³oszenia, kwestie
zwi¹zane z wy¿ywieniem, dojazdem itp.
Przemek: Na spotkaniach
wspólnych opracowywaliœmy
natomiast program na ka¿dy
dzieñ rekolekcji. To zajê³o nam
najwiêcej czasu, gdy¿ trzeba by³o
ustaliæ, ile czasu potrzebujemy na
przemieszczanie, na nawiedzenie
koœcio³ów i innych
miejsc, na modlitwê, spotkania ze
wspólnotami oraz
gdzie zrobiæ spotkania w grupach czy
ró¿aniec. I choæ na
miejscu modyfikowaliœmy trochê te
plany, to jednak w
du¿ej mierze bazowaliœmy na nich.
Przed samymi rekolekcjami, zrobiliœmy
tak¿e dla ka¿dego listê rzeczy do zabrania, np. ksiêgi liturgiczne, komunikanty, œwiece, materia³y
papiernicze.
Dziêki temu na miejscu nie musieliœmy
ju¿ martwiæ siê o te
rzeczy. Poniewa¿
chcieliœmy, aby w
rekolekcjach brali
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udzia³ poza rodzinami tak¿e m³odzi, wa¿n¹ kwesti¹ by³o znalezienie animatora dla grupy m³odzie¿owej. Myœleliœmy równie¿, ¿e
mo¿e zbierze siê grupa ksiê¿y i
kleryków. Ostatecznie utworzy³a siê grupa mêska, sk³adaj¹ca siê
z ksiêdza, diakona oraz dwóch nastolatków. O animowanie tej grupy poprosiliœmy podczas Kongregacji Odpowiedzialnych w Czêstochowie Martê z Poznania, z
oazy doros³ych, któr¹ poznaliœmy
rok wczeœniej podczas oazy III
stopnia w Krakowie. Widzieliœmy
jej pos³ugê i zaanga¿owanie na
tamtych rekolekcjach, dlatego
nie baliœmy siê zaproponowaæ jej
tej odpowiedzialnoœci. Tak ostatecznie ukonstytuowa³a siê grupa odpowiedzialnych za rekolekcje.
Koinonia: W jaki sposób zrealizowaliœcie znaki Koœcio³a, które maj¹ miejsce na oazie III stopnia?
Magda: Jednym z g³ównych
znaków pozwalaj¹cych doœwiadczyæ tajemnicy Koœcio³a na III
stopniu jest znak œwi¹tyni. W
Rzymie realizuje siê go przez nawiedzenie koœcio³ów stacyjnych,
wykopalisk pod Bazylik¹ œw. Piotra, gdzie znajduj¹ siê doczesne
szcz¹tki Piotra Opoki, oraz katakumb. Od pocz¹tku chcieliœmy
byæ jak najbardziej wierni programowi oazy zaproponowanemu
przez S³ugê Bo¿ego ksiêdza Franciszka Blachnickiego, dlatego
zasadniczo do koœcio³ów stacyjnych udawaliœmy siê w dniach na
to przewidzianych w programie
podrêcznika ON¯ III stopnia. Na
miejscu zawsze prze¿ywaliœmy
Eucharystiê, czasami równie¿
ró¿aniec. W miarê mo¿liwoœci
staraliœmy siê te¿ dotrzeæ do znaków dodatkowych – przewidzianych w podrêczniku, choæ w niektórych przypadkach byliœmy w
tych miejscach w inne dni. Po
prostu czasami ³atwiej by³o nam
tam dotrzeæ, gdy byliœmy w pobliskim koœciele stacyjnym. Modyfikacje dotyczy³y tak¿e spotkania z Piotrem naszych czasów.
W czasie naszej oazy uda³o nam
siê dwukrotnie modliæ wspólnie
z Ojcem Œwiêtym: pierwszy raz
na placu œw. Piotra a drugi w
Castel Gandolfo. Poniewa¿ spotkania te odbywa³y siê w dwie
kolejne niedziele, musieliœmy tak
dostosowaæ swój plan, aby na nie
dotrzeæ. Poza tym odwiedziliœmy
te¿ wiele miejsc dodatkowych, jak
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choæby wiêzienie pod koœcio³em
Santa Maria in Via Lata, w którym przez dwa lata by³ wiêziony
œw. Pawe³, a które zosta³o udostêpnione szerszemu gronu wiernych dopiero niedawno, czy
sanktuarium Matki Bo¿ej Divino
Amore pod Rzymem, gdzie prze¿yliœmy dzieñ wspólnoty.
Koinonia: Czy trudno by³o
znaleŸæ bazê – siedzibê Oazy?
Przemek: Wiadomo, ¿e ceny
noclegów i wy¿ywienia stanowi¹
zasadnicz¹ czêœæ wszystkich
kosztów oazy, dlatego zale¿a³o
nam na znalezieniu jak najtañszego noclegu, gdzie jednoczeœnie moglibyœmy zamówiæ obiadokolacje i œniadania. Pocz¹tkowo mieliœmy mieszkaæ u sióstr
Antoninek w Domu Pielgrzyma
Sursum Corda. Jednak¿e w lutym, kiedy ksi¹dz Krzysztof pojecha³ do Rzymu, okaza³o siê, ¿e
nasza rezerwacja jest nieaktualna i musimy szybko szukaæ innego oœrodka. Pierwszym wyborem
by³ oœrodek Seraphicum, w którym mieœci siê wydzia³ teologiczny œw. Bonawentury, a który braliœmy pod uwagê tak¿e pierwotnie. Cudownym zrz¹dzeniem by³o
to, ¿e w oœrodku tym mieli zrobion¹ jeszcze przez ksiêdza Paw³a rezerwacjê dla nas, która z nieœwiadomoœci do tej pory nie zosta³a przez nas ani potwierdzona
ani odwo³ana. Tym sposobem,
jak szybko pojawi³y siê problemy z noclegami, tak szybko te¿
Pan Bóg pomóg³ nam w znalezieniu zastêpczego miejsca. Co
wiêcej okaza³o siê, ¿e w oœrodku
mamy dostêp do klimatyzowanej
sali multimedialnej, w której ka¿dego wieczoru mogliœmy robiæ
syntezê oraz przygotowywaæ siê
przez ogl¹danie zdjêæ do statio z
kolejnego dnia. Poza tym na
miejscu wykupiliœmy tak¿e obiadokolacje, które przyrz¹dza³a i
podawa³a niezwykle ¿yczliwa i
sympatyczna w³oska rodzina. W
ostatecznym rozrachunku mo¿emy nawet powiedzieæ, ¿e miejsce to by³o dla nas lepsze od
domu Sursum Corda, gdy¿ znajdowa³o siê blisko stacji metra,
dziêki czemu mogliœmy siê sprawnie i szybko przemieszczaæ po
Rzymie. Wad¹ tego miejsca by³o
to, ¿e mieliœmy do dyspozycji jedynie 3 wieloosobowe pokoje,
dlatego kobiety i mê¿czyŸni spali
osobno. Wa¿ne by³o to, ¿e do
oœrodka przyjechaliœmy dwa dni
przed rozpoczêciem rekolekcji.

Mieliœmy wiêc czas na zorganizowanie miejsca w oœrodku, naszej siedziby, zaznajomienie siê z
okolic¹, zapoznanie siê z drog¹
do metra i sprawdzeniem miejsc
na zakupy.
Koinonia: Jak rozstrzygnêliœcie kwestiê dojazdu uczestników do Rzymu?
Magda: Ju¿ na pierwszym
spotkaniu z ksiêdzem ustaliliœmy,
¿e trzeba w tej kwestii pozostawiæ uczestnikom wolnoœæ, bo s¹
osoby, które bêd¹ chcia³y polecieæ samolotem, aby zaoszczêdziæ trochê czasu, mog¹ byæ te¿
tacy, którym bardziej bêdzie odpowiada³a podró¿ samochodem
ze wzglêdu na mo¿liwoœæ zobaczenia czegoœ po drodze, spêdzenia kilku dni d³u¿ej we W³oszech
(nad morzem czy jeziorem). Poniewa¿ wiedzieliœmy, ¿e na oazê
mog¹ siê zg³osiæ osoby z ró¿nych
czêœci Polski, uznaliœmy, ¿e
wspólny transport siê nie sprawdzi. Jednoczeœnie wiedzieliœmy,
¿e mo¿e zajœæ potrzeba koordynacji wyjazdu samochodami i ¿e
powinniœmy zaoferowaæ pomoc
w zakupie biletów lotniczych
tym, którzy sami mog¹ sobie z
tym nie poradziæ. Wszystkie za³o¿enia okaza³y siê prawdziwe.
Czêœæ osób wybra³a transport
samolotem (z Poznania i Wroc³awia) a czêœæ pojecha³a samochodem i zosta³a d³u¿ej we W³oszech.
Po osoby, które przylecia³y samolotami wyjechaliœmy na lotnisko, dziêki czemu nie musia³y
martwiæ siê dojazdem do oœrodka. Po rekolekcjach tak¿e ich odwieŸliœmy. My zdecydowaliœmy
siê na podró¿ samochodem, gdy¿
mieliœmy du¿o dodatkowych rzeczy do zabrania (notatniki, œpiewniki, Liturgie Godzin, jedzenie).
Dziêki temu mogliœmy tak¿e zabraæ dodatkowe torby osób, które lecia³y samolotem i przez to
mog³y zabraæ tylko ograniczony
baga¿.
Koinonia: Jak poruszaliœcie
siê po Rzymie?
Przemek: Zasadniczo metrem. Stacja metra Laurentina
by³a oko³o 10 minut od naszego
oœrodka. Tam, gdzie nie doje¿d¿a³o metro korzystaliœmy z komunikacji autobusowej. Na wszystkie publiczne œrodki transportu
mieliœmy wykupion¹ kartê przejazdow¹, dziêki czemu nie musieliœmy za ka¿dym razem kupowaæ
biletów. W czasie oazy czterokrotnie jeŸdziliœmy te¿ samocho-
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dami, którymi czêœæ z nas przyjecha³a do Rzymu (na szczêœcie
miejsc w 3 samochodach starcza³o dla wszystkich). Bez tego
prawdopodobnie nie uda³oby
nam siê dotrzeæ w niektóre miejsca a na pewno nie w tak krótkim czasie.
Koinonia: Poruszanie siê w
wiêkszej grupie osób zawsze przysparza problemów.
Magda: Nie musieliœmy braæ
na siebie odpowiedzialnoœci za
osoby niepe³noletnie, poniewa¿
dotyczy³o to tylko dwóch nastolatków, którzy byli na rekolekcjach pod opiek¹ swoich rodziców. Takie by³o za³o¿enie, ¿e na
oazê zapisujemy tylko osoby pe³noletnie a m³odszych, tylko jeœli
jad¹ z rodzicami. Baliœmy siê o
to, ¿e ktoœ siê mo¿e zgubiæ podczas przemieszczania po Rzymie.
Jednak ka¿dy mia³ spisany adres
naszego oœrodka Seraphicum i
mieliœmy tak¿e swoje telefony
komórkowe. Nikt siê jednak
przez ca³¹ oazê nie zgubi³. Wszyscy potrafili tak¿e samodzielnie
trafiæ do oœrodka, gdy wolny czas
rozpocz¹³ siê w centrum Rzymu.
Na wszelki wypadek zawsze proponowaliœmy wspólny powrót
wszystkim chêtnym. Nasz¹
obaw¹ byli kieszonkowcy, szczególnie w metrze i autobusach.
Staraliœmy siê uczuliæ wszystkich.
Naszej grupie nic z³ego siê nie
przydarzy³o, ale byliœmy w metrze œwiadkami ograbienia dwóch
osób z ich portfeli. Kolejn¹
obaw¹ by³a jazda samochodem
po Rzymie. Staraliœmy siê jeŸdziæ
bezpiecznie i trzymaæ siê wszystkimi samochodami razem. Najwiêcej nerwów kosztowa³o nas
chyba przechodzenie przez zat³oczone jezdnie. Nawet na pasach
ciê¿ko by³o siê czasem przedostaæ na drug¹ stronê ulicy. Ksi¹dz
Krzysztof, wkracza³ pewnym krokiem na ulicê i tak nas przeprowadza³. Po kilku dniach i my przyzwyczailiœmy siê do takiego sposobu przechodzenia przez jezdniê
i z uœmiechem odbieraliœmy ju¿
wypowiadane przez Niego przy
tej okazji s³owa: „nie dajcie siê
zabiæ”.
Koinonia: Serdecznie dziêkujê za rozmowê.
Z Magd¹ i Przemkiem
Skibiñskimi
rozmawia³a
Ma³gorzata Baltyn
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Jaka oaza akademicka?

Co zrobiæ z oazowiczami studentami? Posy³aæ ich do nowych parafii, na terenie których wynajmuj¹ mieszkania, tworzyæ nowe wspólnoty, czy nalegaæ by czêœciej wracali do domów i tamtejszych grup? Brak konkretów w tej kwestii namna¿a siê z ka¿dym rokiem.

PaŸdziernik. Od wielu ju¿ lat
miesi¹c ten nie kojarzy ju¿ siê ze
swoj¹ pierwotn¹ nazw¹. Któ¿
bowiem wie jeszcze czym s¹ paŸdzierze odpadaj¹ce o tej porze od
lnu? Dla nas, ludzi wspó³czesnych, jest to czas studencki. Po
d³ugiej przerwie wakacyjnej miasta znów zape³niaj¹ siê wielk¹ liczba m³odych ludzi przybywaj¹cych, by doœwiadczyæ pierwszych
chwil samodzielnego ¿ycia oraz
zanurzyæ siê w odmêty wszelakich dyscyplin naukowych. Przybywaj¹ zewsz¹d. Ka¿dy region
Polski ubo¿eje o dan¹ liczbê ma³olatów uciekaj¹cych do tego co
nie tylko interesuj¹ce ale i wielkomiejskie. Co prawda wracaj¹
oni co jakiœ czas do rodzinnych
gniazd, ale mimo wszystko s¹ to
tylko powroty i rozstania. W
nowym zaœ otoczeniu pierwsze
co trzeba zrobiæ, to od pocz¹tku
zbudowaæ nowe relacje miêdzyludzkie, ogarn¹æ nieznan¹ przestrzeñ, poznaæ pobliskie sklepy,
kina, teatry, kluby, a tak¿e koœcio³y.
Nie tak odleg³y, a jednak dla
wiêkszoœci bêd¹cy prehistori¹
wiek XIX, by³ œwiadkiem wielu
problemów na szerok¹, miêdzynarodow¹ skalê. Okreœlano je
kwestiami do rozwi¹zania. I tak
istnia³a kwestia ¿ydowska, robotnicza, kobieca czy te¿ narodowa.
Zjawiska te nie zakoñczy³y siê od
razu. Trwa³y przez dziesiêciolecia
i ulega³y przemianom. Jedne
same usuwa³y siê w cieñ, rozwi¹zuj¹c siê samoistnie, a na ich
miejsce powstawa³y nowe. Byæ
mo¿e problem jaki dostrzegam
jest nie a¿ tak ogromny, nie a¿
tak pal¹cy, jednak istnieje. Okreœlê go mianem „oazowej kwestii
studenckiej”. Czy jest on do rozwi¹zania? Byæ mo¿e. Na pewno
do rozmowy i krótkiego namys³u. Mo¿e w³aœnie na skutek tego
naturalnie sam zniknie.

Wyjœæ z ma³oletnioœci
Jakiœ czas temu by³em œwiadkiem dysputy dwóch zakonników: misjonarza i dominikanina.
Tematem by³a oaza studencka.
Drugi z ojców na pocz¹tku przytoczy³ pewn¹ historiê, gdy to
rozmawia³ w Warszawie z jednym
ze studentów, dawnym oazowiczem, który nie wiedzia³ co zrobiæ. Nowe miejsce, ludzie, ale
najwa¿niejszy by³ tu problem religii. Co zrobiæ ze swoim duchem? Dla zakonnika by³o to
proste: znajdŸ jak¹œ wspólnotê,
rozwijaj siê. Oaza jest dobra na
czas gimnazjum, liceum. Teraz w
¿yciu nasta³ inny czas. Na t¹
opowiastkê zareagowa³ pierwszy
z zakonników zwi¹zany od lat z
Ruchem. T³umaczy³, ¿e oaza prowadzi do pe³ni dojrza³oœci, jej
dzia³anie jest uniwersalne, niezale¿nie od wieku. Jest propozycj¹
zarówno dla m³odzie¿y, studentów, rodzin, osób doros³ych. Co
wiêcej, przez te wszystkie lata nie
utraci³a nic na wartoœci, przy tak
mocnych zmianach politycznych, spo³ecznych, œwiatopogl¹dowych.
Studia s¹ okresem bardzo
trudnym w ¿yciu. Zarówno ze
wzglêdu na zmiany jak równie¿ z
powodu doœwiadczenia odpowiedzialnoœci za samego siebie. Ka¿dy syn czy córka wychodzi wtedy spod parasola ochronnego
rodziców i musi tak postêpowaæ,
by póŸniej samemu nie ¿a³owaæ
swoich wyborów. Wraz z tym w
parze pod¹¿a wzrost duchowy.
Samemu trzeba szukaæ wspólnoty, mo¿liwoœci rozwoju. W przypadku oazowiczów wybór wydaje siê oczywisty. By³em we
wspólnocie parafialnej, teraz czas
by znaleŸæ jakaœ studenck¹. I tu
mo¿e powstaæ problem.

Oaza studencka
Ka¿de wielkie miasto powinno byæ dobrze skonstruowane
pod wzglêdem duszpasterskim.
Oprócz funkcjonowania poszczególnych parafii, istniej¹
równie¿ jednostki „specjalistyczne”, zajmuj¹ce siê konkretnym
typem duszpasterstwa. Jedn¹ z
nich s¹ duszpasterstwa akademickie. A jest ich wiele, tego nie da
siê zaprzeczyæ. Ma³e i klimatyczne, te z wieloletni¹ tradycj¹, wielkie, prowadzone przez zakonników czy bêd¹ce centralnym
oœrodkiem diecezjalnym. W tej
kwestii studenci maj¹ w czym
wybieraæ. Mog¹ przyjœæ i zobaczyæ jak ka¿dy z organizmów
funkcjonuje, co proponuje i dlaczego warto tam przychodziæ.
Dla niektórych jest jednak oczywiste, ¿e oœrodek najbli¿szy miejscu zamieszkania jest najlepszy.
W ramach tych duszpasterstw istniej¹ jednak jeszcze mniejsze
wspólnoty. Sk³adowe, buduj¹ce
dane duszpasterstwo. Gdyby siê
przypatrzeæ bli¿ej, grup oazowych
tam niewiele. Mnóstwo zaœ spotkañ biblijnych, charyzmatycznych, ewangelizacyjnych czy te¿
kontemplacyjnych. Istniej¹ grupy Odnowy w Duchu Œwiêtym,
Taize, wolontariatu, wszelakich
form modlitwy (ko³a ró¿añcowe
itd.) jak równie¿ dzia³ania kulturalne i spo³eczne (DKF-y, tañce,
spotkania ze znanymi osobami
itp.). Niestety Ruch jest w mniejszoœci, ale jeœli ju¿ jest, to dosyæ
silny. Z czego to wynika? Nie
sposób zrozumieæ. Przecie¿ powstanie choæby ma³ej wspólnoty zale¿y od samych ludzi, którzy
gromadz¹ siê i pragn¹ mieæ w
takim czy innym duszpasterstwie
wspólnotê Œwiat³o-¯ycie. Mo¿e
nie maj¹ w sobie takiego pragnienia, a w zamian maj¹ inne, by
doœwiadczyæ czegoœ nowego. S¹
jednak i tacy, którzy podejmuj¹
wyzwanie.
Niegdyœ kole¿anka opowiedzia³a mi historiê swojej walki o
wspólnotê w jednym z miast akademickich, a zarazem wojewódzkim. Szuka³a d³ugo oazy i mia³a z
tym wielkie problemy. Wiele by³o
oaz rodzin, niewiele zaœ tych dla
m³odzie¿y, jeœli ju¿ to dla pierwszych klas gimnazjum czy te¿ dzieci bo¿ych. Ostatecznie bardzo
rozgoryczona posz³a do parafii,
w której mieszka³a i trafi³a na ksiêdza zak³adaj¹cego grupê m³odzie-

informacje

¿ow¹. Zaproponowa³a by mia³a
ona charakter oazowy i ju¿ w kilka
miesiêcy póŸniej animowa³a wraz
z kap³anem grupê kilkunastu
osób w wieku studenckim i licealnym.
Jaka formacja?
Ruch, który istnieje w duszpasterstwach czy w parafiach
(prowadzony przez studentów)
jest bardzo specyficzny. Tworz¹
go bowiem ludzie, którzy w wiêkszoœci przeszli ju¿ formacje podstawow¹ i swoje miejsce znajduj¹
w formacji sta³ej. Ci animatorzy,
czêsto z bardzo bogatym doœwiadczeniem, formuj¹ siê najpierw
wed³ug konspektu Droga do
Wspólnoty, dalej zaœ dziêki Szkole Chrystusa. Tym spotkaniom
w ma³ych grupkach towarzysz¹
tak¿e spotkania ogólne, w których miejsce formacyjne zajmuj¹
corocznie przygotowywane materia³y pog³êbiaj¹ce idee tematu roku. To postêpowanie jest
oczywiste. Jednak co zrobiæ dalej, gdy dwa pierwsze konspekty
spe³ni¹ ju¿ swoje zadania? Ludzie
ci s¹ wtedy zostawieni samym
sobie. Wyczerpali mo¿liwe „drogi formacji”. Czasami jednak
mo¿na posi³kowaæ siê bogat¹ literatur¹, choæby samego ojca
Franciszka, i tym samym stworzyæ w grupie opart¹ o dany tekst
samodzieln¹ formacjê. S¹ jednak
osoby, które nie tylko nie czuj¹
siê na si³ach by tak kombinowaæ,
ale uwa¿aj¹ to za coœ niezgodnego z zasadami Ruchu. Na powsta³y pat istnieje jeszcze kolejne
wyjœcie: formacja w diakonii.
Szkoda tylko, ¿e i tym razem student mo¿e napotkaæ problem.
Ruch w diecezjach jest nierówny, i o ile ktoœ trafi do du¿ych
miast, choæby na wschodzie czy
po³udniu Polski, to z pewnoœci¹
na takie tam trafi. W miejscowoœciach mniejszych mo¿e napotkaæ ju¿ spory problem. Taki poszukuj¹cy student nie do koñca
mo¿e byæ równie¿ przekonany o
koniecznoœci czy potrzebie przynale¿enia do diakonii w swoim
akademickim mieœcie. Przecie¿,
co miesi¹c wracam do domu i
tam biorê udzia³ w pracach diakonii, nie mówi¹c ju¿ o œwiêtach, w czasie których w pe³ni
siê anga¿ujê w jej dzia³ania –
myœli. I poniek¹d w takim rozumowaniu jest racja, bo nie warto spraw duchowych traktowaæ
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po³owicznie. Nie wspominaj¹c
równie¿ o formie studiów, która
w systemie boloñskim trzy plus
dwa, daje mo¿liwoœæ kszta³cenia
siê w dwóch oœrodkach akademickich, a w takich wypadkach
trudno cokolwiek przedsiêwzi¹æ.
Dodatkowo wybór programów
stypendialnych typu Erasmus czy
MOST przepe³nia czarê goryczy.
Liczy siê jakoœæ
Istniej¹, nieliczne ale jednak,
wspólnoty studenckie, oazowe.
Jednak szczególnie co do struktury musz¹ one byæ z³o¿one.
Nale¿¹ do nich bowiem w wiêkszoœci ludzie, którzy przyszli na
oazê bo wczeœniej mieli z ni¹
stycznoœæ, tu olbrzymia grupa
animatorska, ale równie¿ przychodz¹ osoby nowe, które rozpoczynaj¹ dopiero swoj¹ drogê
formacyjn¹. S¹ równie¿ osoby
bêd¹ce animatorami kieruj¹cymi
swoje zaanga¿owanie na wspólnotê w rodzinnej parafii oddalonej niedaleko od miejsca studiów.
W koñcu trafiaj¹ siê studenci

mieszkaj¹cy na sta³e w oœrodku
akademickim, bêd¹cy czêœci¹
wspólnoty parafialnej. Na tym
etapie czêsto dochodzi do problemów. W niektórych miejscach
oazy cierpi¹ na braki animatorów, a tu jest ich a¿ nadmiar.
Jedni odkrywaj¹ cztery prawa
¿ycia duchowego, inni zaœ myœl¹
jakie jest ich miejsce w Koœciele. Ta ró¿norodnoœæ, co oczywiste, jest udzia³em ka¿dej wspólnoty. W tym wzglêdzie jednak
wiêksze znaczenie robi ró¿nica
doœwiadczenia ni¿ wieku. Ruch
bowiem, choæ jeden, to ma ró¿ne ods³ony i zdarza siê, ¿e inne
praktyki przynieœli z np.: diecezji
tarnowskiej, a inne z olsztyñskiej
czy œwidnickiej. Wszystko to
wydaje siê mieœciæ w granicach
b³êdu, a ów ró¿norodny „dobytek” religijny mo¿e byæ dla innych
cz³onków wspólnoty bogactwem,
którym warto siê dzieliæ. Cokolwiek by jednak nie mówiæ, ludzie,
którzy podejmuj¹ siê tworzenia
czy budowania studenckiej oazy
zyskuj¹ wiêcej ni¿ mo¿na by siê
spodziewaæ.

Do rozw(i¹z/a¿)ania
Jaka jest wiêc owa oazowa
kwestia studencka? Czego potrzeba? Co jest konieczne? Czy
jest w oazie miejsce dla osób po
formacji podstawowej a jeszcze
przed za³o¿eniem rodziny? Pytania te s¹ wa¿ne i w pe³ni okreœlaj¹ problem. Ale przecie¿, patrz¹c z innej perspektywy, te studenckie wspólnoty Ruchu, które
istniej¹, maj¹ siê dobrze, formuj¹
ludzi, organizuj¹ nawet specjalne rekolekcje oaz studenckich.
Wynika z tego, lecz nie tylko z
tego, ¿e oaza to miejsce czerpania ¯ywej Wody w czasie studiowania. Problem jednak w tym,
¿e grupê tê trzeba dostrzec bardziej szczegó³owo i zaproponowaæ jej coœ wiêcej. Jakiœ konspekt spotkañ, podrêcznik, notatnik, mo¿e specjalne, tematyczne rekolekcje. Wa¿na jest tu równie¿ wra¿liwoœæ ksiê¿y i ich
otwarcie na próby zak³adania
wspólnot studenckich. Konieczne jest zobaczyæ, ¿e oazowicze
na studiach to liczna grupa, z

której, bo te¿ tak siê zdarza, czêœæ
w czasie studiów zatraca kontakt
z Ruchem, pozostawiaj¹c jedynie w sferze p³ytkiej pamiêci,
wspomnienia o rekolekcjach,
„stopniach” i wspólnocie. Takich
ludzi prawdziwie szkoda traciæ.
Niektórzy bowiem tylko rezygnuj¹ z oazy, inni zaœ zupe³nie
rezygnuj¹ z Chrystusa. Mo¿e trzeba pokazaæ, ¿e bycie studentem
i oazowiczem to nie sprzecznoœæ,
a w wchodzeniu w prawdziw¹
doros³oœæ najlepiej towarzysz¹
spotkania z Panem, wspólnota,
formacja. Bycie dojrza³ym chrzeœcijaninem z w³aœciwym sobie
miejscem w Koœciele jest tak¿e
byciem dojrza³ym cz³owiekiem z
odpowiednim miejscem w spo³eczeñstwie. A ku temu przecie¿
prowadzi Ruch, niezale¿nie od
wieku. Chyba warto i studentom
w tym wzglêdzie poœwiêciæ wiêcej uwagi, tym bardziej, ¿e od
oazy studenckiej czêsto blisko do
Domowego Koœcio³a.
Marek Szajda

Wydawnictwo Œwiat³o-¯ycie poleca
Gregory Popcak
NA DOBRE... NA ZAWSZE!. Katolicki poradnik dla tych, którzy pragn¹, by ich ma³¿eñstwo trwa³o ca³e ¿ycie
Jest to ksi¹¿ka o mi³oœci ma³¿eñskiej. W bardzo konkretny sposób pomaga uœwiadomiæ sobie, czym naprawdê
jest mi³oœæ: jak jest cenna i jak wiele kosztuje. Stawaæ siê wspania³ym kochankiem – i budowaæ z najdro¿sz¹ sobie
osob¹ mi³oœæ, która trwa wiecznie – to nieb³ahe zadanie. Ale mo¿na sprawiæ, ¿e mi³oœæ bêdzie trwaæ, a serca
mog¹ staæ siê tak wielkie, ¿e bêd¹ wspania³omyœlnie kochaæ. Mo¿na osi¹gn¹æ to, czego ka¿dy pragnie w mi³oœci.
Ci, którzy prawdziwie chc¹ wspania³ego ¿ycia i wspania³ej mi³oœci, i maj¹ w sobie wolê robienia tego, co w
oczywisty sposób musi zostaæ zrobione, by osi¹gn¹æ trwa³¹ mi³oœæ, mog¹ uzyskaæ to, czego pragn¹. (...) To jest
wa¿na ksi¹¿ka. Pomo¿e wielu ma³¿onkom odkryæ, jak uczyniæ swe ma³¿eñskie ¿ycie piêknym i jak sprawiæ, by
wraz z up³ywem lat wci¹¿ siê rozwija³o.
DOMOWY KOŒCIÓ£. Ga³¹Ÿ rodzinna Ruchu Œwiat³o-¯ycie
Album pt. „Domowy Koœció³. Ga³¹Ÿ rodzinna Ruchu Œwiat³o-¯ycie” ukaza³ siê nak³adem Wydawnictwa Œwiat³o-¯ycie z
okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu XXXV-lecia Domowego Koœcio³a. Ksi¹¿ka jest bogato ilustrowana zdjêciami;
czytelnik znajdzie w niej tak¿e podstawowe informacje o charyzmacie tej ga³êzi Ruchu Œwiat³o-¯ycie oraz liczne œwiadectwa
jej cz³onków. Œwietna na prezent!
Franciszek Blachnicki
ZARYZYKOWAÆ WIARÊ
Niniejsze rozwa¿ania S³ugi Bo¿ego ks. Franciszka Blachnickiego maj¹ zachêciæ nas do refleksji nad nasz¹ wiar¹,
abyœmy nie tyle skupili siê na biadoleniu, ¿e ciê¿kie czasy dla chrzeœcijan, ¿e wiara prze¿ywa kryzys, ale ¿ebyœmy
podjêli trud rozwoju naszej relacji z Bogiem, a w konsekwencji stali siê czytelnymi dla œwiata œwiadkami ¿ycia chrzeœcijañskiego – ¿ycia z wiary. Niechaj myœli S³ugi Bo¿ego pobudz¹ nas (...) do g³êbszej refleksji nad wiar¹ w naszej
codziennoœci. (Ze wstêpu ks. Macieja Krulaka)
NEW LIFE’M – ŒWIAT£O ¯YCIE
To p³yta, która ³¹czy pokolenia. Niemal¿e od 40 lat ca³orocznej formacji Ruchu Œwiat³o-¯ycie
towarzyszy piosenka roku. To w³aœnie ze zbioru tych utworów New Life’m wybra³ 12 piosenek,
które znajduj¹ siê na tej p³ycie. P³yta ma charakter wspólnotowej modlitwy œpiewem. Wszystkie piosenki wykonywane
s¹ jednym g³osem, co sprawia, i¿ towarzysz¹ce zespo³owi chóry przez prostotê wykonania zapraszaj¹ s³uchaj¹cych do
wspólnego œpiewu – modlitwy.
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Warto wiedzieæ
Dom w Ligocie Polskiej, Fundacja Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu…
Wiele osób pyta³o mnie co s³ychaæ w naszym oœrodku w
Ligocie. Inni co to za oœrodek Ruchu jest w Ligocie? To na
ogó³ ci z ma³ym sta¿em w Ruchu. Jeszcze nie zd¹¿yli tam
byæ. Sporo w¹tpliwoœci dociera³o do mnie w temacie fundacji naszego ruchu, do czego s³u¿y, jakie ma konto (konta) i
wreszcie jak siê to ma do tzw. Stowarzyszenia Diakonii Ruchu w kontekœcie zw³aszcza Ruchu, jako ca³oœci jego cz³onków czynnych i mo¿e nawet tzw. sympatyków. A wiêc do
dzie³a. Spróbujê odpowiedzieæ na te pytania, bo warto to
wiedzieæ.

Dom rekolekcyjny Ruchu
Œwiat³o-¯ycie Archidiecezji
Wroc³awskiej
w Ligocie Polskiej
Bardzo ciekawa jest historia
przejêcia przez Ruch starego,
zabytkowego pa³acu w Ligocie
Polskiej, w celu zrobienia go domem rekolekcyjnym. Pisze o tym
przepiêknie w swego rodzaju
œwiadectwie Maria Stec. Przytaczamy je w ca³oœci w tym numerze Koinonii. Podobnie tak¿e tutaj o samym domu i jego aktualnej sytuacji i problemach w wywiadzie z Mari¹ Stec. W tym miejscu tylko kilka danych porz¹dkowych, których nie ma w wywiadzie, a które mog¹ siê przydaæ.
Adres:
56-400 Ligota Polska 60
Kierownik oœrodka
Maria Stec tel. 71-350 92 58
Dojazd: z Wroc³awia kierunek na Warszawê. Za Oleœnic¹,
jad¹c star¹ drog¹ nr 8 mijamy
ma³¹ miejscowoœæ Cieœle. Za ni¹
ju¿ w samej Ligocie Polskiej na
jedynym skrzy¿owaniu skrêcamy
w lewo. T¹ w¹sk¹ asfaltow¹
drog¹ jedziemy teraz doœæ d³ugo.
Gdy zobaczymy dwie kolumienki
dawnej bramy pa³acyku, skrêcamy w prawo przed nimi i zaraz
dalej w lewo ju¿ pod dom.

Co to jest
Fundacja “Œwiat³o-¯ycie” ?
Fundacja „Œwiat³o-¯ycie”
powsta³a w 1989 roku. Fundusz
za³o¿ycielski utworzony zosta³ z
nagrody przyznanej przez Fundacjê Jana Paw³a II Ruchowi Œwiat³o-¯ycie „za bezprecedensow¹ w
Europie Œrodkowej pracê nad
formacj¹ religijn¹ i moraln¹ polskiej m³odzie¿y zmierzaj¹c¹ do
ukszta³towania w niej pe³nej odpowiedzialnoœci za ¿ycie Koœcio³a
i w³asnego Narodu”. Od 2006 r.
Fundacja jest organizacj¹ po¿ytku publicznego (opp).
G³ówne cele dzia³ania Fundacji:
· upowszechnianie pozytywnych wzorców osobowych
i rodzinnych,
· organizacja wypoczynku
dla dzieci i m³odzie¿y,
· s³u¿ba rozwojowi ludzi wolnych od na³ogów i uzale¿nieñ,
· pomoc osobom w trudnej
sytuacji materialnej.
Fundacjê mo¿na zasiliæ:
· przekazuj¹c 1% czyli jedn¹
setn¹ czêœæ podatku dochodowego od osób fizycznych.
Wystarczy w deklaracji PIT
wpisaæ nasz numer KRS,
· wp³acaj¹c na konto bankowe darowiznê. Od podstawy

Wp³at na Dom Rekolekcyjny mo¿na dokonywaæ
poprzez Oœrodek Fundacji „Œwiat³o-¯ycie” we Wroc³awiu,
ul. Bobrza 24/7, 54220 Wroc³aw,
numer konta 91 1020 5242 0000 2502 0185 6616
z dopiskiem
„Na Diecezjalny Dom Rekolekcyjny w Ligocie Polskiej”

opodatkowania mo¿na odliczyæ darowizny w kwocie nie
wy¿szej ni¿ 6% uzyskanego
dochodu (art. 26 ust. 1 pkt 9
ust. o pdpf). Nale¿y pamiêtaæ,
i¿ w przypadku gdy przedmiotem darowizny s¹ pieni¹dze, to
powinna ona byæ udokumentowana dowodem wp³aty na
rachunek bankowy. Zaœ w
przypadku darowania rzeczy
lub us³ug – dokumentem potwierdzaj¹cym przekazanie tej
darowizny oraz dokumentami
potwierdzaj¹cymi faktyczne
wydatki zwi¹zane z t¹ darowizn¹.
Adres
Fundacja „Œwiat³o-¯ycie”
ul. Ró¿yckiego 8,
40-589 Katowice
tel. 32 251 88 20,
e-mail: fundacja@oaza.pl
KRS 0000071891
Konto Fundacji: 61 1560
1108 0000 9060 0004 4584
Uwaga: jeœli chcesz przeznaczyæ 1% na Oœrodek we Wroc³awiu, w PIT w rubryce przeznaczonej na podanie szczegó³ów
wpisz „Dla Oœrodka we Wroc³awiu”.
Inne darowizny dla Oœrodka
we Wroc³awiu mo¿na wp³acaæ na
bezpoœrednie konto:
Oœrodek Fundacji „Œwiat³o-¯ycie” we Wroc³awiu,
ul. Bobrza 24/7, 54-220 Wroc³aw
Konto Oœrodka we Wroc³awiu: 91 1020 5242 0000 2502
0185 6616
(wiêcej na stronie
www.fundacja.oaza.pl)
Czym jest, a czym nie jest
Stowarzyszenie Diakonia
Ruchu Œwiat³o-¯ycie
Jest publicznym stowarzyszeniem wiernych duchownych i
œwieckich. Posiada osobowoœæ
prawn¹, dzia³a w oparciu o przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego, statutu i prawa obowi¹zuj¹cego w Rzeczpospolitej Polskiej.
Sekcjê Diakonii w diecezji eryguje Biskup Diecezjalny. W archidiecezji wroc³awskiej Sekcja Diecezjalna Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Œwiat³o-¯ycie” zosta³a erygowana 29 stycznia
2003 r. przez ks. kardyna³a Henryka Gulbinowicza. Stowarzyszenie na poziomie ogólnokrajowym
powo³a³a w 2000 roku Konferencja Episkopatu Polski.

informacje

Cz³onkami Diakonii mog¹
staæ siê osoby spe³niaj¹ce nastêpuj¹ce warunki:
· odbycie formacji podstawowej
Ruchu Œwiat³o-¯ycie wed³ug
programów ustalonych dla ich
stanu i powo³ania
· uczestnictwo w ¿yciu i pracy
wspólnoty Ruchu Œwiat³o¯ycie
· cz³onkostwo w Krucjacie Wyzwolenia Cz³owieka
· ukoñczone 18 lat.
Zgodnie ze Statutem Diakonii, jej cz³onkowie nale¿¹ do jednej struktury krajowej Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Œwiat³o¯ycie i na tej podstawie w³¹czaj¹
siê w realizacjê statutowych celów Diakonii, która polega na:
· wspieraniu osobistej przemiany ¿ycia jej cz³onków ku dojrza³oœci chrzeœcijañskiej na drodze realizacji praktyk ¿ycia duchowego zawartych w programie formacyjnym Ruchu Œwiat³o-¯ycie,
· umacnianiu jednoœci ma³¿eñskiej i odnowie katechumenatu rodzinnego,
· pos³udze na rzecz ewangelizacji i formacji liturgicznej,
· uwra¿liwianiu na wszelkie inicjatywy i dzie³a zwi¹zane z
wyzwalaniem cz³owieka moc¹
Ewangelii Chrystusa od grzechów przybieraj¹cych rozmiary na³ogów spo³ecznych,
· organizowaniu i prowadzeniu
oaz rekolekcyjnych oraz innych
rekolekcji i spotkañ formacyjno-modlitewnych,
· udziale w ¿yciu i rozwoju
wspólnot lokalnych – parafii,
· podejmowaniu dzie³ mi³osierdzia
chrzeœcijañskiego,
s³u¿bie na rzecz jednoœci chrzeœcijan,
· trosce o przemianê œwiata w
duchu Ewangelii – zaanga¿owanie spo³eczne, kulturalne i
gospodarcze.
W ten sposób celem cz³onków Diakonii staje siê s³u¿ba w
Ruchu Œwiat³o-¯ycie, aby zachowuj¹c jednoœæ i to¿samoœæ Ruch
móg³ s³u¿yæ swoim charyzmatem
budowaniu Koœcio³a lokalnego i
pe³niæ jego misjê we wspó³czesnym œwiecie.
Sekcja diecezjalna, jako
struktura organizacyjna, nie
wyczerpuje rzeczywistoœci
Ruchu w diecezji. Ruch jest
pojêciem znacznie szerszym. Sekcja diecezjalna ma byæ narzêdziem
usprawniaj¹cym i koordynuj¹cym

dzia³ania grona osób odpowiedzialnych za Ruch Œwiat³o-¯ycie
w archidiecezji wroc³awskiej. Sekcja diecezjalna nie
wyklucza zatem ani nie zastêpuje dotychczasowej pos³ugi
na rzecz Ruchu, a jedynie nadaje tej pos³udze now¹ jakoœæ
teologiczn¹. Otó¿ dotychczasowe, jakby „prywatne”, dzia³ania
osób zaanga¿owanych w pos³ugê na rzecz Ruchu w diecezji,
przez udzia³ w Stowarzyszeniu
staj¹ siê obiektywn¹ form¹ s³u¿by w Koœciele diecezjalnym w
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informacje

imieniu Biskupa (tu mo¿na szukaæ analogii do misji kanonicznej na mocy, której wykszta³ceni teologowie otrzymuj¹ upowa¿nienie do wype³nienia misji katechetycznej). To uprawomocnia nasz¹ koordynacjê wspólnych dzia³añ i wyznacza nowe
perspektywy. Wi¹¿¹ siê one
m.in. z uzyskaniem koœcielnej
osobowoœci prawnej, która przys³uguje Sekcji Diakonii Ruchu
Œwiat³o-¯ycie od momentu jej
erygowania, oraz staraniami o
przyznanie pañstwowej osobo-

woœci cywilno-prawnej wszystkim istniej¹cym do tej pory sekcjom diecezjalnym (w tej sprawie
trwaj¹ obecnie rozmowy z instytucjami pañstwowymi na szczeblu centralnym). Umo¿liwia to nie
tylko usprawnienie funkcjonowania Ruchu w diecezji, pozyskiwanie funduszy na rozmaite formy
dzia³alnoœci, nadanie pracy formacyjnej podejmowanej w Ruchu szerszego kontekstu spo³ecznego i kulturalnego, czy wreszcie realizacjê okreœlonych projektów na rzecz Koœcio³a lokalne-

go, ale przede wszystkim konstytuuje czytelny punkt odniesienia
dla wszystkich doros³ych „oazowiczów”, którzy poszukuj¹ swojego miejsca w Koœciele.
To w miarê najwa¿niejsze informacje. Wiêcej o strukturach
Stowarzyszenia w Diecezji, zadaniach i odpowiedzialnoœci jej
„w³adz”, czyli Moderatora Diecezjalnego, Diecezjalnej Diakonii
Jednoœci i Diecezjalnej Kongregacji nastêpnym razem.
Mieczys³aw Kobierski

Rekolekcje tematyczne
28 kwietnia – 2 maja 2013
Dzielenie siê Darami Ruchu (Zobowi¹zaniami DK)
Sulistrowiczki
Zg³oszenia: Krystyna i Wies³aw Bratkowie
tel. 507-320-464, 71/348-94-50
e-mail: wieslaw.bratek@pwr.wroc.pl
29 maja – 2 czerwca 2013
Sesja o Pilotowaniu Krêgów DK
Ligota Polska
Zg³oszenia: Dana i Darek Stêpniowie
tel. 71 314 22 06, 660 664 693
e-mail darekdana@poczta.onet.pl
Zapraszamy te pary, które s¹ ju¿ po formacji podstawowej (p.
19 Zasad DK) i s¹ gotowe do podjêcia s³u¿by pary pilotuj¹cej. Jeœli
s¹ ma³¿eñstwa, które obecnie pilotuj¹ kr¹g, a nie prze¿y³y jeszcze
Sesji, to zdecydowanie powinny pojechaæ!
Sesja zacznie siê w œrodê ok. 1800. Zakoñczenie w niedzielê o
00
18 . Potrzebny jest tylko 1 dzieñ urlopu – na pi¹tek po Bo¿ym
Ciele.
29 maja – 2 czerwca 2013
Jak siê modliæ w codziennoœci
Krzydlina Ma³a
Zg³oszenia – Aida i Tadeusz Matys
tel: 504 82 44 31 lub 71 79 234 00
e-mail: aida.matys@gmail.com
6-13 lipca 2013
Bo¿y pomys³ na dojrza³e ma³¿eñstwo
Krzydlina Ma³a
Zg³oszenia: Krystyna i Wies³aw Bratkowie
tel. 507-320-464, 71/348-94-50
e-mail: wieslaw.bratek@pwr.wroc.pl
20-27 lipca 2013
Rekolekcje Ewangelizacyjne
Krzeszów
Miejsce: dom ss El¿bietanek
Moderator – o. Krzysztof Antoniewicz SJ,
Odpowiedzialni El¿bieta i Jacek G³adcy,
Zapisy tel. 507089118,
e.gladka@novis.net.pl

20-27 lipca 2013
Rekolekcje Ewangelizacyjne
Krnov (Czechy)
Rekolekcje dla rodzin i m³odzie¿y.
Zg³oszenia: Ela i Irek Szulcowie 668 967 603,
mail: szulc2@poczta.onet.pl)
27 lipca – 4 sierpnia 2013
Jak rozmawiaæ z dzieæmi o mi³oœci?
Krnov (Czechy)
Zg³oszenia: Ela i Irek Szulcowie 668 967 603,
e-mail: szulc2@poczta.onet.pl
Rekolekcje poprowadz¹ Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie
z Diakonii ¯ycia Archidiecezji £ódzkiej – od wielu lat zajmuj¹cy siê
zagadnieniami wychowania i profilaktyki problemów dzieci i m³odzie¿y. Prowadz¹ liczne konferencje, kursy przedma³¿eñskie, spotkania z m³odzie¿¹, autorskie warsztaty dla rodziców.
3-10 sierpnia 2013
Oaza Rekolekcyjna Diakonii Komunikowania Spo³ecznego
równolegle
Warsztaty Dziennikarskie
Strachocina k. Sanoka
Miejsce: Dom Rekolekcyjny p.w. Œw. Józefa Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej, 38-508 Strachocina 1a,
www.strachocina.przemyska.pl
Moderator: ks. Bartosz Rakoczy
Zg³oszenia: ordks@oaza.pl
Zaprasza: Centralna Diakonia Komunikowania Spo³ecznego
16-25 sierpnia 2013
Oaza Rekolekcyjna Diakonii ¯ycia
Zagórze Œl¹skie k. Wa³brzycha
Miejsce: Oœrodek Rekolekcyjno-Wypoczynkowy CARITAS Diecezji Œwidnickiej
Zg³oszenia: Jowita i Bogdan KuŸmiccy,
tel. 71 795 88 97 (stacjonarny),
696 751 433 (komórkowy),
e-mail: jbdm@wp.pl
Ma³¿eñstwa zapraszamy razem z dzieæmi.
Warunkiem uczestnictwa jest pe³noletnioœæ i ukoñczenie formacji podstawowej Ruchu (w przypadku rodzin Domowego Koœcio³a
wystarczy prze¿ycie oazy rodzin I stopnia).

Kalendarz pracy rocznej Ruchu Œwiat³o-¯ycie
2012/2013
12-15 kwietnia 2013 r.
Wiosenny Dzieñ Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

17-20 maja 2013 r.
Centralna Oaza Matka

20 kwietnia 2013 r.
Kr¹g Diecezjalny DK

10 czerwca 2013 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

22 kwietnia 2013 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci
(przeniesione z 8 kwietnia)

24 czerwca 2013 r.
Diecezjalna Oaza Matka – rozes³anie na rekolekcje

27 kwietnia 2013 r.
Pielgrzymka DK do sanktuarium œw. Józefa w Kaliszu
12 maja 2013 r.
Rejonowy Dzieñ Wspólnoty
13 maja 2013 r.
Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jednoœci

27-29 sierpnia 2013 r.
Podsumowanie O¯K 2013
29 sierpnia 2013 r.
Krajowe Kolegium Moderatorów
Powakacyjna Pielgrzymka Ruchu
(miejsce i termin jeszcze nie ustalone)
28 wrzeœnia 2013 r.
XXXIII Krajowa Pielgrzymka KWC

UWAGA! Niektóre podane powy¿ej terminy mog¹ ulec zmianie lub mog¹ zostaæ dodane nowe pozycje.

Letnie Rekolekcje Formacyjne organizowane przez nasz¹ diecezjê
Turnus I

30 czerwca – 16 lipca 2013

Oaza Rodzin I stopnia
Krzeszów k. Kamiennej Góry
Prowadz¹cy: ks. Wojciech Jaœkiewicz
oraz Jolanta i Jerzy Prokopiukowie
Zg³oszenia i informacje – Jolanta i Jerzy Prokopiukowie
tel: 71 34 665 25, e-mail: jjprokopiuk@gmail.com
Oaza Rodzin i Oaza Nowego ¯ycia III stopnia
Kowary
Zg³oszenia i informacje – Magdalena i Przemys³aw Skibiñscy
tel: 693 625 096, e-mail: skibusia@gmail.com
Turnus II

17 lipca – 2 sierpnia 2013

Oaza Rodzin II stopnia
Szlachtowa
Zg³oszenia – Beata i Jan Krzesiñscy
tel: 663 88 76 63, e-mail: beata-krzesinska@wp.pl
Oaza Rodzin II stopnia
Straszyn k. Gdañska
(19 lipca – 5 sierpnia 2013)
Prowadz¹cy: ks. Kamil Szybowski
oraz Alicja i Grzegorz Chrzanowscy
Zg³oszenia – Dorota i £ukasz Kozyrowie
tel. 609 446 355, 71 317 08 14,e-mail: d_kozyra@o2.pl
Oaza Nowej Drogi I stopnia
Ochotnica Górna k. Kroœcienka
(dla uczniów po 6 klasie podstawowej oraz dla gimnazjalistów)
Prowadz¹cy: ks. Rados³aw Rotman
tel. 501873657, e-mail: rotman2@wp.pl

Turnus III

3-19 sierpnia 2013

Oaza Rodzin I stopnia
Ligota Polska
Zg³oszenia – Ewa i Andrzej Ma³olepszy
tel: 71 328 09 79 lub 508 16 20 26,
e-mail: aemalolepszy@o2.pl
Oaza Rodzin I stopnia
Szlachtowa
Zg³oszenia – Dorota i Jacek Œwidurscy
tel: 71-3218309 lub 664 923 969, e-mail: jacedo93@wp.pl
Oaza Rodzin II stopnia
Gdañsk
Zg³oszenia – Dana i Darek Stêpniowie
tel. 660 664 693 lub 71 314 22 06,
e-mail: darekdana@poczta.onet.pl
Oaza Dzieci Bo¿ych III stopnia
Bo¿nowice k. Henrykowa
prowadzi: ks. Marek Mekwiñski
Zg³oszenia (do 30 lipca 2013) – Teresa Prokopiuk
tel. 883 542 989, e-mail: tereska.prokopiuk@gmail.com
Oaza Rodzin III stopnia
Lanckorona k. Kalwarii Zebrzydowskiej
(2-18 sierpnia 2013)
Zg³oszenia – Aida i Tadeusz Matys
tel. 504 82 44 31; 71 79 234 00 (po godz. 19)
e-mail: aida.matys@gmail.com
Turnus dodatkowy
4-20 wrzeœnia 2013

