
Diakonie w Ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej 
propozycje dla Domowego Kościoła 

1. Diakonia Ewangelizacji
Odpowiedzialny: Ks. Daniel Glibowski tel. 509 310 397 
diakoniaewangelizacji@gmail.com danielglibowski@wp.pl 

Członkowie  Diakonii  Ewangelizacji  głoszą  Dobrą  Nowinę  podczas  rekolekcji
wielkopostnych,  w  szkołach  oraz  na  ulicach.  Ich  formacja  polega  na  comiesięcznych
spotkaniach, które mają charakter: modlitewny, ewangelizacyjny, formacyjny i integracyjny.
Nad wszystkimi działaniami czuwa Duch Święty. 
Cele: 

• głoszenie kerygmatu tam gdzie Duch Św. pośle
• ukazywanie piękna charyzmatu Ruchu Światło Życie
• pomoc w zakładaniu nowych grup formacyjnych

Propozycje dla Domowego Kościoła 
• ewangelizacja uliczna (mamy już śmiałków z DK)
• promocja ewangelizacji (ulotki, facebook, kontakty prasowe)
• tworzenie zespołów rekolekcyjnych na rekolekcje dla dorosłych

2. Diakonia Modlitwy
Odpowiedzialny:  Ks.  Filip  Gumiński  tel.  783  873  235  filip.guminski@gmail.com  

Diakonia  Modlitwy  diecezji  radomskiej,  charakteryzuje  się  troską  o  rozwój  i
zaplecze duchowe przedstawicieli naszego Ruchu. Naszą diakonię tworzy kilkoro czynnych
animatorów, którzy czują dużą odpowiedzialność zarówno za diakonie, jak i całą wspólnotę
animatorów oraz cały Ruch. Tworzymy Bank Modlitwy, w którym przyjmujemy intencje,
dzielimy  się  nimi  i  modlimy  się  za  wszystkich,  którzy  o  to  proszą.  Chcemy  również
zatroszczyć się o dobre przygotowanie materiałów dotyczących treści  naszej diakonii na
oazy  wakacyjne.  Poszukujemy  także  pomysłu  na  wspólną  modlitwę  przedstawicieli



animatorów  za  siebie  nawzajem  oraz  moderatorów  prowadzących  nasze  oazy  czy  też
uczestników, którym będziemy posługiwać. 
Propozycje dla Domowego Kościoła 

• modlitwa w intencji Ruchu i intencji nadsyłanych do Banku Modlitwy
• włączenie się w pisanie artykułów do CND
• modlitwa  za  pary  animatorskie,  moderatorów  prowadzących  oazy  oraz  rodzin

rozpoczynających swoją drogę w oazie
• comiesięczne spotkania ze Słowem Bożym, z wprowadzeniem i osobistą medytacją

przed Najświętszym Sakramentem oraz dzieleniem się Słowem; spotkania odbywają
się w każdą drugą niedzielę  miesiąca o 17.00 w kaplicy DA na ul.  Górniczej  2,
(Akademickie). 

3. Diakonia Liturgiczna
Odpowiedzialny: Ks. Michał Podsiadły tel. 504 899 063 podsiadly.michal13@gmail.com 

Zadaniem Diakonii Liturgicznej jest mistagogia, czyli  wprowadzanie człowieka w
głębię liturgii. Robimy to na różnych poziomach: począwszy od formacji intelektualnej (np.
Szkoły  Liturgiczne)  przez  formacje  duchową  (jak  owocnie  przezywać  liturgię)  przez
ćwiczenia praktyczne i zabawę, zwłaszcza dla najmłodszych. Naszym celem jest pokazanie
doprowadzenie  człowieka  do  przekonania,  ze  liturgia  jest  prawdziwym  spotkaniem  z
Bogiem. 
Propozycje dla Domowego Kościoła: Cel wzniosły, ale środki staramy się dostosowywać do
danej  grupy odbiorców.  Chcemy w najbliższym czasie  przeprowadzić  kurs  lektora  w 3
turach,  w  wakacje  kurs  ceremoniarza.  Jeśli  chodzi  o  zaangażowanie  DK,  to  chcemy
wspólnie zrobić warsztaty liturgiczne na wiosnę tego roku dla rodzin. Pierwsze ustalenia już
zostały  poczynione.  Ponad  to  jest  potrzeba  formacji  liturgicznej  rodzin  przez  rodziny,
dlatego wszelkie materiały, które stworzyliśmy dotychczas trzeba dostosować do potrzeb
Domowego Kościoła.

4. Diakonia Muzyczna
Odpowiedzialny: Ks. Krzysztof Wróbel tel. 505 479 865 xkrzysztofwrobel@gmail.com 
Piotr Kołodziejczyk tel. 505 369 837 p.kolodziejczyk.21@gmail.com 

Diakonia  muzyczna  zajmuje  się  głównie  zapewnieniem  obstawy  muzycznej
wszystkich  wydarzeń  Ruchu  Światło  -  Życie  (śpiew,  granie  na  różnych  instrumentach,
animacja  muzyczna).  Animatorzy  muzyczni  wybierają  odpowiednie  pieśni  liturgiczne,
dopasowują  je  do  danego  okresu,  Liturgii  Słowa  i  specyfiki  rekolekcji;  przygotowują
śpiewniki na mszę i posługują muzycznie podczas tych wydarzeń. Podejmują także wiele
innych ciekawych inicjatyw, które mają na celu rozwój muzyczno-liturgiczny oazowiczów.
Muzyczni ciągle się kształcą, zarówno z wiedzy teoretycznej na temat muzyki w Kościele,
jak i z praktyki (śpiew wielogłosowy, gra na instrumentach, animowanie śpiewu, warsztaty,
techniki nauczania śpiewu itp.) 
Propozycje dla Domowego Kościoła: 

• Posługa muzyczna podczas weekendowych rekolekcji DK.
• Śpiewanie / granie wspólnie z muzycznymi podczas różnych większych oazowych

wydarzeń.
• Wzięcie  udziału  w akcjach  Diakonii  Muzycznej  planowanych  na  ten  rok,  m.  in.

nagranie kilku ładnych, lecz mniej znanych pieśni liturgicznych i udostępnienie ich w
sieci; nagranie płyty z piosenkami uwielbieniowymi.



5. Diakonia Życia
Odpowiedzialny:  Ks.  Marcin  Dąbrowski  tel.  515  807  886  xmartin.dab@gmail.com  

Diakonia Życia: promocja działań w zakresie obrony ludzkiej godności i  ochrony
życia ludzkiego; poznawanie nauczania Kościoła w tych dziedzinach; ukazywanie piękna
katolickiego małżeństwa; wolontariat w hospicjum i w Domu Dziecka.

6. Diakonia Komunikowania Społecznego
Odpowiedzialny: Ks. Krzysztof Bochniak tel. 692 830 270  krzy.bochniak@gmail.com  

Celem działań  diakonii  ma  być  prezentowanie  pracy  całości  Ruchu  w diecezji  i
wspomaganie przepływu informacji.  Diakonia Komunikowania Społecznego powinna się
zająć  prowadzeniem  diecezjalnego  serwisu  informacyjnego,  zbieraniem  świadectw,
dokumentowaniem  aktualnych  wydarzeń  oraz  cyfrowym  archiwizowaniem  danych.
Wydawanie „Czeka Nas Droga”. Zadaniem serwisu oazowego jest budowanie jedności i
umożliwianie wzajemnego poznawania się grup oazowych różnych stanów. Powinien być
on dziełem grupy osób stale ze sobą współpracujących. Zapraszamy do współpracy ludzi,
którzy  chcieliby  wziąć  na  siebie  odpowiedzialność  za  treść  poszczególnych  działów,
aktualizowanie  danych  i  realizowanie  nowych  pomysłów,  zbierających  informacje  i
piszących teksty. Nie musi to oznaczać mnożenia spotkań formacyjnych, czasem wystarczy
okazyjna współpraca. 
Propozycje dla Domowego Kościoła: 

• współpraca przy wydawaniu CND
• opisywanie i promocja wydarzeń z rejonów
• pomoc graficzna, komputerowa, informatyczna

7. Diakonia Wyzwolenia
Odpowiedzialny: Ks. Paweł Krasiński tel. 533 088 086 krasinski@wp.pl 

Diakonia wyzwolenia to ludzie szukający wolności, tak jak my wszyscy. Chodzi tutaj
o wolność Chrystusową, czyli  taką,  która chroni człowieka od wszystkiego,  co poniża i
uwłacza człowiekowi. Nie jest to grupa fanatyków krucjaty, ale ludzi, którzy najpierw sami
potrzebują wolności. Obecnie wielu ludzi, szczególnie młodych, nie zdaje sobie sprawy z
tego, jak szybko dają się zniewolić, pozbawić wolności, chcąc tak naprawdę być wolnymi.
Wolności człowieka nie zagrażają jedynie alkohol, tytoń czy narkotyki. Czasami o wiele
groźniejszy może stać się dla człowieka świat Internetu, gier komputerowych czy mediów.

8. Diakonia Społeczna
Odpowiedzialny: Ks. Krzysztof Dukielski tel. 791 049 793 kdukielski@interia.pl 

„Do pełnego programu posługiwania Diakonii Ewangelizacji Światło-Życie należy
jeszcze  diakonia  kultury  i  diakonia  społeczna.  Celem ich  jest  szerzenie  szeroko  pojętej
Nowej Kultury polegającej na przenikaniu wszelkich przejawów i dziedzin życia ludzkiego
wartościami  Nowego Człowieka i  Nowej  Wspólnoty.”  Ks.  Franciszek  Blachnicki,  Statut
Carlsberski  1983r.,  7\12  Pole  działania  diakonii  będzie  naprawdę  bardzo  szerokie:  od
podejmowania  codziennej  modlitwy  za  Ojczyznę  do  organizowania  spotkań  na  temat
katolickiej  nauki  społecznej  i  patriotycznej.  Pragniemy  podjąć  współpracę  z  innymi
stowarzyszeniami, organizacjami, którym również zależy na Polsce i budzeniu świadomości
narodowej. 


