




 
 

 ZZ  ookkaazzjjii  iimmiieenniinn     

kkssiięęddzzaa  AAllbbeerrttaa  WWaarrssoo    
wwsszzyyssccyy  cczzłłoonnkkoowwiiee  RRuucchhuu  

ŚŚwwiiaattłłoo––ŻŻyycciiee  sskkłłaaddaajjąą  nnaajjsseerr--
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pprraaccaa  zz  lluuddźźmmii  nniieecchh  ddaajjee  dduużżoo  rraaddoośśccii  

ii  pprrzzyynnoossii  oobbffiittee  oowwooccee  ddllaa  ccaałłeeggoo  

KKoośścciioołłaa!!  
 
 
 

- Księże  Moderatorze,  jakie  zadania  i  wyzwania  czekają  dziś  na 
Ruch Światło-Życie? 

- Ruch Światło-Życie jest ruchem formacyjnym, który ma doprowadzić 
każdego swego członka do dojrzałości, czyli do służby. Pomagają w tym poszczegól-
ne etapy formacji, m.in. ewangelizacja, katechumenat i dalej diakonia. Najważniej-
sze jest zatem to, żebyśmy umieli służyć i być bezinteresownym darem z samego 
siebie dla innych, byśmy umieli przemieniać nasze parafie. Nie chodzi przecież tylko 
o przemianę siebie, ale o przemianę tych wspólnot, w których żyjemy, w taki 
sposób, żeby stawały się Żywym Kościołem. To jest chyba najważniejsze. Od wielu 
lat, począwszy od ks. Blachnickiego, zadania, stojące przed Ruchem, nie zmieniają 
się. Wydaje mi się, że zmieniają się tylko środki, czyli narzędzia, którymi powinni-
śmy się posługiwać. One mają nam pomóc, ażeby te wspólnoty, w których żyjemy, 
były Żywymi Kościołami i żebyśmy sami byli świadkami Prawdy, którą jest Jezus 
Chrystus. 

- A więc cele Oazy zostają właściwie takie same od początku? 
- Oczywiście. Ruch Światło-Życie jest już obecny w ponad 11 krajach. Wy-

daje mi się, że jest to pewien znak tego, że charyzmat, który otrzymał Ojciec 
Franciszek Blachnicki jest naprawdę od Pana Boga. Głęboko w to wierzę, że jest to 
działanie Ducha Świętego – stawać się dojrzałym człowiekiem, który jest sługą 
Jezusa Chrystusa i który umie żyć we wspólnocie. Tą wspólnotą jest oczywiście 
parafia, a więc pierwsza wspólnota, która staje się wspólnotą ewangelizacyjną. Co 
do ewangelizacji, to Ojcu Blachnickiemu nie chodziło o to, abyśmy wychodzili przede 
wszystkim „na zewnątrz”, tylko żebyśmy promieniowali tym, czym sami jesteśmy. 
Jeżeli chrześcijanin potrafi odkryć ów wielki skarb, jakim jest wiara, wtedy nie może 
on nie podzielić się tym skarbem z innymi. 

 
 

 



 
 
- Czyli pewna kolejność w chrześcijańskim życiu musi być zacho-

wana – najpierw budować własne życie wiary, a świadectwo samo przy-
chodzi, jako pewne następstwo życia wiary. 

- Można tu przywołać słowa, które wypowiedział Ojciec Blachnicki, że apo-
stolstwo jest nadmiarem życia wewnętrznego, czyli jest takim przelewaniem życia 
wewnętrznego. „Życie z życia”, bo nie mogę przekazać czegoś, czym sam nie żyję . 

- Kształtowaniu żywej wiary, budowaniu Żywego Kościoła, towa-
rzyszą znaki czasu. Które z nich widziałby Ksiądz Moderator, jako istotne 
dla pracy formacyjnej Domowego Kościoła? 

- Takim znakiem czasu jest na pewno pracoholizm. Dzisiaj coraz więcej lu-
dzi wyjeżdża za granicę. Jako Moderator Domowego Kościoła uważam, że to 
naprawdę nie służy rodzinie, jako wspólnocie. Ona jest wspólnotą miłości i wiary, po 

prostu wspólnotą wiary i miłości, i życia. Ten znak czasu nie sprzyja utwierdzaniu 
się więzi małżeńskich i więzi rodzinnych.  

Drugi znak dotyczy funkcjonowania rodziny. Niestety nie spełnia ona roli 
katechumenatu rodzinnego, nie przygotowuje do życia wiary swoich dzieci. Ojciec 
Blachnicki zachwycił się i wprowadził w życie ideę przygotowania do chrztu doro-
słych i między innymi na tym oparł potem całą formację. Tutaj rysuje się wielkie 
zadanie dla Domowego Kościoła, ale i dla całego Ruchu Światło-Życie, aby  
tak umacniać katechumenat rodzinny, żeby każda rodzina potrafiła wychowywać 

swoje dzieci do wiary, czyli 
przyprowadzać do Jezusa, do 
dojrzałej wiary – aby te dzieci 
nie odmawiały pacierza, ale 
faktycznie się modliły. Aby 
jednak te dzieci się modliły, to 
wcześniej rodzice też muszą 
się modlić, a nie tylko 
odmawiać pacierz; muszą żyć 
głęboką wiarą, muszą być 
blisko Jezusa Chrystusa. Tylko 
na zasadzie świadectwa można 
tę wiarę przekazywać. Znowu 
powraca ta zasada: „życie 
wychodzi z życia”.  

Jest także wiele in-
nych znaków czasu – na 

pewno lenistwo w życiu duchowym. Zawsze przecież będziemy konfrontowani z taką 
formą pójścia na kompromis ze światem: nie trzeba tak dużo wymagać, nie trzeba 
chodzić do kościoła na rekolekcje, tak dużo się modlić. Świat zawsze będzie nas, w 
jakiś sposób, odciągał od Jezusa Chrystusa. Tak dzieje się już od 2000 lat. Jednak 
zawsze pozostanie aktualne to wezwanie, żeby powrócić do pierwszej, pierwotnej 
miłości, tak jak to mówi Apokalipsa. Do pierwszej miłości, czyli do bycia bardzo 
blisko Jezusa Chrystusa. Tak widziałbym kwestię znaków czasu. 

- A czy kryzys ojcostwa, o którym mówi się dziś bardzo dużo, mo-
żemy nazwać jednym z nich? 

- To łączy się z tym, o czym mówiłem wcześniej, że ojcowie często wyjeż-
dżają do pracy za granicę. Oczywiście, nieobecność ojca w sposób fizyczny, czy 
nawet psychiczny, tzn. niby osoba jest, ale ona nie spełnia funkcji ojca, jest, jak 
najbardziej, takim znakiem. Chociaż myślę, że tak samo ważna jest funkcja matki. 
Te dwa sygnały muszą dziecku być dane, ażeby to dziecko kształtowało w sobie 
dojrzałość emocjonalną, dojrzałość duchową, dojrzałość psychiczną. Rodzina musi 
być miejscem wzrastania. 

 
 



 
 

- Można powiedzieć, że od komunii małżeńskiej, komunii osób, istnieje 
naturalne przejście do komunii rodzinnej, tej wspólnoty pojmowanej trochę 
szerzej. Czy nie byłoby to zbytnie uogólnienie? 

- Często mówię tak, że to, co najpiękniejszego i największego może ojciec 
dać swoim dzieciom, to kochać ich matkę. To, co matka może najpiękniejszego dać 
dzieciom, to kochać ich ojca. I chyba na tym polega więź małżeńska. Zawsze jest 
czymś większym aniżeli więzią z dziećmi, bo gdyby nie było miłości między 
małżonkami, nie byłoby dzieci. Potrzeba tego pierwszeństwa - pierwszeństwa 
miłości małżeńskiej nad miłością rodzicielską. 

- Jakie życzenia chciałby Ksiądz Moderator pozostawić Ruchowi 
Światło-Życie naszej diecezji? 

- Życzę, abyście byli świadkami Jezusa Chrystusa, abyście wypełniali Jego 
zamysł, który wypowiedział mówiąc do swoich uczniów: „Przyszedłem rzucić ogień 
na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”. Byście ten ogień przenosili z 
rodziny na rodzinę, ze wspólnoty na wspólnotę, z parafii na parafię i dobrze 
współdziałając we wszystkich grupach formacyjnych, byli tym ogniem Jezusowym i 
ten ogień przenosili na cały świat.  

- Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę błogosławieństwa Bożego 
oraz owocnej posługi na rzecz Ruchu. 

- Dziękuję. 
 

Rozmawiał al. Konrad Wróbel 

 
Księża Moderatorzy Domowego Kościoła: 

ks. prałat dr Henryk Ćwiek, ks. Przemysław Mąkosa, ks. Sławomir Czajka 
Ks. Moderator Oazy Młodzieżowej: 

ks. Sławomir Czajka 
Siostra Moderatorka Oazy Młodzieżowej:  

s. Irena Różycka 
Para łącznikowa:  

Halina i Jan Pękalowie 
 

Wspólnotę młodzieży oazo-
wej tworzy w naszej parafii jedna 
grupa. Mijają już trzy lata, odkąd 
zaczęła funkcjonować i być 
aktywną. Chociaż istnieje jako 
jedyna, to jest bardzo liczna – liczy 
sobie ok. 20 osób. Nasza wspólno-
ta jest uśmiechnięta, zgrana i 
ciągle powiększa się o nowych 
członków. Spotkania prowadzi 
Agata Kudas, uczestniczka 
trzeciego stopnia Oazy Nowego 
Życia. 

Wspólnotę Domowego Ko-
ścioła tworzą cztery kręgi, 



 
 
w których jest 19 rodzin. Pierwszy krąg powstał w 1993 r. Wiele rodzin przeżyło 
formację podstawową, dlatego 
może służyć na rekolekcjach. 
Obecnie z naszej wspólnoty 
pochodzi para rejonowa rejonu 
Michałów – Bożena i Marek 
Malinowscy. Dodać należy, że  
z naszej parafii wywodziła się 
także jedna z poprzednich Par 
Diecezjalnych – Bernadeta  
i Krzysztof Kudasowie. 

 Cały czas rozwijamy się, 

poznajemy siebie nawzajem, 
„rekrutujemy” nowych członków, 
ewangelizujemy naszą aktywną 
działalnością i obecnością w 
parafii. Dzieci i młodzież gromadzą się co tydzień na spotkaniach formacyjnych, jak 
też wyjeżdżają na Oazy Modlitwy. 

Wspólnota Domowego Kościoła spotyka się na comiesięcznej Mszy Świętej. 
Wspólnie – rodziny, młodzież i dzieci – spotykają się na Adoracjach Najświętszego 
Sakramentu, październikowych spotkaniach różańcowych, nabożeństwach majo-
wych i innych formach umacniania naszej wspólnoty. 

W najbliższym czasie, 3 listopada 2007 r., wspólnota oazowa będzie czynnie 
uczestniczyć w uroczystościach związanych z obchodami 50-lecia sakry biskupiej 
Sługi Bożego bp. Piotra Gołębiowskiego. 
 

Mamy nadzieję, że grupa młodzieżowa i kręgi Domowego Kościoła nadal bę-
dą się energicznie rozwijać. Dlatego prosimy Was wszystkich gorąco o modlitwę za 
naszą wspólnotę, gdyż ona jest siłą w wypełnianiu misji powierzonej nam przez 
Chrystusa! 

Agata Kudas 
 

 
 
 Miesiąc listopad szczególnie przywołuje nam na pamięć tych, którzy odeszli 
już do wieczności. Przypomina o tym już pierwszy dzień tego miesiąca, kiedy 
obchodzimy uroczystość tych, którzy na ziemi żyli w taki 
sposób, że możemy ich określać mianem „święci”. 
 Słowo „święty” wydaje nam się bardzo abstrakcyjne, a 
to z tego powodu, że sama świętość wydaje się być czymś 
niemożliwym, a już na pewno czymś trudnym, co osiągają tylko 
nieliczni. Mało tego, niektórzy po prostu wstydzą się być 
świętymi. Uważają, że to nie na dzisiejsze czasy. Świętość 
kojarzą z pierwszymi wiekami chrześcijaństwa czy ze średnio-
wieczem. To prawda, że dzisiaj nie mówi się o świętości (co tym 
bardziej sprawia, że jest ona dla nas abstrakcyjna), 



 
 
ale to, że się o niej nie mówi, nie znaczy, że jej nie ma, że nie ma dzisiaj ludzi 
świętych. 
 Jak osiągnąć świętość? Jeśli przyjrzymy się życiorysom świętych, to 
zobaczymy, że w niektórych przypadkach są one skrajnie różnorodne. Wśród nich 
możemy znaleźć duchownych i świeckich, ludzi wykształconych i tzw. prostaczków, 
ludzi znanych z życia publicznego, a także tych, którzy realizowali świętość  
w zaciszu swojego domu pełniąc obowiązki matki czy ojca. Są też tacy, którzy od 
początku swojego życia realizowali świętość, ale także i tacy, którzy wiele narozra-
biali, którzy nie żyli Ewangelią, którzy nawet prześladowali chrześcijan, ale potrafili 
się zmienić, nawrócić i naprawić wyrządzone zło. 
 Ta różnorodność ich drogi do świętości pokazuje, że świętość jest możliwa 
w każdym miejscu i czasie. I na niewiele zdają się słowa tych, którzy mówią, że aby 

być świętym to najlepiej pójść do zakonu, i tam z dala od zgiełku i bałaganu, jaki 
niesie ze sobą świat realizować swoją świętość. Być może jest 
łatwiej, ale do zakonu nie każdy jest powołany, ale za to każdy 
powołany jest do świętości, bo jak mówi Pismo Święte: 
„Bądźcie świętymi, bo Ja jestem Święty”(Kpł 11,44),  
a w innym miejscu: „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest 
Ojciec wasz Niebieski”          ( Mt 5,48). 
 

 Na tym to właśnie polega, żeby umieć dorastać 
do świętości w miejscu gdzie się uczymy, gdzie pracuje-
my, wszędzie tam gdzie jesteśmy. A czynimy to, gdy 
realizujemy słowa Ewangelii, gdy nie ulegamy stereoty-
pom, utartym opiniom czy schematom, lecz pokazuje-
my, że Ewangelia jest aktualna zawsze i wszędzie, 
bo świętość to aktualizacja Ewangelii w różnych warun-
kach, co wskazuje na jej uniwersalizm, to znaczy, że 
nie wyczerpuje się ona w jakiejś określonej kulturze czy 
w jakiejś konkretnej epoce, ale że może być realizowana w 
różnych okresach dziejów. Niektórzy tak realizowali 
wymagania Ewangelii, że oddali za nią swoje życie. Takich ludzi Kościół 
nazywa świętymi, bo oddanie życia jest najwyższym wymiarem świadectwa i 
wierności Chrystusowi. 
 Jan Paweł II w adhortacji „Ecclesia In Europa” w punkcie 14 napisał takie 
słowa: „Owocem nawrócenia dokonującego się pod wpływem Ewangelii jest świętość 
licznych mężczyzn i kobiet naszych czasów. Nie tylko tych, którzy zostali oficjalnie 
ogłoszeni świętymi przez Kościół, ale również tych, którzy z prostotą i w codziennym 
życiu dali świadectwo swej wierności Chrystusowi. Nie sposób zapomnieć  
o niezliczonych synach i córkach Kościoła, którzy na przestrzeni dziejów kontynentu 
europejskiego realizowali wielkoduszną, autentyczną świętość w ukryciu życia 
rodzinnego, zawodowego i społecznego. Oni wszyscy niczym żywe kamienie wsparte 
na Chrystusie, ‘kamieniu węgielnym’, tworzyli Europę jako budowlę duchową i 
moralną, pozostawiając potomności najcenniejsze dziedzictwo. Tak spełniła się 
obietnica Chrystusa: „Kto wierzy we mnie, będzie także dokonywał tych dzieł, 
których Ja dokonuję, i większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”(J 14,2). Święci są 
żywym dowodem spełnienia się tej obietnicy i zachęcają, aby wierzyć w nią nawet  

w najtrudniejszych godzinach dziejów”. 
 Niech słowa piosenki, którą często śpiewamy – „Pragnę być święty, Tobie 
oddany, Panie” – nie będą tylko jakimś frazesem, lecz niech wskazują, do czego 
czego wszyscy jesteśmy powołani.   
   

al. Marcin Dąbrowski 
 
 

 



 
  

  

CCzzyymm  jjeesstt  śśwwiięęttoośśćć??    

CCzzyy  śśwwiięęttoośśćć  jjeesstt  ddllaa  mmnniiee??  
 

 
  
 
Dla mnie świętość, to takie „schodki” prowadzące do Boga... Każdy 
dobry uczynek, to jeden schodek do góry. Ale grzech to dwa 
schodki więcej do przejścia... Dlatego, żeby stać się świętym nie 
wystarczy tylko czynić dobro – trzeba także naprawiać zło, które 
się wyrządziło...Trzeba również pamiętać, że celem każdego 
człowieka jest (albo raczej: powinno być) dążenie ku świętości. 

 
Paula Małek  

z parafii Lipsko 
 
 

 
Świętość w moim osobistym odczuciu to dążenie do cał-

kowitej jedności z naszym Panem i Zbawicielem. Tutaj na myśl 
przychodzi mi postać naszego umiłowanego Rodaka, Sługi Bożego 
Jana Pawła II. Niewątpliwie był i jest przykładem człowieka, który 
mimo wszystko zawsze dążył do świętości i pokoju Chrystusowego. 
W podążaniu do świętości pomaga mi prawdziwa wiara w to, że 
Bóg jest przy mnie i wskazuje mi drogę, po której mam kroczyć. 
Wsparcie odnajduję również w codziennej modlitwie. Giovanni 
Pappini mówił: „Człowiek, aby się wznieść, musi uklęknąć”.    

 
Piotr Krakowiak 
 z parafii Sucha 

 
 
 

Hmm... Czym jest dla mnie świętość? Zastanawiając się 
nad moją odpowiedzią, sięgnęłam do Pisma Świętego  
i otworzyłam Go na „pierwszej lepszej stronie”. Trafiłam na 
fragment: „Ale w całym postępowaniu stańcie się wy również 
świętymi na wzór Świętego, który was powołał” (1P 1,15). 

Zaskakujące. Przecież to sam Bóg powołuje nas do świę-
tości! 

Dla mnie osobiście świętość kojarzy się jeszcze z życiem 
wiecznym. Każdy chrześcijanin ma w swojej świadomości to, by 
po śmierci osiągnąć życie wieczne. A świętość Boga powinna być 

dla każdego z nas wzorem uświęconego życia. „Święty to każdy z nas, tylko nie 
każdy tę świętość potrafi obronić do końca”. 

 
Katarzyna Borkowicz  

z parafii bł. Annuarity w Radomiu 
  
 



 
 

Świętość to nasza codzienność, a raczej to powinna być 
nasza codzienność, bo niestety często tak nie jest. Jest to także 
nasz przywilej i dar, który winien być pielęgnowany przez nas.  
A przede wszystkim jest to cel, do którego pragniemy dążyć 
każdego dnia. 
 

    Piotr Czyż  
z parafii bł. Annuarity w Radomiu 

 
 
Według mnie świętość to po prostu bezinteresowne „by-

cie z Bogiem”, czyli całkowite oddanie i uzależnienie się  

w pewien sposób od Jego Słowa i Dzieła. Myślę, że to dotykanie 
Go w spotkaniu z Nim, dawanie świadectwa swoją postawą  
i zachowaniem. Człowiek święty to osoba, która nie boi się iść pod 
prąd, bo wie że zawsze jest przy nim Chrystus. Świętość to 
spoglądanie na Boga z miłością, ponieważ nie ma innego Źródła 
Miłości niż On sam. 

 
  

Sylwia Rdzanek  
z parafii Chrystusa Króla w Radomiu 

 
 

Świętość jest dla mnie powołaniem i celem, do którego 
zdążam poprzez codzienność. Codzienność często trudną, ale 
mimo wszystko tę, której ster całkowicie oddaję w ręce mojego 
Pana i Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, bo tylko On bezpiecznie 
poprowadzi łódź mego życia. 

Michał Połeć  
z parafii Ostojów 

 
 

 
Świętość to odkrywanie w sobie obrazu Boga, to życie 

przepełnione miłością, prawdą, pięknem i dobrem. To cel, do 
którego wszyscy jesteśmy powołani, a możemy go osiągnąć 
poprzez „zwyczajne życie” w przyjaźni z Bogiem. 
 

Dominika Szałas  
z parafii pw. św. Jadwigi Królowej w Radomiu 

 
 

Według mnie świętość jest celem, który stawia przed 
nami Bóg i do którego powinien dążyć każdy wierzący człowiek. 
By go osiągnąć powinniśmy kochać Boga oraz bliźnich pogłębiając 
w ten sposób naszą wiarę. 

Czasem jednak stawiamy sobie pytanie: „Czy chcę być 
święty?” Mamy wolną wolę i sami możemy wybrać drogę, którą 
chcemy iść w naszym życiu. Ale skoro wierzymy, że Bóg istnieje, 
że nas kocha, że z tej miłości oddał za nas życie i że jest z nami  
w każdej chwili, to odpowiedź jest prosta: „Tak, Panie, chcę być 
święty!” 

 
Mateusz Kurys  

z parafii Skaryszew 



 
 
 
 

MMYYŚŚLLĄĄCC  OOJJCCZZYYZZNNAA……  
  

…widzę przed oczyma biało-czerwoną 
flagę; wspominam daty ważnych dla 
Polski wydarzeń; wyobrażam sobie 
ludzi, miejsca oraz przebiegam 
przez czas ponad dziesięciu 
wieków trwania Narodu 
Polskiego.  

Jest więc to słowo, 
które niesie ze sobą 

konkretną treść. Wspólną podstawą dla tych 
wszystkich obrazów jest obecność 
Człowieka – Osoby. Niewątpliwie przecież 
jest On podmiotem Ojczyzny; podmiotem 
historii, w której Ona trwa i umacnia się; tym, dla którego 
Ojczyzna się urzeczywistnia, w którym się staje naprawdę, 
który jest przez Ojczyznę kształtowany i potrzebuje jej, aby żyć. 
 Ta wzajemna relacja między Człowiekiem i Ojczyzną, nie jest 
całkowicie swobodna. Uczestnictwo bowiem w danej wspólnocie domaga się 
określonych postaw. Podobnie, gdy zatrzymamy się przy tej niepowtarzalnej 
wspólnocie, którą jest Polska, nasza Ojczyzna – Ona domaga się od nas, Polaków, 
abyśmy ją szczerze miłowali, abyśmy byli patriotami.  

O ile nie jest to zwrot już w ogóle, dla dzisiejszego człowieka, niezrozumia-
ły, to na pewno słowo „patriotyzm” niewiele nam mówi. Kojarzy się raczej staro-
modnie, przedwojennie, może nawet tajemniczo. Często sprowadzany do wymiaru 
czysto zewnętrznego – zachowań, gestów, słów – staje się, dla dzisiejszego 
człowieka, niepotrzebnym antykiem, który zostaje odstawiony do lamusa. Doświad-
czenie pokoleń pokazuje nam jednak całkowicie inny kierunek. Wskazuje na 
sumienie człowieka, jako na miejsce, w którym patriotyzm, tj. miłość Ojczyzny, 
znajduje swój najpełniejszy wyraz, w którym Ojczyzna się zakorzenia, skąd 
wyrasta. I choć „myśląc Polska” wybiegam na zewnątrz, tak odruchowo, naturalnie, 
do różnych obrazów, skojarzeń, zauważam jednak, że to wnętrze, sumienie, jest 
tym miejscem, z którego biegnę, wychodzę – stoi u początku. 

„Myśląc Ojczyzna” staję więc przed tajemnicą człowieka, a tym samym do-
tykam problemu pracy nad sobą, pracy wewnętrznej. Jeżeli natomiast wnętrze  
i praca, to zarazem trud, zmaganie, odbywające się w człowieku, w jego rozumie  
i woli – zmaganie o człowieka, o Ojczyznę, którą tworzy.  

Należy zauważyć tu pewne prawidłowości. Przede wszystkim mam na myśli 
to, że człowiek może tak bardzo uciekać od siebie, nie zmagać się ze sobą i o siebie, 
że może aż opuścić swą własną Ojczyznę – samego siebie, a więc wygnać samego 
siebie. 

Dalej istotnym jest także to, że nie wybierając, siłą rzeczy wybiera. Może 
nie podejmować zmagania o samego siebie, nie określać siebie, pozostać zawieszo-
nym w próżni. Takie rozwiązanie okazuje się jednak dla człowieka tragicznym, jest 
wyborem niszczącym.  

Jan Paweł II w utworze „Myśląc Ojczyzna” tak pisał: „Wolność stale trzeba 
zdobywać, nie można jej tylko posiadać. Przychodzi jako dar, utrzymuje się poprzez 
zmaganie. Dar i zmaganie wpisują się w karty ukryte, a przecież jawne. Całym sobą 
płacisz za wolność – więc to wolnością nazywaj, że możesz płacąc ciągle na nowo 
siebie posiadać”. 

 



 
 
A w dalszej części tego samego utworu: „Historia warstwą wydarzeń po-

wleka zmagania sumień. W warstwie tej drgają zwycięstwa i upadki. Historia ich nie 
pokrywa, lecz uwydatnia… Czyż może historia popłynąć przeciw prądowi sumień?” 

Wielka Ojczyzna zbudowana z małych Ojczyzn – sumień ludzkich. Moje 
wewnętrzne zmaganie, „zwycięstwa i upadki”, nadają kształt Ojczyźnie – nadają 
własną tożsamość. Nie jest to tylko kwestia moich planów czy pomysłów. Ale raczej 
zobowiązanie, by wciąż na nowo dorastać do tego bogactwa i brzemienia, którego 
odrzucić się nie da, za które jestem odpowiedzialny.  
 Pytam więc – czy decyzje, podejmowane przeze mnie, mogą nie budować 
moje człowieczeństwo, moją Ojczyznę? Czy mogę nie brać odpowiedzialności za to, 
do czego jestem zobowiązany?  
  

I znów… 
„Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam,  
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, 
aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 
z niej się wyłaniam… gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb. 

 
Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia.” 
 

al. Konrad Wróbel 

 
Jeden z moich profesorów w Seminarium mówił, 

że „Bóg jest muzyką”, bo Go nie widać, a jest. Teologia temu zaprzeczy. Faktem 
jest jednak to, że człowiek, który spotkał się z Bogiem, czuje w sobie nieodpartą 
chęć, aby o tym śpiewać. Tak było od początku. Pismo Święte podaje nam wiele 
przykładów, że śpiew i muzyka od zawsze towarzyszyły wierze i religijności.  

Lud Starego Przymierza był bardzo związany z muzyką. Izraelici śpiewali 
często i przy różnych okazjach: podczas pracy na roli (por. Iz 9, 2), w czasie 
wypraw wojennych (Wj 15, 1-18), z okazji świąt i uczt rodzinnych (por. Hi 21, 12), 
na zaślubinach (l Mch 9, 39) i pogrzebach (2 Sm l,17-27). O tym, że Naród 
Wybrany był bardzo muzykalny świadczą również psalmy. Często występuje w nich 
muzyczna terminologia (pieśń, taniec, radosne okrzyki, chór), wymienia się w nich 
także instrumenty muzyczne: flety, trąby, bębny, cymbały, czy harfy.  

Muzyka towarzyszyła najważniejszym wydarzeniom historii zbawienia.  
Z góry Synaj, z Góry Przymierza głos Jahwe odzywał się przy dźwięku „potężnej 
trąby” (Wj 19,16-19). Muzyki również nie zabrakło podczas wprowadzenia Arki 
Przymierza do Jerozolimy (2 Sm 6,5). Także czasy Przyjścia Pana będą stać pod  

 
 



 
 
znakiem radości wyrażającej się w śpiewie (Iz 30,29). Warto zauważyć, że dla 
Izraelitów możliwość intonowania nowej pieśni jest darem Jahwe. To „On włożył  
w moje usta śpiew nowy, pieśń dla naszego Boga” (Ps 40). 

Jezus daje przykład kultywowania tradycyjnego śpiewu. Pierwsza Euchary-
stia zakończona została śpiewem – „Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry 

Oliwnej” (Mk 14,26). Prosty śpiew 
był również wyrazem modlitwy 
chrześcijan pierwszych wieków. 
Święty Paweł napisał  
w swoim Liście do Kolosan, aby 
chrześcijanie przekazywali sobie 
wzajemnie naukę Chrystusa „przez 

psalmy, hymny, natchnione pieśni, 
śpiewając Bogu z wdzięcznością  
w swoich sercach” (Kol 3,16). 
Śpiew to jeden ze sposobów w jaki 
Słowo Chrystusa i Duch Boży 
dosięgają i ogarniają wierzących 
oraz budują z nich Kościół. 
Wewnętrzna moc śpiewu jest 

sposobem wzajemnego napełniania się Duchem. Duch Święty jest dawcą radości,  
a radość dzielona z innymi sięga po muzyczne środki wyrazu. 

Wspomnijmy jeszcze osoby szczególnie obdarzone przez Boga talentem 
muzycznym. Maryja, której Anioł Gabriel zwiastował, że zstąpi na Nią Duch Święty, 
wygłasza swój Magnificat (Łk 1,46-55). Duchem Świętym napełniony jest Zacha-
riasz, gdy intonuje swój pochwalny Benedictus (Łk 1,67-79), a starzec Symeon, 
błogosławi Jezusa kantykiem (Łk 2,29-32). 

Obrazami muzycznymi przedstawiona jest ostateczna radość i szczęście 
zbawionych w niebie. W Apokalipsie możemy usłyszeć: śpiew, „donośny głos”, 
„głośne okrzyki” i „zawołania”, grę na harfie (Ap 5,9-8; 6,10; 7,2; 17,7; itd.).  
W niebieskiej liturgii muzycznej uczestniczą nie tylko różne kręgi niezliczonej rzeszy 
zbawionych, ale również wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi  
(Ap 5,13). 

Hasło roku formacji przypomina nam o tym, że naszym zadaniem jest gło-
szenie Dobrej Nowiny, głoszenie Chrystusa innym. Mając tak wiele przykładów 
natchnionych tekstów sięgajmy śmiało po muzykę i śpiew w dziele ewangelizacji.  
O Bogu mamy mówić, świadczyć naszym postępowaniem, ale możemy i powinniśmy 
również o Nim śpiewać.  
  „Radośnie śpiewajcie Bogu, naszej Mocy, wykrzykujcie Bogu Jakuba! 

Zacznijcie śpiew i w bęben uderzcie, w harfę słodko dźwięczącą i lirę! 
Dmijcie w róg na nowiu, podczas pełni, w nasz dzień uroczysty!” (Ps 81) 

 
ks. Konrad Wójcik 

 

 
 

Czy już zastanawialiście się co będą dla Was znaczyć słowa: „Idźcie  
i głoście” w tym roku formacyjnym? Ja tak, i wiem, że czeka mnie wielkie zadanie. 

Jednym z aspektów „iść i głosić” będzie dla mnie – nieść radość. Tę po-
trzebę radosnego świadczenia o Chrystusie odkryłam na nowo w czasie wakacji,  
a tak konkretnie podczas rekolekcji oazowych pierwszego turnusu w Skarżysku. 

 
 



 
 
Czasami zdarzało się, że idąc przez życie gdzieś gubiłam 

radość. Wtedy świadczenie  o Chrystusie wcale nie przynosiło 
„dobrych owoców”. I nie ma się co dziwić, bo kto by chciał 
naśladować takiego małego ponuraczka? Skoro świadectwo 
smutnego człowieka nie było najlepszym dowodem na to, iż życie 
chrześcijańskie jest piękne i wartościowe, postanowiłam wlać 
więcej radości do mojego głoszenia Chrystusa. Myślę, że ten 
pomysł będzie procentował... 

 
Cieszę się, że tegoroczna oaza wydobyła ze mnie pokłady 

radości, które mam w sobie i które czasem tak łatwo „zasypuję”. Każdy z nas 
posiada radość będącą jednym z owoców Ducha Świętego i ja obecnie to odkrywam, 

jak wiele tej Bożej radości jest we mnie. Ważne jednak, aby umieć dzielić się nią  
i obdarzać uśmiechem spotkanych ludzi. 

Arka Noego śpiewała, że „każdy święty chodzi uśmiechnięty…”. Co prawda, 
my do świętości ciągle dążymy, ale może właśnie dlatego jeszcze bardziej powinni-
śmy być „uśmiechniętymi świadkami Chrystusa”. Jednak sprawa nie jest prosta! 
Stojąc na progu klasy maturalnej wiem, że nie będzie łatwo. Przyjdą chwile smutne, 
trudne i zmęczenie da się we znaki. Właśnie wtedy tak często zostawiamy radość 
gdzieś na boku, w wakacyjnych wspomnieniach… Lecz św. Paweł mówi nam: 
„Zawsze się radujcie!” (1 Tes 5, 16) Dla wielu czymś niemożliwym jest bycie zawsze 
zadowolonym. Dziwne również byłoby opowiadanie  o swoich problemach  
z uśmiechem na ustach. Chrześcijanin ma prawo „mieć doła”, ale chodzi o to, 
abyśmy nie tracili tej wewnętrznej radości, którą nosimy w głębi naszych 

serc. W trudnych chwilach musimy pamiętać, że Bóg 
tego miłuje, kogo doświadcza. Choć 
codzienne zawirowania będą „gasić” w 

nas ten jeden z owoców Ducha 
Świętego, to poczucie bliskości 

Pana napełni serca radością 
płynącą z faktu, że Chrystus wie, co 

jest dla nas najlepsze! 
Nieść radość z by-

cia chrześcijaninem nie 
jest łatwo. Jednak bycie 
ŚWIADKIEM, to także 

bycie gotowym na poświęcenia 
i zaczynanie wciąż od 
nowa. Jeżeli będziemy 

pragnęli głosić naszym 
radosnym i pięknym życiem 

Jezusa – jedynego Pana i 
Zbawiciela, na pewno 

po- czujemy obecność Tego,  
w Imię którego idziemy. On 

pomoże nam spełnić to zadanie, do 
którego nas wzywa… 

 
                          „ Raduj się w Panu, 
                            a On spełni pragnienia twego serca!”  

                                                                        (Ps 37,4) 
                                                                                                  

Agnieszka Szczęsna 
 
 
 



 
 

Księdza Biskupa Jana Chrapka poznałam bliżej w czasie moich studiów  

w Warszawie. Studenci polonistyki musieli zaliczyć egzamin z zajęć spoza 
wydziału. Za namową innych trafiłam na wykład „Kościół i media”, który Ksiądz 
Biskup prowadził na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. 
 Pamiętam dobrze atmosferę tych wykładów. Gromada studentów tłocząca 
się pod aulą i biegnący, spóźniony, z telefonem w ręku – medialny – Biskup Jan. 
Zawsze z uśmiechem, słowami przeprosin i wytłumaczeniem – ktoś Go potrzebował. 
A potem wykład, taki z życia wzięty, oparty na konkretnych przykładach. Dobrze się 
słuchało. Siadałam razem z moimi przyja-
ciółmi – Jackiem i s. Martyną – w pierwszej 
ławce. Ksiądz Biskup zawsze robił przerwę w 
wykładzie po to, żeby po cichu powiedzieć 
do mnie i do Jacka: „Pamiętajcie, nie 
zadawajcie się z zakonnicami, bo to na złe 
wychodzi.” A potem dodawał jeszcze: „Niby 
tu Wasza przyjaciółka, a chodzi o to, żeby 
Ciebie wciągnąć tam do nich (to do mnie), a 
jego (to o Jacku) wcisnąć do seminarium. 
Pamiętajcie, ona nie robi tego bezintere-
sownie!” Tu Biskup mrugał porozumiewaw-
czo do s. Martyny, ona „oburzała się” ze 
śmiechem i wykład toczył się dalej. I tak 
było zawsze. Nawet wbiegając na aulę 
Ksiądz Biskup potrafił odwrócić się w moją 
stronę i cicho powiedzieć: „Pamiętaj, co Ci 
mówię – nie zadawaj się z zakonnicami, bo 
Cię wciągną!” 
 Egzamin u Biskupa Jana należał do 
tych, które długo się wspomina. Krążyły 
żarty, że u Biskupa można dostać 5...lub 5. 
My oczywiście poszliśmy na egzamin we trójkę. Rozmawialiśmy o różnych rzeczach 
– tematów nie brakowało: Jacek był z byłej diecezji Księdza Biskupa, ja z aktualnej, 
a s. Martyna była szymanowską niepokalanką i to wystarczało. Gdzieś w trakcie 
rozmowy padły pytania. Prawie nie zauważyliśmy, kiedy na nie odpowiedzieliśmy. 
Biskup na koniec egzaminu pobłogosławił nas, oddał indeksy...z 5 oczywiście!  
I zatrzymał mnie jeszcze w drzwiach z uśmiechem rzucając swoje: „I pamiętaj, nie 
zadawaj się z zakonnicami!”  
 Pan Bóg prowadzi różnymi drogami, a Biskup Jan był chyba prorokiem: 
Jacek jest w seminarium, a ja pracuję w szkole prowadzonej przez zakonnice... 
 

      a. Justyna Kłopotowska 



 
 
 

ZZaajjrrzzyyjj  ddoo  „„ŚŚwwiieettlliiccyy  ppoodd  DDoobbrryymm  

AAnniioołłeemm””  nnaa  MMiicchhaałłoowwiiee  
 

Pomysł na nazwę i zorganizowanie świe-
tlicy zrodził się w głowie ks. Mariusza Wilka 
(wówczas wikariusza parafii pw. św. Łukasza w 
Radomiu). To On wraz z młodzieżą w większości 
związaną z oazą włożył wiele pracy i serca, aby 
z opuszczonego lokalu przy ul. Piastowskiej  
3 zrobić przytulny „kąt” dla dzieci i młodzieży.  
W remoncie pomogło wielu ludzi dobrej woli, 

którzy poświęcili nie tylko swój czas, ale i pieniądze. 
Część z tych osób należy do Domowego Kościoła Ruchu 

Światło-Życie. 
Uroczyste otwarcie nastąpiło 16 czerwca 2007 r. W czasie wakacji odbywa-

ły się tu zajęcia w środy od godz. 16.00 do 20.00. Cieszyły się dużym zainteresowa-
niem. We wrześniu ruszyła „praca” w czwartki, a w październiku doszły jeszcze 
poniedziałki. Proponujemy m.in. pomoc w odrabianiu lekcji (także z języków 
obcych), zajęcia plastyczne, teatralne, aerobik, gry i zabawy. Wszystkie zajęcia są 
bezpłatne. Średnio przychodzi do świetlicy ok. 20-30 dzieci. Udało się przy współ-
pracy z MOPS zorganizować dla dzieci wyjazd do Chomętowa połączony  
z ogniskiem. Wzięło w nim udział ok. 50 osób. Wszyscy bawili się świetnie. Planuje-

my zabawę andrzejkową dla dzieci, wystawienie spektaklu, jasełek, wieczory poezji i 
wieczory filmowe. Jeśli zbierze się grupa chętnych, od listopada rozpoczną się lekcje 
języka angielskiego. Jesteśmy otwarci na propozycje i pomysły. 

Wszystko opiera się na pracy dorosłych i młodych wolontariuszy. Mamy na-
dzieję, że nadal nie zabraknie ludzi dobrej woli – naszych „Dobrych Aniołów”, którzy 
zechcą wesprzeć działalność świetlicy. Potrzeby jak zawsze na początku są wielkie. 
Tworzy się stowarzyszenie, które m.in. będzie zbierać środki na funkcjonowanie 
świetlicy. To jednak jeszcze trochę potrwa. 

Zapraszamy do nas tych, którzy chcą miło spędzić czas oraz tych, którzy 
chcą nam pomóc. 

Z „anielskim pozdrowieniem” 
 wolonotariuszka z Domowego Kościoła 

Anna Swend 
 

 
 Życie studenta (w tym wypadku lubelskiego studenta) 
obfituje w wiele możliwości rozwoju nie tylko fizycznego (przebieżki 
z zajęć na zajęcia, i nie tylko), ale także intelektualnego oraz 
duchowego. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II dba o 
rozwój studentów poprzez organizację konferencji wygłaszanych 

przez znamienite osobowości przyjeżdżające z różnych krańców 
Polski jak i świata. 
 W czwartkowy wieczór 11 października br. aula KUL pękała 

we szwach. Zebrani z niecierpliwieniem oczekiwali na konferencję o. Daniel Ange – 
członka benedyktyńskiej wspólnoty „Matki Bożej Ubogich”, misjonarza w Rwandzie.  
 



 
 
O. Ange poprzez ewangelizację stara się dotrzeć do ludzi najbardziej oddalonych od 
Boga. W 1984 r. założył na południu Francji, w Pratlong, międzynarodową szkołę 
modlitwy i ewangelizacji dla młodych „Młodzi-Światło” („Jeunesse-Lumiere”), która 
ma na celu ewangelizację młodych przez młodych. Gromadzi ona młodzież w wieku  
18-30 lat. Sam o. Ange jest autorem wielu książek z dziedziny teologii  
i ewangelizacji, m.in.: „Zraniony Pasterz”, „Twoje ciało stworzone do miłości”, 
„Twoje ciało stworzone do życia”, „Homoseksualizm - czym jest? Do czego prowa-
dzi?”, „Jan Chrzciciel. Prorok światłości na nowe tysiąclecie”, „Uzdrowienie przez 
miłość”, „Niech Słowo płynie w twym sercu”, czy „Eucharystia”. 

Tego wieczoru wskazywał nam jak bardzo ważne jest traktowanie swego 
ciała z godnością, z miłością, jaką Bóg obdarza każdego człowieka. Posługując się 
budzącymi trwogę liczbami, obrazował jak bardzo człowiek niszczy siebie, swoje 

człowieczeństwo, traktując swoje ciało jako element zaspakajania swoich biologicz-
nych potrzeb. O. Ange podkreślał doniosłą rolę czystości w budowaniu głębokich  
i trwałych relacji między kobietą a mężczyzną. W swoich rozważaniach akcentował 
naglącą potrzebę włączenia się każdego z nas młodych w propagowanie czystości, 
poszanowania ciała, które jest Świątynią Boga. Wskazywał, że nasza modlitwa oraz 
świadectwo czystego, zgodnego z Bożym zamysłem życia jest potrzebne współcze-

snemu człowiekowi nie tylko w Polsce, ale i na świecie, gdzie wartość 
czystości została zdewaluowana. Po słowach o. Ange nastąpiła część, w 
której uczestnicy konferencji mogli zadawać pytania. Prelegent chętnie 

wyjaśniał wątpliwości, a swe wypowiedzi opierał na szerokiej wiedzy  
i dużym doświadczeniu zdobytym w pracy z ludźmi walczącymi  
o czystość i poszanowanie godności ciała.  

Za wygłoszoną konferencje podziękowaliśmy  
o. Ange wznosząc gromkie oklaski na stojącą. Jego słowa 

zapadły nam w pamięć  
i uświadomiły jak bardzo jesteśmy 
powołani do świadczenia  
o wielkości daru, jakim jest 
czystość.  

 
a. Elżbieta Kowalczyk 

 
 

 
Było to 19 października. Na dworze ziąb i przejmujący wiatr. Powoli zbliża-

my się do jakiegoś budynku, z którego dochodzą do nas bliżej niezidentyfikowane 
głosy. Nieświadomi tego, co się za chwilę 
stanie, powoli udajemy się po schodach w 
kierunku drzwi. Ostrożnie naciskamy 
klamkę i... I właśnie tam dostrzegamy 
mnóstwo uśmiechniętych i niezamykających 
się (oczywiście od rozmów) buziek. Ten 
tętniący życiem budynek to Dom Rekolek-
cyjny w Pionkach, a te pięknie roześmiane 
twarze, to przybyli tu pomimo chłodu 
uczestnicy drugiej już w tym roku szkolnym 
i akademickim Oazy Modlitwy.  

 



 
 

Przybyło nas tu 110 osób,  
a tematem rekolekcji była wiara.  
A dokładniej: „Wierzę, że Chrystus jest 
moim Panem i Zbawicielem. On żyje we 
mnie a ja w Nim”. Oazę Modlitwy 
rozpoczęła Eucharystia, podczas której 
nie obyło się bez śmiesznej sytuacji  
z głównym udziałem samego Ks. 
Moderatora Alberta Warso (o szczegóły 
proszę pytać „naszego bohatera”). Ku 
naszemu zaskoczeniu nie było naszej 

kochanej siostry Ewy, ale a. 
Łucja Brendel – pełniąc obowiąz-
ki moderatorki (diecezjalnej) – 
godnie ją zastąpiła. Dziękujemy!  

Jeżeli chodzi o całą 
Oazę Modlitwy, to jej tematyka 
oscylowała wokół zagadnienia 
wiary w naszym życiu. Wiemy, 
że ma ona sens wówczas, gdy 
jest prawdziwa, szczera, 

świadoma i oczywiście na 
pierwszym miejscu w naszym 
życiu. Nasi księża diakoni: 
Marcin Szymczyk i Jarosław 
Zieliński wraz z ks. Albertem 
wspaniale rozbudzali na nowo 
jej płomień we wszystkich 
sercach. Uświadomili nam, że 
trzeba „wierzyć mimo 
wszystko” i, że wciąż „musimy 
od siebie wymagać”.  

Myślę, że była to bar-
dzo owocna i radosna Oaza 
Modlitwy (jak zawsze oczywi-
ście), a dla wielu z pewnością 
wyjątkowa.  

 
Dopowiedzieć należy, że uczestniczyli w niej alumni na-

szego seminarium: Marcin Dąbrowski (Redaktor Naczelny 
„CND”) i od soboty Krzysztof Bochniak. 

W czasie niedzielnej homilii ks. Albert powiedział takie 
słowa: „Jeśli człowiek nie będzie żył, tak jak wierzy, to wkrótce 
zacznie wierzyć tak, jak żyje”.  
I o tym musimy pamiętać.  

 
a. Ewelina Wójcik (Zoo) 



 
 

DDwwiiee  ppaarraaffiiee    

śśwwiięęttuujjąąccee  rraazzeemm  

 
W dniu 21 października 2007 r. odbył się jubileusz XX-

lecia powstania Domowego Kościoła w parafii św. Łukasza  
w Radomiu (osiedle Michałów). Na uroczystość zaproszeni zostali 
moderatorzy diecezjalni Ruchu Światło-Życie: ks. Albert Warso  

i s. Ewa Janek, moderator Domowego Kościoła ks. Maciej Korczyński, księża, którzy 
przez te lata służyli jako moderatorzy w kręgach Domowego Kościoła na Michałowie 
oraz wszyscy obecni i byli członkowie oazy rodzin z parafii św. Łukasza  
i bł. Annuarity. 

Uroczystość rozpoczęła się koncelebrowaną Mszą Świętą, której przewodni-

czył ks. Maciej Korczyński, a 
homilię wygłosił ks. Albert 
Warso. Nawiązując do słów 
Sługi Bożego Jana Pawła II, 
przekazał nam zadanie, 
które ma wypływać z tego 
jubileuszu, abyśmy 
„zakochali się” w Eucharystii 
i w Biblii. Ksiądz Moderator 
życzył, aby one stały się dla 
nas światłem i abyśmy nimi 
żyli. Na koniec Eucharystii 
zostały wręczone moderato- 
rom podziękowania i kwiaty, 
które wyrażały wdzięczność 
za trud pracy w kręgach i 
dla kręgów Domowego 
Kościoła. 

Po uroczystości wszyscy przeszli do świetlicy „Pod Dobrym Aniołem”, gdzie 
przygotowany był symboliczny poczęstunek (ciasto, owoce…). Tam też nastąpił 
„wieczór wspomnień” tych którzy tworzyli pierwsze kręgi na Michałowie (moderato-
rzy: ks. dr hab. Wiesław Przygoda, ks. Stanisław Stańczyk, ks. Sławomir Gregor-

czyk; członkowie oazy 
rodzin: pp. Z. i W. Muraw-
scy, J. i J. Kopyccy, M. i R. 
Bojarscy …). Wspomnienia 
dotyczyły tego jak wstępo-
wali do Domowe- go 
Kościoła, jak poznawali 
Ruch, oraz co się zmieniało 
w ich życiu podczas trwania 
w oazie rodzin, jak wygląda-
ły pierwsze oazy, wspólne 
rekolekcje w ciągu roku. 
Dużo radości wzbu- dzały 
wspomnienia przygód jakie 
przeżywaliśmy podczas 
wspólnych spotkań przy 
ogniskach, imieninach i 
 



 
 
wyjazdach. Miłym akcentem tego 
wieczoru, były „jubileuszowe torty” 
przygotowane przez najmłodszy 
krąg Domowego Kościoła. 

Na zakończenie odśpiewa- 
liśmy Apel Jasnogórski i odmówi- 
liśmy krótkie modlitwy w intencji 
Ruchu Światło-Życie. Błogosła- 
wieństwo ks. Alberta oraz wspólny 
śpiew zakończyły nasze spotkanie. 
Tak przebiegał ten wspaniały 
jubileusz, pełen radości ze 

spotkania i wdzięczności Bogu za 
wielkie dzieło gałęzi rodzinnej  

                                                                                           Ruchu Światło-Życie. 
 

        Tomasz Czyż 
 
 

 
 

 W dniach 26-28 października 
2007 r. odbyła się w Pionkach Oaza 
Modlitwy dla dzieci Bożych. Gromad-
ce 103 osób przewodził Moderator 
Diecezjalny ks. Albert Warso, a 
posługę moderatorki pełniła a. 
Elżbieta Kowalczyk. W piątkowy 
wieczór była też z nami Moderatorka 
Diecezjalna s. Ewa Janek. Dzieci 

przybyły wraz ze swymi 
animatorami z następujących 
parafii: Groszowice, Jedlnia 
Letnisko, Magnuszew, Mirzec, 
Jedlińsk, jak też z radomskich 
parafii – Chrystusa Króla, św. 
Jadwigi Królowej i bł. Annuarity. 
 Tematyka tych 
rekolekcji dotyczyła cnót 
Boskich: wiary, nadziei i miłości.  



 
 

Odczytywaliśmy ją wyraziście w czasie codziennej modlitwy 
różańcowej. Aktualność tej modlitwy i jej znaczenie w życiu 
chrześcijańskim stanowiły treść pierwszego spotkania w 
grupie.  
W sobotę wieczorem uczestnicy przedstawiali scenki biblijne 
odnoszące się do kolejnych tajemnic różańca. Drugie 
spotkanie, wyrabiające w nas postawę punktualności, 
zaowocowało także pięknymi przedstawieniami.  

W czasie Oazy Modlitwy dzieci wykonywały różańce 
realizując rozmaite i bogate pomysły. Efekty pracy wprawiały 
w podziw – ze względu na nowatorstwo, wyobraźnię twórców 
i materiały służące do wykonania różańców. Moderatorzy 

przyznali wszystkim nagrody za... I miejsce! Duże emocje 
wzbudziła też przygotowana przez Agatę Kudas i Otylię Brendel 
loteria, w której każdy los wygrywał. 
 Żywimy głębokie przekonanie, że ten wspaniały czas 
rekolekcji w Pionkach zaowocuje w życiu wszystkich uczestniczą-
cych w nich, a odnowiony w nas ideał dzieci Bożych pomoże nam 
w odważnym świadczeniu o Chrystusie i wędrowaniu ku świętości. 
 

a. Mateusz Czapla 
 
 
 

GGoośścciiee  nnaa  nnaasszzyycchh  ooaazzaacchh  
 

Kontynuujemy publikowanie wpisów naszych Gości na oazach. 
Dziś przedstawiamy zapisy z KODA w Pionkach z lat 2003-2005. 

 
 
Pionki, 1 II 2003 r. 

Po wielu latach funkcjonowania „Domu Oazy” doczekaliśmy się nowej funk-
cjonalnej kaplicy. Dziś poświęciłem kaplicę dedykując ją Panu Bogu pod patronatem 
Niepokalanej Matki Kościoła. 
 Cieszę się z tego miejsca spotkania, które poświęcam w wigilię „Święta 
Spotkania” – 2 lutego. 
 Niech to miejsce będzie miejscem modlitwy i wiary. 
 

     † Stefan Siczek, bp 
 
Pionki, 1 II 2003 r. 
Wyrażamy ogromną radość i wdzięczność Bogu za nową wspaniałą kaplicę w tym 
domu rekolekcyjnym.  
Aby służyła wszystkim uczestnikom różnorakich spotkań młodzieżowych i oazy 
rodzin na większą chwałę Panu Bogu i pogłębianiu wzajemnej miłości i radości na 
każdy dzień. Cieszymy się bardzo, że po pół roku posługiwania pary diecezjalnej 
Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie możemy uczestniczyć w poświęceniu 
kaplicy. 
 

      Szczęść Boże  

      Elżbieta i Józef Brzescy 
 
 

 



 
Pionki, 2 II 2004 r. 
„Przybądź Duchu Święty” 
Z życzeniami ciągłego (stałego) odnawiania darów Ducha Świętego. 

 
      ks. Sławomir Fundowicz 

 
Pionki, 3 II 2004 r. 
Niech wasze „wyznanie wiary” w miłość Ojca, objawioną w Synu i Duchu Świętym – 
„działającą” w Kościele – będzie rodzajem codziennego zwierciadła, aby się 
przejrzeć i zobaczyć, czy spełnia się „nadzieja, która w was jest” (1 P 3, 15) i 
każdego dnia radujcie się wiarą i „swoim” miejscem w Kościele. 
 
P.S. Specjalną przychylność łaski i życzliwość serca kierujemy ku s. Bożenie, 
Jubilatce Święta Życia Konsekrowanego – aby pomnażała radość w Kościele na 
„czas i na wieczność”... 

       ks. Wacław Depo 
 
Pionki, 5 II 2004 r. 
Jaka jest wola Pana Boga wobec mnie? 
„Mamma mamma” – głos małego dziecka. 
„Boże, mój Panie” – modlitwa Dziecka Bożego 
– w ciszy i z serca płynąca modlitwa. 
wszystkim Młodym i Odpowiedzialnym 

       ks. Grzegorz Tęcza 
 
Pionki, 6 II 2004 r. 
„Młodość, mistrzu, jest kwiatów wieńcem, 
Starość – cierniów koroną” 
Życzę Wam nieustającej młodości umysłu i serca, nowych pomysłów na życie, 
zawsze po myśli Bożej. 
       † Stefan Siczek, bp 
 
Pionki, 7 II 2004 r. 
„Wy jesteście solą ziemi... 
Wy jesteście światłem świata...” (Mt 5, 13.14) 
 Z życzeniem takiej miłości Pana i odwagi, które owocują dawaniem 
świadectwa wobec świata. 

      ks. Andrzej Jędrzejewski 
      al. Grzegorz Zieliński 

Pionki, 7 II 2004 r. 
„Liturgia jest życia oddechem” 
Niech Pan da Wam rozkochać się w Liturgii. 

      ks. Krzysztof Dukielski 
 
 
Pionki, 16 II 2005 r. 
Zatrzymując się razem z Wami, aby pochylić się nad głębią słów Boga zapisanych 
na kartach Pisma Świętego, – „poszliśmy” dalej poprzez DAR – SŁOWO, Boga, które 

stało się człowiekiem, aby każdy człowiek, aby każdy z nas odnalazł w Nim „swoje” 
miejsce... ON dzisiaj szuka Twojej twarzy, Twojego serca i ust, aby „wejść” z 
niepokojem w nasz świat, który wypowiada wiele słów, ale zapomina, że „wyszliśmy 
z rąk Boga” i do Boga idziemy, aby żyć „w czasie” i w wieczności w Domu Ojca... 
P.S. Oryginalności wnętrza nie tylko „bananowego” życzę i dziękuję! 
       

ks. Wacław Depo 

 
 



 

 
 

Ty - moja bliskość 
 

Potrzebuję Cię  
do rozmów i do milczenia  

do szaleństwa i do odpoczynku  
Chcę byś był  

gdy się śmieję i gdy płaczę  
gdy idę i gdy stoję w miejscu  

Z Tobą mogłabym  
obserwować chmury opromienione słońcem  

a przy świetle księżyca liczyć gwiazdy  
Mogłabym  

zrywać kwiaty kiedy lato  
lepić śnieżki zimą  

Potrzebuję Cię do życia, by miało sens,  
bym mogła być szczęśliwa,  

bym mogła już nie być sama.  
 

a. Marzena Wieruszewska 

 

Jesteś… 
 
Jesteś 
całkiem inny niż ja, 
choć czasem taki podobny… 
 
Jesteś bardzo kochany 
wtedy gdy jesteś wesoły lub smutny, 
zagniewany lub taki łagodny… 
 
Jesteś piękny, 
jak moje słońce 
na wielkim świata niebie. 
 
I jesteś taki dobry, 
gdy czasem zagubiona 
pytam o coś Ciebie. 
 
Jesteś zainteresowany 
rzeczami, o których 
często nie mam zielonego pojęcia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Jesteś taki czuły, delikatny, 
kiedy mnie trzymasz 
w swych silnych objęciach. 
 
Jesteś bardzo cierpliwy, 
kiedy z mojej winy 
spotykamy się czasem rzadziej. 
 
Po prostu jesteś. 
I właśnie za to 

kocham Cię najbardziej… 

 

 
a. Gosia Kowalczyk 

 
 



 



 


