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1. Podsumowanie Oazy �ywego Ko�cioła 2011 

Podczas tegorocznej Oazy �ywego Ko�cioła miało miejsce wa�ne wydarzenie, jakim była 
pierwsza w historii naszego Ruchu Oaza Nowego �ycia I stopnia zorganizowana w Chinach. Ró�ne 
inicjatywy podejmowane w minionym roku przez Centraln� Diakoni� Misyjn� takie jak: „gra w 
chi�czyka” czy „Operacja Mejd in Czajna” przygotowywały to wa�ne wydarzenie. Rekolekcje 
pierwszego stopnia w Chinach miałem okazj� poprowadzi� wraz z sze�cioosobow� diakoni� z naszego 
Ruchu. W rekolekcjach wzi�ło udział blisko sze��dziesi�ciu Chi�czyków i dwie osoby z Filipin. 
Rekolekcje te były dla nas niezwykłym do�wiadczeniem mocy Bo�ej działaj�cej w sercach 
uczestników rekolekcji. Wszyscy oni, na zako�czenie oazy, podj�li decyzj� o wst�pieniu do 
deuterokatechumenatu i kontynuowaniu formacji w naszym Ruchu. Z rado�ci� wi�c mog� 
poinformowa�, �e w Chinach powstała pierwsza wspólnota naszego Ruchu. Ufam, �e w najbli�szych 
latach Ruch �wiatło-�ycie w Chinach b�dzie si� rozwijał bardzo dynamicznie. 

Informuj� o tym z kilku powodów. Przede wszystkim po to, aby�my wiedzieli, �e wielkie dzieła 
Bo�e dziej� si� za spraw� naszego Ruchu, poniewa� w Ko�ciele chi�skim charyzmat naszego Ruchu 
jest przyjmowany bardzo �yczliwie i wydaje on wielkie owoce. Po drugie, pisz�c o tej oazie, prosz� 
was o wielk� modlitw�, aby Ruchu �wiatło-�ycie w Chinach dynamicznie si� rozwijał. W ko�cu po 
trzecie potrzebne jest tak�e materialne wsparcie tego dzieła.  

Równie� na Filipinach zarysowuj� si� niezwykłe mo�liwo�ci pracy ewangelizacyjnej i 
formacyjnej dla Ruchu �wiatło-�ycie. Tam dopiero rozpoczynamy nasz� słu�b�. Dwoje filipi�skich 
uczestników naszego Ruchu równie� podj�ło decyzj� o dalszej formacji, równocze�nie staraj� si� oni 
zaprasza� nowe osoby do formacji w Ruchu �wiatło-�ycie. W czasie mojego pobytu w Filipinach 
miałem spotkanie w Konferencji Episkopatu Filipin, podczas którego zaprezentowałem nasz Ruch, 
pokazuj�c jego charyzmat i mo�liwo�ci słu�by dla miejscowego Ko�cioła. Moje wyst�pienie spotkało 
si� z �yczliwym przyj�ciem, dlatego patrz� w przyszło�� z ogromn� nadziej�, �e tak�e na Filipinach 
Ruch �wiatło-�ycie b�dzie mógł słu�y� odnowie i umocnieniu chrze�cija�stwa.  

Wa�nym wydarzeniem podczas tegorocznych wakacji były XXVI �wiatowe Dni Młodzie�y w 
Madrycie. Swymi refleksjami dzieliłem si� ju� wcze�niej w te�cie „Bogu niech b�d� dzi�ki za cud w 
Madrycie”. Chciałbym jednak w komunikacie wyrazi� słowa podzi�kowania i uznania wobec 
wszystkich moderatorów, animatorów i uczestników naszego Ruchu, którzy wzi�li udział w tym 
wa�nym wydarzeniu. Pi�knym znakiem naszego zaanga�owania we współtworzenie �wiatowych Dni 
Młodzie�y była odpowiedzialno�� oazowiczów za spotkania katechetyczne w kilku ko�ciołach oraz 
oaza w�drowna I i II stopnia prowadzona jako Operacja Kro�cienko – Madryt, w której wzi�li udział 
oazowicze z Polski i Ukrainy. Warto te� wspomnie� w�drown� grup� rekolekcyjn� z diecezji 
sosnowieckiej uczestnicz�c� w oazie III stopnia. Bardzo wa�ne, �e oazowicze uczestniczyli w tym 
wydarzeniu. Teraz musimy doło�y� stara�, aby papieskie or�dzie przekazane nam w Madrycie, 
zawarte w słowach „Trwajcie mocni w wierze”, stało si� dla nas jeszcze wi�ksz� motywacj� posługi 
ewangelizacyjnej w Polsce i w innych krajach. Warto wspomnie� równie�, �e w �wiatowych dniach 
Młodzie�y uczestniczyli członkowie Ruchu �wiatło-�ycie nie tylko z Polski i Ukrainy, ale te� z 
Niemiec, Czech oraz z Chin i z Filipin! 

W dniach 23-25 sierpnia br. w Centrum Ruchu w Kro�cienku odbyło si� kolejne Podsumowanie 
O�K. Obecni byli przedstawiciele 27 diecezji, 3 zgromadze� zakonnych oraz moderatorzy z Ukrainy i 
z Carlsbergu.  

Pełnymi statystykami dotycz�cymi liczby uczestników w tegorocznych oazach rekolekcyjnych 
b�dziemy dysponowa� najprawdopodobniej w pa	dzierniku. Jednak z tych wypowiedzi, które miały 
miejsce w Kro�cienku mo�na wysnu� wniosek, �e nie miała miejsca znacz�ca zwy�ka liczby 
uczestników rekolekcji oazowych. Wi�kszo�� moderatorów mówiła o tym, �e liczba ta była zbli�ona 
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do lat ubiegłych albo mniejsza. W tym kontek�cie na pewno trzeba jeszcze bardziej akcentowa� 
potrzeb� zwi�kszenia dynamiki ewangelizacyjnej naszego Ruchu w parafiach. Wa�ne jest równie� 
dokładanie stara�, aby wi�ksza liczba ksi��y anga�owała si� w prac� w Ruchu �wiatło-�ycie, 
wykorzystuj�c jego mo�liwo�ci ewangelizacyjne i formacyjne. W pracy z dzie�mi i z młodzie��, 
inicjowanie i dynamiczny rozwój wspólnot w du�ej mierze zale�y od ksi��y. Istotne jest jednak 
równie� zaanga�owanie �wieckich animatorów oraz troska rodzin z Domowego Ko�cioła, aby 
zach�ca� własne dzieci do podj�cia formacji we wspólnotach dzieci�cych i młodzie�owych naszego 
Ruchu. W�ród pal�cych problemów pracy formacyjnej w Ruchu zwróci� trzeba wielk� uwag� na 
trosk� o regularne spotkania formacyjne ksi��y moderatorów wspólnot oazowych w ramach dni 
wspólnoty moderatorów i spotka� Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Spotkania te powinny słu�y� 
budowaniu wspólnoty i wi�zi mi�dzy kapłanami oraz ukazywa� im w jaki sposób maj� spełnia� 
odpowiedzialno�� za wspólnoty Ruchu �wiatło-�ycie w rejonach i parafiach. Prosz� moderatorów 
diecezjalnych i zakonnych, aby podejmowali współprac� z seminariami duchownymi, organizuj�c 
spotkania formacyjne dla alumnów wywodz�cych si� ze wspólnot Ruchu �wiatło-�ycie, b�d	 
zainteresowanych naszym Ruchem. Prosz� równie�, aby w nadchodz�cym roku formacyjnym 
dokłada� stara� o dobr� prac� formacyjn� z animatorami �wieckimi w ramach Dni Wspólnoty dla 
animatorów i diakonii oraz w ramach spotka� formacyjnych takich jak Szkoła Animatora, Oazy 
Modlitwy czy spotkania w ramach formacji permanentnej. Wa�ne jest równie� jedno�� terminów dni 
wspólnoty z terminami ogólnopolskimi, o czym szerzej przypominam w nast�pnym punkcie oraz 
nale�yte wykorzystanie materiałów z „Teczki Roku”, pomocnych w realizacji hasła pracy rocznej. 
Wierno�� i wytrwała realizacja powy�szych wskaza� powinna zaowocowa� zarówno jako�ciowym, 
jak i liczebnym wzrostem wspólnot Ruchu �wiatło-�ycie w nadchodz�cym roku. 

 
2. Praca formacyjna w ci�gu roku 2011/2012 

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

permanentnej pracy formacyjnej w Ruchu �wiatło-�ycie s� dni wspólnoty. Dlatego po raz kolejny 
Centralna Diakonia Formacji Diakonii przygotowała materiały do przeprowadzenia dni wspólnoty dla 
moderatorów i odpowiedzialnych, dla animatorów i diakonii oraz dla wszystkich wspólnot oazowych. 
Hasło tegorocznej pracy formacyjnej „Słucha� Pana w Ko�ciele” rozwija i pogł�bia ubiegłoroczne 
hasło roku, które brzmiało „Słucha� Pana”. Chcemy w bie��cym roku formacyjnym odkrywa� prawd� 
o pi�knie Ko�cioła, w którym Bóg nieustannie do nas przemawia. B�dziemy u�wiadamia� sobie, �e 
Ko�ciół, który jest Ciałem Chrystusa jest podstawow� wspólnot�, w której mo�emy usłysze� głos 
Boga poprzez głos Pasterzy, czyli Kolegium Biskupów. To bardzo wa�ny temat w czasach 
postmodernistycznych, gdzie tak bardzo promuje si� subiektywizm i relatywizm w podej�ciu do 
Prawdy objawionej.  

Tegoroczny program formacyjny uka�e równie� prawd� o Ko�ciele, który jest „zawsze i 
wsz�dzie” wezwany do ewangelizacji! Takie jest przesłanie Ojca �wi�tego Benedykta XVI zawarte w 
motu proprio „Ubicumqve et semper” (powołuj�cym Papiesk� Rad� do Spraw Rozkrzewiania Nowej 
Ewangelizacji) oraz w posynodalnej adhortacji „Verbum Domini” (O słowie Bo�ym w �yciu 
Ko�cioła). Równie� dokument przygotowuj�cy Ko�ciół do XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego 
Synodu Biskupów, zatytułowany „Nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrze�cija�skiej”, 
utwierdza nas wszystkich w przekonaniu, �e słuchaj�c dzisiaj głosu Pana w Ko�ciele, musimy jako 
Ruch �wiatło-�ycie jeszcze owocniej odpowiada� na to Bo�e wezwanie do ewangelizacji.  

„Słucha� Pana w Ko�ciele” dzisiaj, czyli w roku formacyjnym 2011/2012, to ewangelizowa� 
„zawsze i wsz�dzie”. Mam nadziej�, �e tegoroczne Dni Wspólnoty jeszcze bardziej obudz� w nas 
miło�� do Chrystusa i Jego Ciała, którym jest Ko�ciół oraz rozpal� nas wszystkich do słu�by i do 
ewangelizacji. Dlatego zach�cam wszystkich do systematycznego i wytrwałego udziału w Dniach 
Wspólnoty. Niech owocem naszych spotka� b�dzie jeszcze bardziej gorliwe �wiadectwo słowa i �ycia 
wszystkich członków Ruchu �wiatło-�ycie! 

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

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

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

– jedno�ci merytorycznej (nale�y przestrzega� zało�e� dni wspólnoty opracowanych przez 
Centraln� Diakoni� Formacji Diakonii Ruchu �wiatło-�ycie); 
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– jedno�ci formalnej (zachowa� wierno�� poszczególnym elementom, które stanowi� zawarto�� 
dnia wspólnoty); 

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

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

roku 2011/2012 b�d� oparte na ha�le pracy rocznej „Słucha� Pana w Ko�ciele”. W ten sposób 
pogł�bimy tre�ci, które prowadziły nas ju� w roku formacyjnym 2010/2011, w ha�le „Słucha� Pana”. 
Jako członkowie Ruchu �wiatło-�ycie chcemy wsłuchiwa� si� w głos Pana nauczaj�cego we 
wspólnocie Ko�cioła! Zostali�my wszczepieni w Chrystusowy Ko�ciół przez sakrament chrztu 
�wi�tego. Od tej pory jako uczniowie Pa�scy pod��amy drog�, któr� przygotował nam Bóg. Uczymy 
si� ci�gle wsłuchiwa� w głos Pana przemawiaj�cego w Ko�ciele przez nauczanie Pasterzy. Postawa ta 
była charakterystycznym elementem �ycia sługi Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego. Wsłuchiwał si� 
w głos Pana przemawiaj�cego w Ko�ciele, czerpi�c w ten sposób inspiracje dla ró�nych inicjatyw 
apostolskich podejmowanych przez niego w Ruchu �wiatło-�ycie. Nauczanie Soboru Watyka�skiego 
II oraz papie�y Pawła VI i Jana Pawła II było dla ks. Blachnickiego bezcennym drogowskazem w jego 
słu�bie, maj�cej na celu odnow� Ko�cioła. Równocze�nie chcemy w bie��cym roku formacyjnym 
odkrywa� prawd� o pi�knie Ko�cioła, w którym Bóg nieustannie do nas przemawia. B�dziemy 
u�wiadamia� sobie, �e Ko�ciół, który jest Ciałem Chrystusa, jest podstawow� wspólnot�, w której 
mo�emy usłysze� głos Boga. To bardzo wa�ny temat w czasach postmodernistycznych, gdzie tak 
bardzo promuje si� subiektywizm i relatywizm w podej�ciu do Prawdy objawionej.  

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

Wrzesie�  –  Bóg mówi do Ko�cioła 
Pa	dziernik –  �ywy Ko�ciół 
Listopad  –  Słucha� Pana w Ko�ciele lokalnym – parafia 
Grudzie�  –  Słucha� Pana we wspólnocie braterskiej 
Stycze�  –  Słucha� Pana w liturgii 
Luty  –  Posłusze�stwo w Ko�ciele i we wspólnocie 
Marzec  –  Słucha� Pasterzy 
Kwiecie�  –  Odpowied	 przez słu�b� – diakonia 
Maj  –  �wiadectwo słowem i �yciem 
Czerwiec  –  Ewangelizacja = uczestnictwo w Ko�ciele 
 
Podr�czniki: „Słucha� Pana. Materiały do formacji permanentnej AD 2011/2012” oraz „Dni 

wspólnoty Ruchu �wiatło-�ycie w roku 2011/2012” dost�pne s� u moderatorów diecezjalnych i 
zakonnych oraz w diakoniach słowa. 

 
3. Ogólnopolskie spotkanie proboszczów KOINONIA (Porszewice, 10-12 pa�dziernika 2011) 

Ku odnowie wspólnoty lokalnej – parafii  
Plan Ad Christum Redemptorem 2 – w słu�bie odnowy parafii 

Sympozjum odb�dzie si� w dniach 10-12 pa	dziernika 2011 roku w O�rodku Konferencyjno-
Rekolekcyjnym Archidiecezji Łódzkiej w Porszewicach (Porszewice 24 C, 95-200 Pabianice).  
Zgłoszenia udziału w spotkaniu KOINONIA nale�y kierowa� do ko�ca wrze�nia na adres: 
Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu �wiatło-�ycie” 
ul. Ró�yckiego 8, 40-589 Katowice 
mail: sekretariat@oaza.pl, tel. 603 871 658. 

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

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

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

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

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

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

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

kapła�skiej stali si� proboszczami parafii? 
Odpowied	 na te i inne pytanie wa�ne pytania dla przyszło�ci polskiego duszpasterstwa, 

realizowanego we wspólnotach lokalnych – parafiach, chcemy poszukiwa� podczas ogólnopolskiego 
spotkania Koinonia – Ku odnowie wspólnoty lokalnej!  

Adresatami spotkania s� proboszczowie wywodz�cy si� z Ruchu �wiatło-�ycie lub pragn�cy 
realizowa� pastoraln� wizj� ks. Blachnickiego w parafiach powierzonych ich pieczy oraz moderatorzy 
Ruchu �wiatło-�ycie (w tym szczególnie moderatorzy diecezjalni). 

Celem spotkania jest budowanie trwałej wspólnoty kapłanów-proboszczów zwi�zanych z 
Ruchem �wiatło-�ycie; wzajemna współpraca i wymiana do�wiadcze� zwi�zanych z posług� 
proboszczowsk�; tworzenie Diakonii Wspólnoty Lokalnej Ruchu �wiatło-�ycie, której celem b�dzie 
inspirowanie i wprowadzanie w �ycie soborowej wizji parafii wspólnoty wspólnot oraz zapoznanie si� 
z Planem Ad Christum Redemptorem 2 i jego realizacja we wspólnotach parafialnych. 
 
PROGRAM SPOTKANIA  

Poniedziałek, 10 pa�dziernika 2011 r. 

 12.00  Modlitwa w ci�gu dnia i zawi�zanie wspólnoty 
 13.00  Obiad 
 15.00  Sesja I: Parafia jako Koinonia – Wizja celu – wizja drogi: 

Wizja odnowy parafii sługi Bo�ego ks. F. Blachnickiego we współczesnym kontek�cie – 
nadzieje, trudno�ci, wyzwania 
Wykład, �wiadectwa, Dyskusja 

 17.30  Eucharystia z Nieszporami 
 18.45  Kolacja 
 19.45 Praca w grupach 
 21.00  Modlitwa wieczorna – Adoracja, wspólnotowa modlitwa, kompleta 
 
Wtorek, 11 pa�dziernika 2011 r. 

 7.30 Jutrznia 
 8.00  �niadanie 
 9.00  Sesja II: Martyria: Odnowa posługi słowa we wspólnotach parafialnych 

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

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

Parafia jako centrum liturgiczne. Inspiracje katechumenalno-sakramentalne 
 17.30  Eucharystia z Nieszporami 
 18.30  Kolacja 
 19.45  Praca w grupach 
 21.00  Modlitwa wieczorna, kompleta 
 
�roda, 12 pa�dziernika 2011 r. 

 7.00  Namiot Spotkania 
 7.30  Eucharystia z Jutrzni� 
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 8.45  �niadanie 
 9.30  Sesja IV: Diakonia: Ku budowie diakonii wspólnoty lokalnej  

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

 11.30  Podsumowanie Koinonii, plan działa� na przyszło�� 
 11.45  Modlitwa w ci�gu dnia 
 12.00  Obiad  
 
4. Nowi Ewangelizatorzy dla Nowej Ewangelizacji  

Z inicjatywy i na zaproszenie Benedykta XVI odb�dzie si� w Rzymie, w dniach 15-16 
pa	dziernika 2011 roku spotkanie ruchów i nowych wspólnot ko�cielnych podejmuj�cych działania w 
duchu nowej ewangelizacji. Spotkanie b�dzie przebiegało pod hasłem: Nowi Ewangelizatorzy dla 
Nowej Ewangelizacji. Nasz Ruch został zaproszony do udziału w tym wydarzeniu. We	mie w nim 
udział kilkudziesi�cioosobowa delegacja na czele z Moderatorem Generalnym i odpowiedzialnymi za 
centralne diakonie ewangelizacji, misyjn�, wyzwolenia i �ycia. To ogólnoko�cielne spotkanie b�dzie 
dla naszego Ruchu kolejn� inspiracj� w podj�ciu i dynamicznej realizacji Planu „Ad Christum 
Redemptorem 2”. Otrzymamy tam zapewne �wiatło i wskazania, w jaki sposób mo�emy jeszcze lepiej 
odpowiedzie� na coraz bardziej pilne wezwanie do nowej ewangelizacji.  

 
5. Dzie� Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD) 

Jesienne DWDD odb�dzie si� w terminie 4-6 listopada 2011 r. w sze�ciu filiach w Polsce. 
Podejmiemy na tym spotkaniu temat: Ruch �wiatło-�ycie w słu�bie odnowy parafii – ku diakonii 
wspólnoty lokalnej. Chcemy w ramach naszych spotka� w filiach u�wiadomi� sobie jeszcze bardziej, 
�e celem naszego Ruchu jest słu�ba w parafiach. Dlatego członkowie ka�dej z diakonii naszego Ruchu 
musz� mie� �wiadomo��, �e miar� owocnej posługi w diakoni jest jak najwi�ksza liczba lokalnych, 
czyli parafialnych diakoni. Dlatego refleksja nad kwesti� obecno�ci diakonii naszego Ruchu we 
wspólnotach parafialnych jest tak istotna. Zach�cam wi�c wszystkie diakonie diecezjalne, aby 
delegowały swoich reprezentantów na jesienne DWDD, aby refleksja o zaanga�owaniu Ruchu w 
parafi� inspirowała nasz� posług� w diakoniach Ruchu �wiatło-�ycie.  

 
6. Rekolekcje dla moderatorów diecezjalnych, Porszewice, 14-16 listopada 2011  

Po bardzo pozytywnych do�wiadczeniach z roku ubiegłego zapraszam moderatorów 
diecezjalnych Ruchu �wiatło-�ycie i moderatorów diecezjalnych Domowego Ko�cioła na 
rekolekcje do nich skierowane, celem budowania wspólnej wizji i to�samo�ci moderatorów w Ruchu 
�wiatło-�ycie. Odb�d� si� one w dniach 14-16 listopada 2011 r. w O�rodku Konferencyjno-
Rekolekcyjnym archidiecezji łódzkiej w Porszewicach. Gor�co zapraszam do udziału wszystkich 
moderatorów diecezjalnych. Niech nikogo nie zabraknie na tych rekolekcjach. Tylko przez 
piel�gnowanie charyzmatu spotkania i budowania wspólnoty kapła�skiej jest nadzieja na owocne 
spełnianie przez nas posługi powierzonej nam przez naszych pasterzy. 

Zgłoszenia prosimy przesyła� do sekretariatu moderatora generalnego: sekretariat@oaza.pl do 
ko�ca pa	dziernika 2011 r. 
 
7. Rekolekcje dla kapłanów – ORAM, Kro�cienko, 21-24 listopada 2011  

Jesienne rekolekcje dla kapłanów, organizowane przez Uni� Kapłanów Chrystusa Sługi, odb�d� 
si� w Kro�cienku nad Dunajcem, w dniach 21-24 listopada 2011 r. Rozpocz�cie w poniedziałek, 21 
listopada jutrzni� o godz. 8.00, zako�czenie w czwartek, 24 listopada obiadem, ok. g. 14.00. Ze 
wzgl�du na czas rozpocz�cia rekolekcji zach�camy ksi��y do przyjazdu ju� w niedziel� wieczorem. 

W ramach rekolekcji zostanie przeprowadzona Oaza Rekolekcyjna Animatorów Modlitwy 
(ORAM) dla kapłanów. W rekolekcjach mog� uczestniczy� wszyscy kapłani, równie� ci, którzy nie s� 
jeszcze zwi�zani z Ruchem �wiatło-�ycie. 

Odpowiedzialnym za prowadzenie rekolekcji b�dzie ks. Ryszard Nowak – wieloletni moderator 
CDM.  

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

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

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

Rekolekcje odb�d� si� w terminie: 25-27 listopada 2011 r. w Porszewicach k. Łodzi w O�rodku 
Konferencyjno-Rekolekcyjnym archidiecezji łódzkiej. 

Zgłoszenia prosimy przysyła� do 30 pa	dziernika na adres: Sekretariat Moderatora Generalnego, 
ul. Ró�yckiego 8, 40-589 Katowice, tel. (32) 251 88 20, 603 871 658, mail: sekretariat@oaza.pl.  
 
9. Zmiany personalne 

Posług� moderatora filii krakowskiej zako�czył ks. Jerzy Serwin z archidiecezji krakowskiej. Od 
listopadowego DWDD posług� moderatora filii krakowskiej podejmie ks. Paweł Płatek z diecezji 
tarnowskiej. W posłudze sekretarki filii Jolant� Pitek zast�pi Marta Wideł z Tarnowa. 

Ko�cz�cym posługi wyra�am wielkie podzi�kowanie za trud i zaanga�owanie w pełnione zadania 
oraz �ycz� wielu łask Bo�ych na dalsz� słu�b� w naszym Ruchu.  

Natomiast podejmuj�cym nowe posługi w Ruchu �ycz� wielu sił i opieki Chrystusa Sługi oraz 
Niepokalanej Słu�ebnicy Pa�skiej!  

 
10. Sprawy finansowe 

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

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

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

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

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

 
11. Centralna Diakonia Ewangelizacji 

• Oaza Jedno�ci Diakonii Ewangelizacji, Cz	stochowa, 11-13.11.2011 
Zapraszamy na czas łaski, rado�ci, spotkania z �ywym Bogiem i bra�mi, którzy podj�li 

apostolsk� posług� niesienia Dobrej Nowiny. To okazja do wspólnej modlitwy, dzielenia si� swoim 
do�wiadczeniem i czerpania nowych pomysłów. 

Zaproszenie kierujemy w sposób szczególny do diakonii ewangelizacji oraz wspólnot, których 
charyzmatem jest ewangelizacja. 

Miejsce: Dom �w. Kaspra, 42-202 Cz�stochowa, ul. M�koszy 1 
Koszt: 150 zł 
Zgłoszenia: e-mail: cde@oaza.pl do 31 pa	dziernika 2011 (decyduje kolejno�� zgłosze�) 
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12. Centralna Diakonia Misyjna 

Diakonia Misyjna zaprasza moderatorów, animatorów, mał�e�stwa z Domowego Ko�cioła do 
wspólnego działania na rzecz misji i rozwoju Ruchu �wiatło-�ycie poza granicami Polski. Najbli�sz� 
okazj� do spotkania b�dzie Oaza Modlitwy Diakonii Misyjnej, któr� poprowadzi ks. Maciej Krulak w 
dniach 18-20 listopada w Warszawie. W tym roku chcemy wspólnie modli� si� o gorliwo�� i odwag� 
w głoszeniu Ewangelii, ale nie zabraknie te� czasu na integracj� i planowania nowych inicjatyw. 

Kontakt: misje@oaza.pl; tel.: 502 621 490; www.misje.oaza.pl. 
 

13. Centralna Diakonia Modlitwy 

Serdecznie zapraszamy do wzi�cia udziału w Jesiennej Oazie Modlitwy Centralnej Diakonii 
Modlitwy. Na to spotkanie zapraszamy szczególnie osoby zwi�zane z Diecezjalnymi Diakoniami 
Modlitwy, b�d	 zainteresowane wł�czeniem si� w posług� takiej diakonii w diecezji. Nasze spotkanie 
b�dzie animowane przez osoby z Centrum Duchowo�ci Ruchu �wiatło-�ycie archidiecezji 
katowickiej w Tychach (które wyrosło z do�wiadczenia Diecezjalnej Diakonii Modlitwy). W ramach 
tej oazy zechcemy te� uczestniczy� w Tyskim Wieczorze Uwielbienia, tak by zaczerpn�� inspiracji i 
umocni� si� w naszej posłudze w diecezjach. 

OM CDM odb�dzie si� w dniach 21-23 pa�dziernika 2011 r. Rozpoczniemy o godz. 18.00 w 
pi�tek (wieczorem b�dzie Eucharystia). Zako�czymy w niedziel� ok. 15.00.  

Koszt uczestnictwa – 80 zł (w tym 2 noclegi po 20 zł i wy�ywienie na dob� w cenie 20 zł). 
Miejscem naszego spotkania b�dzie O�rodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. ks. F. 

Blachnickiego w Katowicach na Brynowie. (http://www.osrodek-brynow.pl/). 
Zgłoszenia prosimy by kierowa� jak najszybciej do p. Doroty Doma�skiej na adres: 

cdmoaza@gmail.com lub telefonicznie: 698 004 120. 
Zapraszamy! 

 
14. Centralna Diakonia Wyzwolenia 

• ORDW 

W dniach 9-13 listopada 2011 roku, w Serpelicach nad Bugiem (na terenie diecezji 
drohiczy�skiej) odb�dzie si� Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia. Zaproszeni s� szczególnie ci, 
którzy b�d�c w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka chc� „zrobi� co� wi�cej”, podejmuj�c 
odpowiedzialno�� za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zapraszamy równie� wszystkich, 
którzy pragn� przył�czy� si� do diakonii KWC b�d	 jeszcze rozeznaj� swoje miejsce słu�by. ORDW 
przygotowuje do animowania dzieła KWC oraz prowadzenia parafialnych rekolekcji „Ewangelii 
Wyzwolenia”. 

Prowadz�cy: ks. Jarosław Bła�ejak, moderator diecezjalny diecezji drohiczy�skiej i p. Katarzyna 
Owczarek z Centralnej Diakonii Wyzwolenia. 

Koszt rekolekcji: 220 zł od osoby. 
Zgłoszenia przyjmuj�: Barbara i Ireneusz Siemkowie, siemus@poczta.onet.pl, tel. 602 752 961. 

***** 

Serdecznie zapraszamy równie� na Oaz� Rekolekcyjn� Diakonii Wyzwolenia Archidiecezji 
Cz�stochowskiej. Odb�dzie si� ona w Zawierciu-Skar�ycach, w dniach 9-13.11.2011 r. ORDW jest 
elementem formacji dla osób trwaj�cych w Krucjacie Wyzwolenia Człowieka. Słu�y bli�szemu 
poznaniu tego dzieła i odkrycia w nim swojego miejsca. Przygotowuje tak�e do posługi w Ko�ciele na 
rzecz wyzwolenia. Jest form� dorocznych rekolekcji dla posługuj�cych w Krucjacie Wyzwolenia 
Człowieka. 

Prowadz�cy: Diakonia KWC Archidiecezji Cz�stochowskiej z p. Stanisław� Orzeł. 
Koszt: 150 zł – osoba dorosła; 100 zł – dzieci od 6 lat; 50 zł – dzieci młodsze z zapewnion� 

opiek�. 
Przyjazd pierwszego dnia rekolekcji do godz. 17.00, a wyjazd ostatniego o godz. 14.30. 
Zgłoszenia (do 31 pa	dziernika) i informacje: Stanica KWC Archidiecezji Cz�stochowskiej – tel. 

798 824 773 lub 669 054 842 (Katarzyna Klimas), klimas_kasia@wp.pl. 
 
• Pielgrzymka KWC  

2 czerwca 2012, parafia �w. Stanisława Kostki, Warszawa-�oliborz 

10.00  Zawi�zanie wspólnoty i przywitanie grup 
10.30  Katecheza 



 8 

11.30  Przygotowanie Eucharystii 
12.00  Eucharystia 
13.00 Posiłek we własnym zakresie i mo�liwo�� zwiedzania muzeum bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki 
15.00  Droga krzy�owa 
17.00  Zako�czenie Pielgrzymki 
 

15. Centralna Diakonia �ycia 

REKOLEKCJE I SPOTKANIA DIAKONII �YCIA W ROKU 2011/2012 

Spotkania dla członków Diakonii �ycia 
16-18 wrze�nia 2011  –  Konferencja Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (w jej ramach 

warsztatowe spotkanie osób zaanga�owanych w Diakoni� �ycia) – 
Niepokalanów 

2 czerwca 2012 –  Spotkanie odpowiedzialnych Diakoni �ycia – Warszawa 
9 czerwca 2012 –  Kurs prelegentów – Pozna� 
 

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

Dar płci, dar spotkania – rekolekcje dla młodzie�y. Diakonia �ycia proponuje weekendowe 
rekolekcje dla młodzie�y po�wi�cone płciowo�ci, przyja	ni i miło�ci. Rekolekcje nie s� 
organizowane na szczeblu ogólnopolskim, natomiast przedstawiciele D� s� gotowi 
przyjecha� do diecezji, rejonów czy wspólnot oazowych, by takie rekolekcje 
poprowadzi�. Zainteresowanie rekolekcjami prosimy zgłasza� do odpowiedzialnych za 
Centraln� Diakoni� �ycia: Agata i Krzysztof Jankowiakowie, tel. 61 879 77 69, kom. 
663 740 599, e-mail: a.jankowiak(at)oaza.pl. 

„Nowy DOM" –  rekolekcje dla mał�e�stw pragn�cych adoptowa� dziecko, zosta� rodzin� 
zast�pcz� lub utworzy� rodzinny dom dziecka, 30 wrze�nia - 2 pa�dziernika 2011, 
Porszewice. 
Rekolekcje „Nowy DOM" 
• to czas modlitwy o rozeznanie powołania do rodzicielstwa adopcyjnego i zast�pczego, 
• to czas odpowiedzi na pytania, w�tpliwo�ci i obawy zwi�zane z przyj�ciem „obcego" 

dziecka, 
• to czas rozmowy z innymi kandydatami na rodziców zast�pczych o motywach, 

pragnieniach i oczekiwaniach, 
• to czas radosnego umacniania decyzji dzi�ki �wiadectwu rodzin adopcyjnych i 

zast�pczych, 
• to czas dialogu mał�onków o „Nowym Domu". 
Zgłoszenia: Katarzyna i Robert Łukomscy, tel. 608 047 767, szychkat(at)o2.pl  

„B	dziemy rodzicami” – rekolekcje przeznaczone dla wszystkich tych, którzy w najbli�szym 
czasie przygotowuj� si� do rodzicielstwa, 14-16 pa�dziernika 2011 – Cz	stochowa.  
W sposób szczególny rekolekcje przeznaczone s� dla par „w drodze” czyli b�d�cych ju� 
w ci��y. Tak naprawd� rekolekcje te s� jedyn� tego typu „Duchow� Szkoł� Rodzenia” w 
pigułce. Chcemy zwróci� uwag� na sytuacje szczególne gdy pojawia si� „mały człowiek” 
i �ycie rodziców wywraca si� do góry nogami.. 
zgłoszenia: Agnieszka i Aleksander Jaromin, a_jaromin(at)op.pl  

Warsztaty po�wi	cone problemowi homoseksualizmu, 11-13 listopada 2011 – Lublin  
Dlaczego organizujemy te warsztaty? Dlatego �e problem homoseksualizmu ró�nymi 
drogami wdziera si� do naszego �ycia. Jako chrze�cijanie nie mo�emy by� wobec niego 
bezradni. Zarazem nie chodzi o to, by na pojawiaj�ce si� postulaty i manifestacyjne 
zachowania rozmaitych agresywnych grup gejowskich odpowiada� agresj�. Powinni�my 
umie� zmierzy� si� z tym problemem, kompetentnie na niego odpowiada�, umie� w razie 
potrzeby wskaza� drogi wyj�cia. Temu maj� słu�y� te warsztaty.  
Na warsztaty zapraszamy pełnoletnich członków Ruchu, którzy uko�czyli formacj� 
podstawow� (w przypadku osób z Domowego Ko�cioła wystarczy prze�ycie oazy 
I stopnia).  
Zgłoszenia: Teresa i Andrzej Głodzik, tel. 17 862 67 70, glodzikt(at)op.pl 
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Warsztaty Naturalnego Planowania Rodziny, 2-4 marca 2012 – Koniaków 
Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603 550 207, anna.janic(at)wp.pl 

„Trudne rozstania” – Rekolekcje dla mał�e�stw po stracie dziecka – 30 marca - 1 kwietnia 2012 
– Koniaków 
Zgłoszenia: Anna Janic, tel. 603550207, anna.janic(at)wp.pl 

Rekolekcje dla mał�e�stw bezdzietnych – 11-13 maja 2012 – Ro�cinno k. Poznania 
Zgłoszenia: Danuta i Dariusz St�pniowie, tel. 71 314 22 06, darekdana(at)poczta.onet.pl 

OAZA REKOLEKCYJNA DIAKONII �YCIA – sierpie� 2012 – Hodyszewo 
Zgłoszenia: Katarzyna i Krzysztof Jankowscy, tel. 513 248 831, kikprimo(at)wp.pl 

 
Rekolekcje dla narzeczonych 

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

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

2-4 grudnia 2011 – Koniaków  
Zgłoszenia: Agnieszka i Aleksander Jaromin, tel.: 668 441 251, a_jaromin(at)op.pl  
Rekolekcje dla narzeczonych to forma duchowego, ale i �yciowego przygotowania do 
mał�e�stwa. Podstaw� rekolekcji jest dialog narzeczonych. W ci�głym zabieganiu �ycia 
codziennego narzeczeni cz�sto nie maj� czasu rozmawia� ze sob� na tematy trudne 
i wa�ne. Na tych rekolekcjach stwarzamy im tak� mo�liwo��, przedstawiaj�c temat w 
formie krótkiego wykładu i proponuj�c rozmow�. W tym czasie nie zabraknie równie� 
chwili na modlitw�, refleksj� czy spowied	 �wi�t�. Natomiast ksi�dz w swoich 
wykładach uka�e wizj� Ko�cioła na temat mał�e�stwa i rodziny. 
Rekolekcje przeznaczone s� zarówno dla tych z wyznaczon� dat� �lubu, jak i tych, którzy 
wiedz�, �e chc� by� razem. 
Rekolekcje przeznaczone s� zarówno dla tych z wyznaczon� dat� �lubu, jak i tych którzy 
wiedz�, �e chc� by� razem. 

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

 
16. Centralna Diakonia Komunikowania Społecznego 

Niedawno zako�czył si� rok po�wi�cony �w. Maksymilianowi M. Kolbe. Był on jednym z tych 
ludzi Ko�cioła, którzy bardzo powa�nie traktowali głoszenie or�dzia ewangelizacyjnego poprzez 
media, st�d jest równie� jednym z patronów naszej diakonii. Jego postawa jest w wielu aspektach 
niezwykle inspiruj�ca. 

Na pewno zwraca uwag� kontrast ubóstwa �ycia �w. Maksymiliana i jego współpracowników i 
nowoczesnego zakładu drukarskiego z maszynami wartymi miliony złotych. Zawsze poszukiwał 
mo�liwie najlepszych, najefektywniejszych rozwi�za�, ufaj�c, �e pieni�dze musz� si� na nie znale	�. 
Owocem tej postawy był milionowy nakład „Rycerza Niepokalanej”, radio itp. 

Ludzie – stawiał na tworzenie wspólnoty zakonnej, zło�onej z ludzi, którzy głoszenie Dobrej 
Nowiny w mediach uznaj� za swoj� misj�. Unikał wynajmowania fachowców z zewn�trz, troszczył 
si� o maksymaln� niezale�no�� dzieła. Dzi�ki temu „Rycerz Niepokalanej” nie tylko przetrwał trudn� 
sytuacj� odradzaj�cego si� pa�stwa polskiego, ale i intensywnie si� rozwijał. 

Modlitwa i doskonała, nowoczesna organizacja pracy, która pozwalała na wysok� 
efektywno�� podejmowanych działa� (zakonnicy przechodzili specjalne kursy zarz�dzania, które na 
pocz�tku XX w. zaczynały by� modne). Dziewi�� dni adoracji i planowanie kolejnego tytułu. Z 
sukcesem. 

Na pewno warto mie� przed oczami te przykłady, kiedy zaczyna si� mówi� o oazowych mediach. 
Praca DKS koncentruje si� wokół trzech głównych obszarów działalno�ci: 

• rejestracja i opłacanie domen oazowych, wynajmowanie i opłacanie przez Ruch �wiatło-�ycie 
serwerów i obsługa serwerów; 

• słu�ba poprzez szeroko poj�ty „przekaz słowa”, prezentacja Ruchu (ad intra i ad extra), 
słu�ba na rzecz komunikacji wewn�trznej Ruchu, rozwój redakcji i zespołów dziennikarskich, 
fotografów, filmowych itp.; 
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• od komunikacji do komunii – formacja do dojrzałego korzystania z mediów, formacja 
diakonijna, miejsce spotkania członków Ruchu pracuj�cych w mediach oraz informatyków 
i innych specjalistów posługuj�cych si� nowymi technologiami. 

 
SERWER OAZOWY 

W zwi�zku z tym, �e wydajno�� serwera, na którym pracowali�my przez ostatnich kilka lat, była 
dla nas zbyt mała, �eby utrzyma� i dalej rozwija� nasze usługi musieli�my si� zdecydowa� si� na 
nowsze rozwi�zanie o wy�szej wydajno�ci. Nasz obecny usługodawca (firma Hetzner) nadal jest dla 
nas najlepsz� cenowo ofert�. 

Chcemy podkre�li�, �e �wiadomie zrezygnowali�my z opcji „oszcz	dzajmy, cho�by nas to 
nie wiem ile miało kosztowa�”. Potrzebujemy stabilnego, wiarygodnego dostawcy, by móc 
spokojnie zaj�� si	 rozwojem innych usług. 

Opcja, na któr� si� zdecydowali�my, b�dzie nas kosztowała 69,40 Euro/mies., jest to rozwi�zanie 
http://www.hetzner.de/en/hosting/produkte_rootserver/eq4 z koniecznymi dodatkami dotycz�cymi 
obsługi adresów IP. Przy cenie 69,40 Euro/mies. nasze realne koszty wynosz� około 420 zł (wliczaj�c 
podatki, opłaty bankowe itp.). Przez pewien czas b�dziemy te� musieli utrzymywa� obecny serwer, 
dopóki nie zako�czymy przenosin. 

Pracujemy równie� nad zmniejszeniem opłat bankowych za przelewy, ale nie jest to proste ze 
wzgl�du na wymogi ksi�gowo�ci Fundacji. 

Bardzo dzi�kujemy tym wszystkim, którzy poprzez regularne wpłacanie „abonamentu” pozwalaj� 
nam na dalsze działanie. W dalszym ci�gu nie przewidujemy uzupełniania braków dochodami z 
reklam (z wielu powodów). 

Wpłaty z diecezji w wysoko�ci 200 zł rocznie powinny zabezpieczy� finanse zwi�zane z 
utrzymaniem serwera. Tu nie chodzi tylko o pokrycie kosztów utrzymania własnej strony diecezjalnej 
– jest to równie� koszt utrzymania wszystkich serwisów ogólnopolskich, diakonijnych, dzieł 
komunikowania społecznego. Z drugiej strony potrzebne s� równie� finanse na rozwój bazy 
materialnej, jako twórcy i u�ytkownicy mediów oazowych powinni�my równie� partycypowa� w 
kosztach utrzymania Archiwum Głównego Ruchu w Lublinie, z którego pracy cz�sto korzystamy. 

Sprawami finansowymi zwi�zanymi z utrzymaniem serwera i domen zajmuje si�: 
O�rodek Fundacja „�wiatło-�ycie” w Warszawie  
ul. dr. J. Strusia 13A, 04-564 Warszawa  
Pekao SA 11 1240 6175 1111 0000 4573 0157z dopiskiem Serwer lub DKS 
 

DZIAŁANIE W SPOSÓB WŁA�CIWY MEDIOM – DZIENNIKARSTWO 
Misj� diakonii jest głoszenie Dobrej Nowiny i słu�enie na rzecz Ruchu w sposób wła�ciwy 

mediom. Media maj� swoj� specyfik� i warto o tym pami�ta�, nie oczekuj�c od nich tego, czego nie s� 
w stanie spełni�. Wymagaj� przy tym ogromnej cierpliwo�ci. 

Ograniczanie dzieł komunikowania społecznego do działu ogłosze� jest niew�tpliwie 
marnowaniem mo�liwo�ci, jakie media ze sob� nios�. Je�li chcemy osi�gn�� co� wi�cej, musimy 
znale	� ludzi, którzy b�d� słu�y� jako dziennikarze, fotografowie, filmowcy itp. (warto pami�ta�, �e 
podstawowym zadaniem dziennikarza jest szukanie i pokazywanie Prawdy oraz słu�enie dobru 
innych, wi�c jest to misja szlachetna, cho� w �wiecie bywa cz�stokro� profanowana). 

Warto pami�ta�, �e: 
• Wa�ne jest okre�lenie adresata tre�ci na stronach czy w biuletynach, sposobu mówienia, formy 

prezentacji. Nie warto te� tworzy� wielu małych, zamkni�tych obiegów informacji. Cenne jest 
na przykład tworzenie wspólnej strony diecezjalnej, na której w jednym miejscu mo�na 
znale	� informacje o �yciu wszystkich grup, stanów w danej diecezji. 

• Wa�ne jest planowanie tre�ci, zwłaszcza relacji ze wszystkich wa�niejszych spotka� w 
diecezji czy ogólnokrajowych, które na stronach po prostu powinny si� znale	�.  

• Trzeba budowa� w sobie i innych przekonanie o konieczno�ci wymiany do�wiadcze� czy 
dzielenia si� informacjami – w ka�dy mo�liwy sposób. 

• Kierunkiem rozwoju diakonii w diecezjach jest budowanie redakcji – wspólnoty. Wa�ne jest 
równie� rozwijanie własnego warsztatu. 

• Nale�y przestrzega� praw autorskich (na stronie CDKS mo�na znale	� najwa�niejsze 
informacje, specjalnie napisane przyst�pnym j�zykiem �  
http://www.oaza.pl/cdks/archives/281) 

 
DIAKONIA 

Potrzeba sporo osób, które prac� w tej diakonii odczytaj� jako swoje powołanie do słu�by na 
rzecz Ko�cioła i Ruchu, bowiem jest to słu�ba czasochłonna, której nie da si� wykonywa� przy okazji 
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innych, równie czasochłonnych posług. Bardzo zale�y nam równie� na stopniowym zwi�kszaniu 
grona korespondentów, czyli osób zwi�zanych z innymi diakoniami czy �rodowiskami, które 
pozostaj�c w swoich diakoniach, dbałyby o przekazywanie informacji, �wiadectw, refleksji. 

Co roku organizowane s� rekolekcje diakonijne. Od przyszłego roku chcemy organizowa� ł�cznie 
z rekolekcjami „wst�pnymi” warsztaty specjalistyczne oraz (je�li b�dzie taka potrzeba) grup� 
tematyczn� dla osób od dawna posługuj�cych w diakonii. 

Szczególne gratulacje nale�� si� tym �onom, które zdecydowały si� na uczestniczenie w 
tegorocznych rekolekcjach, wspieraj�c swoich m��ów, chocia� tematyka rekolekcji była im obca i 
niekoniecznie zach�caj�ca. � 

Jesieni� zapraszamy na spotkania w ramach Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych: je�eli w 
diecezji nie ma formalnie istniej�cej diakonii, zach�camy do udziału w spotkaniach tych, którzy 
aktualnie ponosz� odpowiedzialno�� za działanie stron Ruchu. Wymiana do�wiadcze� mo�e by� 
	ródłem inspiracji do rozwoju diakonii, a wspólnota jest darem i zadaniem. 

Członkowie diakonii na co dzie� w celu wymiany informacji posługuj� si� list� dyskusyjn� 
retifex. Osoby, które z racji pełnionych funkcji powinny si� na niej znale	�, a nie ma ich tam, prosimy 
o kontakt z ks. Krzysztofem Mierzejewskim (kmierzejewski@przemysl.oaza.pl). 

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

cdks@oaza.pl, www.oaza.pl/cdks 
 
17. Centralna Diakonia Słowa 

• Zbieranie nowych materiałów formacyjnych opracowanych i wykorzystywanych  
w diecezjach 

W czasie Podsumowania O�K 2010 kilkakrotnie zgłaszana była potrzeba uzupełnienia 
brakuj�cych materiałów formacyjnych, szczególnie dotycz�cych Oazy Dzieci Bo�ych. 
Równocze�nie pojawiały si� informacje, �e wiele pomocy jest przygotowanych i 
wykorzystywanych w diecezjach czy wspólnotach i �e dobrze byłoby stworzy� baz� takich 
opracowa�. Zbiór nowych pomocy formacyjnych mogłaby powsta� przy Centralnej Diakonii 
Słowa. Pierwszym etapem byłoby zgromadzenie tych pozycji, a w nast�pnej kolejno�ci 
udost�pnienie ich w Ruchu. Dotyczy to zarówno całkiem nowych pomocy formacyjnych, jak i 
aktualizacji materiałów ju� istniej�cych. Zach�cam do wielkodusznego dzielenia si� posiadanymi 
konspektami i propozycjami spotka�. Mo�na je wysyła� na adres Centralnej Diakonii Słowa – 
cds@oaza.pl. Kontakt: Ewa Matuszy�ska, tel. 603 871 658. 

 
• Drukowanie pomocy formacyjnych  

a) Powielanie pozycji dost	pnych w CDS. Zdarza si�, �e w diecezjach pojawiaj� si� materiały 
wydrukowane we własnym zakresie, które s� dost�pne w ofercie Centralnej Diakonii Słowa. 
Działanie takie nie słu�y jedno�ci i rozwojowi Ruchu. Centralna Diakonia Słowa, oprócz 
funkcji dostarczania podr�czników i innych pomocy, jest równie� narz�dziem pozyskiwania 
funduszy na funkcjonowanie Ruchu w wymiarze centralnym. Miejmy �wiadomo��, �e gdy 
robimy co� na własn� r�k�, bo mo�e jest to szybciej czy taniej, to nie działamy na korzy�� 
Ruchu, ale wr�cz odwrotnie.  

b) Przygotowywanie i rozprowadzanie materiałów nowych. Faktem jest, �e istniej� pewne 
braki w ofercie Centralnej Diakonii Słowa dotycz�ce pomocy formacyjnych na poszczególne 
stopnie. Prosz� jednak, by zaspokajanie ich nie odbywało si� w oderwaniu od CDS. Bardzo 
cenne jest to, �e powstaj� i s� wydawane, czasem w pi�knej formie, nowe opracowania. 
Dobrze jednak by było, aby ta praca dokonywała si� we współpracy z CDS i na zasadach 
wspólnie ustalonych. 

 
18. Materiały do formacji w ci�gu roku w dzieci	cych wspólnotach Oaz Dzieci Bo�ych 

Cz�sto padaj� pytania o nowe materiały do pracy formacyjnej w ci�gu roku w ramach wspólnot 
Oaz Dzieci Bo�ych. Tymczasem zostały pi�knie wydane podr�czniki, autorstwa Josha McDowella, 
zawieraj�ce tre�ci ewangelizacyjne, przeznaczone dla dzieci młodszych i starszych. W zwi�zku z tym, 
na okres studyjny trzech lat, dopuszczam te materiały do pracy formacyjnej w ci�gu roku w ramach 
wspólnot Oaz Dzieci Bo�ych. Programy te zawieraj� po osiem spotka� w grupach dzieci młodszych i 
dzieci starszych.  

Prosz� moderatorów diecezjalnych, aby podczas najbli�szych dni wspólnoty moderatorów i 
odpowiedzialnych oraz dni wspólnoty animatorów poinformowali w swoich diecezjach o mo�liwo�ci 
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wykorzystania tych pomocy formacyjnych. Wspólnoty, które skorzystaj� z tych propozycji spotka�, 
powinny na r�ce moderatora diecezjalnego przekazywa� uwagi odno�nie owocno�ci tych materiałów 
w pracy formacyjnej z dzie�mi we wspólnotach naszego Ruchu.  

Josh McDowell, „Prawda czy fałsz. Przekonaj si�, w co wierzysz i dlaczego?”, Wydawnictwo �w. 
Jacka, Katowice 2006. 

Na pozycj� t� składaj� si� trzy zeszyty (które mo�na nabywa� oddzielnie): 
1. Przewodnik dla prowadz�cego 
2. Zeszyt �wicze� dla dzieci młodszych (I-III klasa) 
3. Zeszyt �wicze� dla dzieci starszych (IV-VI klasa) 

Materiały te mo�na zamawia� w Centralnej Diakonii Słowa – cds@oaza.pl. 
 
19. Centralna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych 

SPOTKANIA DLA POSŁUGUJ
CYCH w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych 

OJDOR – Cz	stochowa, 21-23.10.2011 r. 
Spotkanie odb�dzie si� w Cz�stochowie, w Domu Ruchu �wiatło-�ycie, ul. Dobrzy�ska 112/114, 
Cz�stochowa (Lisiniec). Pocz�tek spotkania w pi�tek o godz. 18.00, zako�czenie w niedziel�, ok. 
godz. 14.00.  
Zapraszamy osoby posługuj�ce w Diecezjalnych Diakoniach Oaz Rekolekcyjnych, a tak�e pragn�ce 
przygotowa� si� do tej posługi.  
Je�li w diecezji nie ma DOR, prosimy moderatorów diecezjalnych o wydelegowanie osób 
zainteresowanych posług� w tej diakonii. Prosimy, by diecezje były reprezentowane przez 3-4 
osoby. Jest to wa�ne ze wzgl�du na metod� pracy podczas OJDOR 

Zgłoszenie udziału w spotkaniu jak najwcze�niej (najpó	niej do dnia 10.10.2011 r.):  
Gra�yna Mi�sik, cdor@oaza.pl; tel. 660 447 475. 
Koszt: ok. 110 zł od osoby. 

 
OJDOR – Cz	stochowa, 3-5.02.2012 r. (Uwaga! Zmiana terminu!) 
Ze wzgl�du na zmian� daty Kongregacji Odpowiedzialnych musieli�my równie� zmieni� dat� 
lutowego OJDOR. 

 
REKOLEKCJE ZIMOWE NA KOPIEJ GÓRCE  

Noworoczna Oaza Modlitwy 
• Termin: 28.12.2011 r. (godz. 18.00) – 1.01.2012 r. (godz. 13.00). 
• Uczestnicy: młodzie�, doro�li, rodziny, niezale�nie od przebytej formacji, którzy we 

wspólnocie modlitwy i zabawy w duchu nowej kultury pragn� rozpocz�� Nowy Rok 2012. 
• Zgłoszenia: najpó�niej do 25.11.2011r. Poniewa� liczba miejsc jest ograniczona (maksymalnie 

45 osób) o przyj�ciu decyduje kolejno�� zgłosze�. 
• Koszt: doro�li – 290 zł; uczniowie i studenci – 250 zł; dzieci (3-12 lat) – 180 zł. 
 
Rekolekcje dla narzeczonych „Jak kocha� i by� kochanym”  
Sprawiajcie, by wasza relacja stawała si� zaczynem aktywnej i odpowiedzialnej obecno�ci we 
wspólnocie. Nie zapominajcie tak�e, �e aby by� autentycznym tak�e miło�� wymaga drogi 
dojrzewania: poczynaj�c od pocz�tkowej atrakcyjno�ci i «czucia si� dobrze» z drugim uczcie si� 
kocha� drugiego i bycia przeze� kochanym. (Benedykt XVI do narzeczonych, Ankona, 11.09. 2011 r.) 
Warto zach�ci� do udziału w tych rekolekcjach wszystkich młodych ludzi, którzy w powa�ny sposób 
my�l� o przygotowaniu do sakramentu mał�e�stwa. Uczestnicy rekolekcji otrzymuj� dokument 
uczestnictwa w katechezach przedmał�e�skich. 

• Termin: 27.12.2011r. (godz. 18.00) - 1.01.2012r. (godz. 13.00). 
• Uczestnicy: narzeczeni nie tylko z Ruchu �wiatło-�ycie, ale wszyscy, którzy chc� zaprosi� 

Jezusa Chrystusa do swojego �ycia; narzeczeni z wyznaczon� dat� �lubu ale tak�e ci, którzy 
odkrywaj�, �e pragn� by� razem.  

• Zgłoszenia: najpó�niej do 31.11.2011r. Poniewa� liczba miejsc jest ograniczona (mo�emy 
przyj�� tylko 15 par), o przyj�ciu decyduje kolejno�� zgłosze�. 

• Koszt: 330 zł od osoby. 
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W szkole modlitwy: „Umiłowa� adoracj	 Naj�wi	tszego Sakramentu” 
Chciałbym stwierdzi� z rado�ci�, �e dzi� w Ko�ciele mamy «wiosn� eucharystyczn�»: jak�e wiele 
osób trwa w milczeniu przed Tabernakulum, aby zagł�bi� si� w rozmow� miło�ci z Jezusem! 
Cieszy to, �e tak wiele grup młodych ludzi odkrywa na nowo pi�kno modlitwy w czasie adoracji 
Naj�wi�tszej Eucharystii. Modl� si�, aby ta «wiosna» eucharystyczna szerzyła si� coraz bardziej 
we wszystkich parafiach (Benedykt XVI, 17.11.2010 r.) 

• Termin: 14-17.01.2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 14-20.01.2012r. (17-20.01 – 
wypoczynek): po zako�czeniu rekolekcji, istnieje mo�liwo�� przedłu�enia pobytu i 
wypoczynku organizuj�c sobie czas indywidualnie. 

• Uczestnicy: młodzie�, studenci, doro�li, mał�e�stwa, osoby konsekrowane, klerycy, kapłani, 
którzy pragn� odnowi� swoj� wi�	 z Jezusem Chrystusem, chc� trwa� w milczeniu przed 
Tabernakulum, aby zagł�bi� si� w rozmow� miło�ci z Jezusem, pragn� do�wiadczy� «wiosny» 
eucharystycznej i by� jej �wiadkiem w swojej parafii, wspólnocie, rodzinie. 

• Zgłoszenia: najpó�niej do 10.12.2011r. 
• Koszt (wersja bez wypoczynku): doro�li – 220 zł; uczniowie i studenci – 190 zł; dzieci – 150 zł. 
 
Rekolekcje dla przedsi	biorców „Zosta� wspólnikiem Boga” 
Rekolekcje o tym, jak prowadzenie własnej firmy zobowi�zuje przed Bogiem i lud	mi, jak 
wpływa na �ycie rodziny, wspólnoty. Ukazywanie przenikania codziennego �ycia wiar� i 
ewangelicznym my�leniem jest jednym z głównych charyzmatów naszego Ruchu. Dlatego ta 
forma rekolekcji mo�e ubogaci� uczestników rekolekcji w nowe biblijne inspiracje dotycz�ce ich 
pracy, relacji pracowniczych oraz chrze�cija�skiego podej�cia do finansów.  
• Termin: 21-25.01.2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 18-25.01.2012 r. (18-21.01 – wypoczynek): 

przed rozpocz�ciem rekolekcji istnieje mo�liwo�� przedłu�enia pobytu i wypoczynku 
organizuj�c sobie czas indywidualnie. 

• Uczestnicy: prowadz�cy własne firmy, pracownicy banków oraz ci, którzy chc� si� uczy� Bo�ego 
zarz�dzania dobrami materialnymi.  

• Zgłoszenia: najpó�niej do 10.12.2011 r. 
• Koszt (wersja bez wypoczynku): doro�li – 320 zł; dzieci (3-12 lat) – 180 zł; starsze dzieci, jak 

doro�li. 
 
Rekolekcje ewangelizacyjne „Abym przejrzał”  
Jezus przemówił do niego: "Co chcesz, abym ci uczynił?" Powiedział Mu niewidomy: "Rabbuni, 
�ebym przejrzał". Jezus mu rzekł: "Id�, twoja wiara ci� uzdrowiła". Natychmiast przejrzał i szedł za 
Nim drog�. (Mk 10, 49-52) 
Rekolekcje ewangelizacyjne, to czas łaski, czas spotkania z miłosiernym Ojcem; czas 
do�wiadczenia Bo�ej miło�ci, szansa przyj�cia nowego �ycia w Chrystusie. 

• Termin: 29.01-3.02.2012 r. Wersja z wypoczynkiem: 29.01-5.02.2012 r. (3-5.01 – 
wypoczynek): po zako�czeniu rekolekcji, istnieje mo�liwo�� przedłu�enia pobytu i 
wypoczynku organizuj�c sobie czas indywidualnie. 

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

lat) – 200 zł; starsze dzieci, jak doro�li. 
 
Oaza Rekolekcyjna Diakonii (ORD) 
• Termin: 9-14.02.2012r. Wersja z wypoczynkiem: 6-14.02.2012 r. (6-9.02 – wypoczynek): 

przed rozpocz�ciem rekolekcji istnieje mo�liwo�� przedłu�enia pobytu i wypoczynku 
organizuj�c sobie czas indywidualnie. 

• Uczestnicy:  
– studenci, doro�li oraz mał�e�stwa po podstawowej formacji deuterokatechumenalnej 

w Ruchu (3 stopnie oaz i 3 etapy pracy w grupach formacyjnych); 
– kapłani, osoby konsekrowane, alumni seminariów duchownych, zainteresowani Ruchem ze 

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

• Zgłoszenia: najpó�niej do 5.01.2012r. 
• Koszt (wersja bez wypoczynku): uczniowie i studenci – 280 zł; doro�li – 330 zł; dzieci – 200 

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

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

• Uczestnicy: zapraszamy wszystkich członków Ruchu �wiatło-�ycie: rodziny, dorosłych, 
młodzie�, kapłanów, wszystkie osoby zainteresowane �yciem Sługi Bo�ego ks. Franciszka 
Blachnickiego i duchowo�ci� Ruchu �wiatło-�ycie.  

• Zgłoszenia: najpó�niej do 1.02.2012r. 
• Koszt (wersja podstawowa: 23-26.02.2012): uczniowie, studenci – 180 zł; doro�li – 210 zł; 

dzieci (3-12 lat) – 150 zł  

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

Cz��� opłaty w formie bezzwrotnego zadatku: (100 zł od osoby) wpłacamy na konto: 
Stowarzyszenie „DIAKONIA Ruchu �wiatło-�ycie” – DOR 
Bank Spółdzielczy w Kro�cienku n. D., nr konta: 91 8817 0000 2001 0020 3300 0102,  
z dokładnym zaznaczeniem tytułu wpłaty (kto, nazwa rekolekcji). 

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

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

 
FUNDUSZ REKOLEKCYJNY 
Zach	camy do dalszego wspierania funduszu rekolekcyjnego, z którego chcieliby�my 

dofinansowywa� uczestników rekolekcji przybywaj�cych do nas, szczególnie zza wschodniej granicy, a tak�e 
z innych krajów �wiata.  

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

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

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

20. Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej  

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

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

Nabór kolejnych kandydatów na studia IFPL odbywa si� co dwa lata – w roku akademickim 
2012/2013 rozpoczyna si� nowy cykl. Dlatego prosimy o uwzgl�dnienie w ró�nych planach 



 15

mo�liwo�ci studium w IFPL dla moderatorów i duszpasterzy wspólnot ko�cielnych zarówno z diecezji 
jak i zakonów. 

Strona internetowa: www.ifpl-kul.pl 
Szczegółowe informacje znajduj� si� w zał�czniku do Komunikatu. 
 

21. Ks. Wojciech Danielski  

Drodzy Bracia, Kapłani Unii i wszyscy Moderatorzy! 
Kilka miesi�cy temu upłyn�ło 25 lat od �mierci ks. Wojciecha Danielskiego. Pami�� o Nim jest 

�ywa, szczególnie w �rodowisku lubelskim, w którym sp�dził prawie całe �ycie po uko�czeniu 
seminarium. W Warszawie wła�ciwie był mało znany.  

Na nasze pro�by o rozpocz�cie procesu beatyfikacyjnego otrzymali�my odpowied	 Arcybiskupa 
Kazimierza Kardynała Nycza, Metropolity Warszawskiego, i� sprawa jeszcze nie dojrzała do procesu. 
Odpowied	 taka została odczytana przez wiele osób jako inspiracja do pogł�bienia piel�gnowania 
pami�ci o nim. Widocznie, nie tak łatwo miało pój��. 

Wła�ciwie to kapłani Unii wydaj� si� szczególnie by� wezwani do modlitwy, modlitwy, i jeszcze 
raz modlitwy w tej intencji. Modlitwy z wiar� we wstawiennictwo ks. Wojciecha w trudnych 
problemach Ko�cioła, kapła�skich, problemach moderatorów, Unii i całego Ruchu. 

Wszak w preambule obecnego statutu Unii czytamy: 
„Realizacja naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest nowa ewangelizacja, obejmuj�ca 
cały lud Bo�y i domagaj�ca si� nowej gorliwo�ci, nowych metod i nowego sposobu głoszenia 
i dawania �wiadectwa Ewangelii, dzi� zwłaszcza potrzebuje kapłanów, którzy bezwzgl�dnie i w 
pełni prze�ywaj� tajemnic� Chrystusa i potrafi� wypracowa� nowy styl �ycia duszpasterskiego, 
w gł�bokiej jedno�ci z papie�em, biskupami i z innymi kapłanami oraz w owocnej współpracy z 
wiernymi �wieckimi, szanuj�c i rozwijaj�c ró�ne role, charyzmaty i posługi we wspólnocie 
Ko�cioła.” (PDV 18)  
„Nowa ewangelizacja potrzebuje nowych głosicieli Ewangelii, to znaczy kapłanów, którzy 
staraj� si� prze�ywa� swoje kapła�stwo jako szczególn� drog� do �wi�to�ci.” (PDV 82)  

Wida� jak bardzo potrzeba nam w Unii pogł�bienia ideałów nakre�lonych przez ks. Franciszka, 
ideałów którymi �ył ks. Wojciech. W nim, wiernym „Bracie” i „Słudze” Zało�yciel widział patrona 
wspólnoty kapła�skiej w Ruchu. Ks. Wojciech jako pracownik naukowy KUL i dyrektor Konwiktu 
zasłyn�ł jako formator kapłanów-studentów. Dla realizacji idei wspólnoty kapła�skiej obok domów 
ks. Franciszka Blachnickiego wybudował swój dom na Sławinku w Lublinie, za� po wyje	dzie ks. F. 
Blachnickiego za granic� przej�ł po nim odpowiedzialno�� za Ruch �wiatło-�ycie, nadal szczególnie 
troszcz�c si� o formacj� kapłanów, m. in. reaktywuj�c formacyjne studium dla ksi��y na Wydziale 
Teologii KUL (dzisiejszy IFPL, nosz�cy nieformalnie jego imi�).  

Ostatnio zadawałem wielu osobom, które anga�owały si� w piel�gnowanie pami�ci i prywatnego 
kultu ks. Wojciecha o ich wewn�trzne przekonanie co dalej czyni� (po li�cie kard. Nycza) – 
odpowied	 była jednoznaczna – to był �wi�ty i trzeba rozwija� pami�� o nim, wraz z przekonaniem o 
jego wstawiennictwie!  

Dlatego prosz� Uni� i jej Diakoni� oraz wszystkich moderatorów Ruchu i �wieckich o 
rozeznawanie i podejmowanie ró�nych działa�, które przywołuj� pami�� o ks. Wojciechu i odrodz� 
zainteresowanie jego osob�. Nale�y to do realizacji charyzmatu podstawowego Unii – formowanie w 
nas wzorców dojrzałego kapła�stwa Chrystusa Sługi. Na razie jedna z Pa� z INMK, z pełnym 
przekonaniem zaanga�owała si� w przepisywanie pami�tnika ks. Wojciecha. Powolne poznawanie (na 
razie tylko pewnych fragmentów) tego pami�tnika pozwoli nam zrozumie� dlaczego słudze Bo�emu 
ks. Franciszkowi Blachnickiemu tak bardzo zale�ało na wskazywaniu kapłanom ks. Wojciecha. 

Realizuj�c przesłanie wyra�one przez ks. Franciszka w homilii mszy pogrzebowej odprawionej 
przez niego w Carlsbergu winni�my rozwija� prac� grup Unii pod patronatem ks. Wojciecha, w czym 
na pewno du�a pomoc mogłyby stanowi� materiały do pracy rocznej oparte o teksty (opublikowane) 
ks. Wojciecha i teksty o nim. Jest to dla Unii warunek sine qua non: „by� albo nie by�”, rozwija� Uni� 
lub ... 

Nale�ałoby, zgodnie z tym wskazaniem sługi Bo�ego ks. Franciszka Blachnickiego, przygotowa� 
plan popularyzacji postaci ks. Wojciecha w�ród Unii i Ruchu. Mo�e powinna odby� si� pielgrzymka 
Unii do jego grobu? Mo�e kolejne spotkania i sympozja? Mo�e ukazywa� jego posta� na rekolekcjach 
i kapła�skich dniach wspólnoty? Jakim jest znakiem dla relacji kapłanów ze �wieckimi? 

W teleksie na pogrzeb ks. Wojciecha ks. F. Blachnicki pisał: „Za to �ycie, za ten przykład 
kapłana – sługi, modl�cego si� liturgi�, dzi�kujemy Ci, bo taki wzór kapłana jest tak potrzebny 
Ko�ciołowi epoki soborowej odnowy”. 

W Panu – ks. Piotr Kulbacki 
Lublin – Sławinek, 9 VI 2011 r., w dniu rozpocz�cia COM-u 
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22. XXXVII Kongregacja Odpowiedzialnych  

O szczegółach XXXVII Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu �wiatło-�ycie b�d� oczywi�cie 
informował w pó	niejszym terminie. Jednak w tym miejscu ju� chciałem zwróci� Wasz� uwag�, �e 
przyszłoroczna XXXVII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu �wiatło-�ycie odb	dzie si	 
tydzie� wcze�niej ni� zazwyczaj, czyli w dniach 17-20.02.2012 roku. Termin ten został ju� 
uwzgl�dniony w Kalendarzu pracy rocznej znajduj�cym si� w Teczce roku, ale akcentuj� to raz 
jeszcze, aby�my tej zmiany nie przeoczyli w planowaniu ró�nych rekolekcji i spotka� wspólnot 
naszego Ruchu w rozpoczynaj�cym si� roku formacyjnym.  

 
23. Podzi	kowanie za listy jedno�ci 

Na zako�czenie Komunikatu nr 1/2011-2012 gor�co dzi�kuj� za wszystkie listy jedno�ci i inne 
wyraz pami�ci, które przesłali�cie na moje r�ce podczas tegorocznych wakacji. Ufam, �e owoce 
wakacyjnych rekolekcji b�d� widoczne w �yciu wspólnot naszego Ruchu.  

�ycz� wszystkim wielkiej wytrwało�ci i wielu łask Bo�ych na drodze budowania �ywego 
Ko�cioła poprzez wspólnoty Ruchu �wiatło-�ycie. Ufam, �e Pan pobłogosławi „pomno�eniem” 
uczniów Pa�skich w naszych wspólnotach. B�d	my zatem „wsłuchani w głos Pana w Ko�ciele”, by 
gorliwie pełni� Jego wol�!  

 
Pan z Wami! 

 
Ks. dr Adam Wodarczyk 

Moderator Generalny Ruchu �wiatło 	ycie 
 

 
 
Zał�cznik 

• Instytut Formacji Pastoralno-Liturgicznej 
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Zał�cznik  
 

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

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

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

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

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

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

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

Na tym etapie mo�na studia zako�czy� lub kontynuowa� nast�pne dwa lata studiów 
doktoranckich.  

Kapłani podejmuj�cy studia w IFPL otrzymuj� pomoc do ubiegania si� o awans w szkolnictwie,  
a ch�tni i najbardziej wytrwali mog� tak�e uzyska� stopie� doktora nauk teologicznych na Wydziale 
Teologii KUL.  

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

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

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

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

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

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


