


 
  

„„ JJeezzuuss  wwyycciiąąggnnąąłł   rr ęękkęę,,  ddoottkknnąąłł   ggoo  ii   rr zzeekkłł ::     
<<<<CChhccęę,,  bbąąddźź  oocczzyysszzcczzoonnyy!!>>>>..    

II   nnaattyycchhmmiiaasstt   zzoossttaałł   oocczzyysszzcczzoonnyy  zz  tt rrąądduu””   ((MMtt  88,,  33))  
 

Na początku stycznia brałem udział  
w spotkaniu formacyjnym animatorów studiujących  
w Warszawie. Była to realizacja hasła tego miesiąca 
brzmiącego: „Słowo, które uzdrawia”. Rozmawialiśmy  
o czterech historiach z Ewangelii, kiedy to Jezus 
uzdrawia ludzi. Jednak za każdym razem inny był 
sposób kontaktu z Chrystusem. W pierwszej człowiek 
zwrócił się bezpośrednio o pomoc. W innej z kolei  
z inicjatywą wyszedł sam Jezus. Następna mówiła  
o człowieku, który chciał dotrzeć do Mesjasza, lecz 
napotkał trudności, mimo to Jezus każe ludziom 
przyprowadzić go bliżej. W ostatniej to ludzie przypro-
wadzają chorego po uzdrowienie. Ta różnorodność 

wydarzeń biblijnych pokazuje jakim bogactwem jest Pismo Święte. Wiele jest 
okoliczności i dróg, dzięki którym możemy spotkać się z Bożą pomocą. 

Dla formacji naszego Ruchu początek roku jest bardzo ważny. Skupiamy się 
wtedy na organizacji i przebiegu Kursu Oazowego dla Animatorów. W tym roku 
będzie on miał miejsce w terminie 11-20 lutego, tradycyjnie już w Pionkach. Apeluję 
zatem do uczestników po III° Oazy Nowego Życia: sięgnijcie po telefon i zadzwońcie 
do moderatorów lub pojawcie się w kurii, aby się dać zapisać. W tym samym czasie  
i miejscu odbędzie się również KAMUZO. 

Chciałbym w tym miejscu zwrócić uwagę, że oaza korzysta z wszelkich oka-
zji, by się bawić w duchu Nowej Kultury. Miesiąc temu pisaliśmy o Balu Andrzejko-
wym, a w tym numerze zajmujemy się relacją z Noworocznej Oazy Modlitwy  
(str. 16). Karnawał zatem idzie pełną parą. Nie traćmy radosnego nastroju. 

Gorąco zapraszam do lektury wywiadu  
z ks. Arturem Dyjakiem, moderatorem Domowego Kościoła 
diecezji sandomierskiej (str. 5-8). Wyrażamy głęboką 
wdzięczność za jego obecność na Listopadowej Szkole 
Animatora i serdecznie dziękujemy za kierowane do nas 
słowa podczas biblijnego wykładu. Zamieszczony wywiad 
jest efektem rozmowy przeprowadzonej tego samego 
wieczoru przez a. Anię Czajkę. Miejmy nadzieję, że pozwoli 
nam to pozostawić w pamięci na dłużej rady poznawania 
Pisma Świętego. 

a. Mateusz Czapla 
Redaktor Naczelny CND 

 
Liturgiczny okres Bożego Narodzenia już za 

nami. Powróciliśmy na nowo do swoich obowiąz-
ków i codziennej pracy, niemalże już zapominając o 
tym czasie i o przeżyciach z nim związanych. Dobrze 
byłoby jednak, aby w naszych sercach coś z tych 
świąt pozostało, aby coś one zmieniły. Może warto 
zachować przynajmniej echo tego przejmującego 
zdania prologu Ewangelii Janowej, które mówi, że 
Słowo stało się ciałem  
i zamieszkało wśród nas (J 1, 14). Wiemy przecież, że jako ludzie wierzący każdego 
dnia (nie tylko w Boże Narodzenie), winniśmy pochylać się nad ogromną tajemnicą 
Boga pośród nas, nad Słowem Wcielonym, które zbawia. To Słowo Boże ma wielką 
moc. Tym słowem Bóg stworzył wszechświat (Rdz 1,3-2,4), tym słowem Jezus 
Chrystus – Wcielone Słowo – objawił tajemnicę Bożego Królestwa. Wreszcie, tym 
słowem uzdrawiał z licznych chorób. Przykładem takiego uzdrowienia mocą samego 
słowa Chrystusa jest chociażby paralityk, którego przez dach spuszczono do wnętrza 
domu, w którym Jezus nauczał: Mówię ci: <<Wstań, weź swoje łoże i idź do do-
mu!>>. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich (Mk 2, 11- 
12a). Bardzo wiele podobnych przykładów uzdrowień możemy odnaleźć w Ewange-
lii. Nauka Chrystusa jest przecież nauką z mocą (Mk 1, 27) i ma moc czynienia tego, 
co oznacza. W tych wszystkich opisach uzdrowień najważniejszym jednak elemen-
tem nie jest przywrócenie sprawności fizycznej tym, którzy przychodzili do Jezusa 
po pomoc. Najważniejsze jest uzdrowienie duszy tych osób, ich nawrócenie  
i głębokie przeżycie spotkania z Chrystusem. To duchowe uzdrowienie rozciąga się 
przecież na całą wieczność, podczas gdy zdrowie fizyczne kończy się wraz z momen-
tem śmierci.  

Podobnie i dziś Chrystus swoim słowem pragnie przywracać zdrowie na-
szym sercom i umysłom. Jego słowo jest przecież ciągle tak samo żywe i skuteczne, 
zdolne osądzać pragnienia i myśli serca (por. Hbr 4, 12). Dlatego tak ważne jest 
pochylanie się z wiarą nad księgą Pisma Świętego. Ta wiara jest potrzebna, bo tylko 
w jednym przypadku Boże Słowo pozostaje niejako bezsilne: mianowicie wtedy, 
kiedy człowiek obdarzony przez Stwórcę darem wolności odrzuca Je dobrowolnie, 
kiedy nie chce uzdrowienia, bo uważa, że sam sobie lepiej poradzi. Słowo Boże jest 
kierowane do wiary i dopiero dobrowolne otwarcie się człowieka na nie pozwala 
Mu stać się słowem mocy, które uzdrawia.  

Temat tego miesiąca brzmi: Słowo, które uzdrawia. Warto więc zwrócić 
uwagę na jeszcze jeden aspekt tego zagadnienia. Mianowicie na uzdrawiającą moc 
słowa  ludzkiego.  Jak   już    wspomniałem,    Słowo   Boże   ma    moc    stwórczą   –   ono 



 
 

powołuje do istnienia. W tym 
miejscu można odnaleźć pewną 

analogię do naszej ludzkiej mowy: 
wiemy, że nawet przy pomocy 

najpiękniejszych słów nie jesteśmy  
w stanie nic stworzyć, ale będąc 

odbiciem Boga, stworzonym na Jego 
obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 27) 
także i nasze słowa mają pewną 
szczególną moc. Mogą one tworzyć, 
tworzyć relacje z innymi. Nasze słowo 

ma moc duchowo uzdrawiać, ale pamiętajmy - potrafi też zranić drugą osobę. Jeśli 
(podobnie do Słowa Bożego) będzie to słowo miłości, to rzeczywiście może 
przynieść wiele dobra, może dać komuś pociechę, poczucie bezpieczeństwa, 
bliskości, może tworzyć dobro. Gorzej jeśli tej miłości w nas brakuje, wówczas to 
samo słowo ludzkie może prowadzić do czyjegoś cierpie-
nia, smutku i głębokich zranień.  

Ważne jest, aby uświadomić sobie wartość słowa 
i aby nigdy nie zatracić wrażliwości na nie. Żeby jednak 
ludzkie słowo mogło być słowem miłości, musi ono 
czerpać ze źródła tej miłości, z tego Słowa, które stało się 
ciałem – z Jezusa Chrystusa. A poznajemy Go nie inaczej, 
jak tylko przez zgłębianie Jego nauki – Słowa, w którym 
pozostał z nami, aby nas co dzień leczyć i umacniać. 
 

dk. Łukasz Białas 

 
Wywiad z księdzem Arturem Dyjakiem 

 
Człowiek, który ujął mnie ogromną pokorą i skromnością. Przeczytał Pismo Święte 
kilka razy. Nauczył się języków pierwotnych Biblii, aby móc ją lepiej poznać. 
Student Teologii Biblijnej na KUL-u oraz moderator Domowego Kościoła diecezji 
sandomierskiej. Na listopadowej Szkole Animatora opowiadał nam, w jaki sposób 
najlepiej rozważać Słowo Boże.  
 
Czeka Nas Droga: Dlaczego młodemu człowiekowi ciężko jest czytać Pismo 
Święte?  

 
Ks. Artur Dyjak: Dzisiejsze pokolenie jest pokoleniem obrazu. A gdy sięga się po 
Pismo Święte, trzeba nad nim trochę posiedzieć, pomedytować. W świecie wartkiej 
akcji i ciągłych zmian, przychodzi to ciężko.  

Wynika to także z przeszkód z jakimi się stykamy. Jest wiele stereotypów  

i rzeczy, które nas odciągają, a przede wszystkim brakuje takiego zwyczaju. Gdy jako 

dzieci nie mamy odpowiednich świadków – rodziców, dziadków, którzy czytaliby 

Pismo Święte i nikt nas tego nie uczy, nie stwarza ku temu atmosfery – ciężko 

będzie także nam samym się do tego zmobilizować. 

CND: Jak zachęcić w takim razie młodego człowieka 
do studiowania Pisma Świętego? Czy może ono  
w ogóle być dla niego interesujące? 
 
A.D.: Przede wszystkim, ważne jest jakieś doświad-
czenie, które wywoła w naszym sercu potrzebę 
czytania Pisma Świętego i uświadomi, że przez nie 
przemawia Pan Bóg. Musimy sobie uzmysłowić, że 
tam jest Jego Słowo i chce mnie  
w ten sposó b prowadzić. 

Tak było w moim życiu. Gdy Biblia jest dla 

nas zwykłą lekturą, może być nam ciężko się 

otworzyć. Musimy naprawdę chcieć, aby Pan Bóg 

nas prowadził w ten sposób. Niektórzy mówią, że 

ważne jest, żeby cały czas powtarzać, jak ważne jest czytanie Pisma Świętego,  

w końcu człowiek po nie sięgnie. Ja jednak myślę, że najważniejsze, abyśmy sami 

poczuli taką potrzebę.  

CND: A czy dużo osób jest zainteresowanych takim kierunkiem jak Teologia 
Biblijna? 
 
A.D.: Aby móc pójść na te studia najpierw trzeba skończyć zwykłą teologię. Są to 
studia podyplomowe. Jest to trudny kierunek ze względu na naukę języków 
biblijnych, które są potrzebne do rozważania Pisma Świętego, dlatego część osób 
zniechęca się i rezygnuje. Nie jest to łatwe, gdyż trzeba języki te cały czas powta-
rzać, aby ich nie zapomnieć i nie wyjść z wprawy. Wiadomo, często miałbym ochotę 
obejrzeć film albo odpocząć, a jednak muszę być zdyscyplinowany i je powtarzać. 
Nie ukrywam, że jest czasami pokusa, aby to zostawić.  
 
CND: Co może dać młodemu człowiekowi codzienne studiowanie Pisma Świętego? 
 
A.D.: Uważam, że lepsze jest rozważanie niż studiowanie. Studiowanie jest oparte 
na rozważaniu i mija się z celem, jaki stawia przed nami Pan Bóg. Studiowanie to 
tylko pewne zagadnienia z tekstu. Natomiast rozważanie polega na pozwoleniu  



 
prowadzenia się. Bóg chce do nas w ten sposób przemawiać, a studiowanie może 
jedynie ułatwić odbiór Pisma Świętego. 
 
CND: Co myśli ksiądz na temat Pisma Świętego przetłumaczonego na slang 
młodzieżowy?  
 
A.D.: Z jednej strony rozumiem zamiar dotarcia do pewnej grupy ludzi. Wydaje mi 
się jednak, że Słowo Boże jest pewnym sacrum. A skoro jest to świętość, to takie 
tłumaczenie jest trochę niewłaściwe.  
 
CND: Jak pokochać Pismo Święte? Może najlepiej niech ksiądz opowie na swoim 
przykładzie.  
 
A.D.: Zaczęło się w podstawówce. Na początku miałem taką chęć, aby lepiej poznać 
Pismo Święte, ale gdy sięgnąłem do Starego Testamentu, przeraziłem się. W ósmej 
klasie byłem na nabożeństwie, gdzie na koniec ksiądz rozdał wszystkim egzemplarze 
Ewangelii wg św. Łukasza z symbolem Fos-Zoe. To były pierwsze tego typu egzem-
plarze sprowadzane jeszcze za czasów księdza Blachnickiego. Cieszyłem się, że mam 
taką Ewangelię, gdyż wiedziałem, że ten symbol będzie w przyszłości dla mnie 
bardzo ważny. Jednak przyznam szczerze, że wtedy – pomimo chęci – Ewangelii nie 
przeczytałem. To był taki pierwszy zapał.  

Moje podejście do Biblii zmieniło się zupełnie po oazowych rekolekcjach 

wakacyjnych II stopnia. Nasz animator był bardzo cierpliwy i odpowiadał na 

wszystkie pytania, którymi go dręczyłem. Od tamtej pory zacząłem ich zadawać 

sobie coraz więcej. 

CND: Woli ksiądz rozważać Stary czy Nowy Testament? Mnie Stary Testament 
bardziej intryguje, ale zastanawiam się, jak to jest u osoby, która ma dużo większą 
wiedzę na ten temat.  
 
A.D.: Oba teksty są bardzo ciekawe. Czasami przeczytam tylko jedno zdanie i je 
rozważam, gdyż jest tak bogate. Szczególnie jak się je czyta w pierwotnych językach, 
zwraca się uwagę na gramatykę i głos jaki zawiera w tych sprawach Kościół, jest to 
fascynujące. Wtedy nie ma rozróżnienia na Stary i Nowy Testament. Waga treści 
jednak jest jednak taka, że najważniejsze są słowa Jezusa Chrystusa, dlatego 
najpierw je powinniśmy rozważać.  
 
CND: Która Ewangelia jest według księdza najbardziej przystępna?  
 
A.D.: Idąc tym kluczem, po którym idzie ruch Światło-Życie, Ewangelia wg  
św. Łukasza najłatwiej do nas trafia. Jednak mi najbardziej podoba się od strony 
teologicznych, a nawet filozoficznych sformułowań Ewangelia wg św. Jana.  
 
 

CND: Czy czytanie Pisma Świętego od początku do końca ma sens?  
 
A.D.: Myślę, że najbezpieczniej jest jednak zacząć od 
Ewangelii, potem przejść do dalszych tekstów Nowego 
Testamentu – jednak bez Apokalipsy. Następnie Stary 
Testament i Apokalipsa na koniec. Mówię to  
z doświadczenia, bo jednak pierwsze dwa razy czytałem 
Biblię po kolei. Ale teraz przeczytałbym w takiej kolejności 
jak podałem.  
 
CND: Dziękuję bardzo za wywiad. Radomska oaza życzy 
sukcesów na polu naukowym i duszpasterskim. 
 

Rozmawiała: a. Ania Czajka 
 

 
W czwartek 25 listopada, po tygodniu ciężkiej pracy, zarówno fizycznej jak  

i umysłowej, siedmioosobową grupą oazowiczów z Góry Puławskiej (w tym dwie 
lubelskie studentki) wraz z ks. Konradem Wójcikiem, postanowiliśmy spotkać się 

 



w Lublinie i spędzić miły wieczór na dyskotece z osobami z niepełnosprawnością. 
Myślenie: „Jak to, ludzie z niepełnosprawnością mogą się bawić na dyskotece?” jest  
myśleniem błędnym. Mimo tego, iż nie mają pełnej władzy w rękach czy nogach  
i poruszają się na wózkach, nie było żadną przeszkodą ani dla nas, ani tym bardziej 
dla nich, by dobrze się bawić. Nie mają zbyt często takich imprez (to była ich druga 
w tym roku), więc tym większą przyjemność im sprawiliśmy, a przy okazji też i sobie. 

Ludzi z niepełnosprawnością 
trzeba traktować tak jak każdego 
człowieka, oni są normalnymi ludźmi, 
takimi jak my, a to, że są mniej sprawni 
fizycznie i muszą poruszać się na 
wózkach inwalidzkich nie oznacza, że są 
gorsi i nie potrafią sobie w życiu radzić. 
Owszem potrzebują naszej pomocy  
i wsparcia, potrzebują obecności ludzi 
sprawnych. Jednak pomimo swojej 

niepełnosprawności są ludźmi szczęśliwymi, bo nie zostali pozostawieni samym 
sobie, nie zamknięto ich w czterech ścianach, bo takie postępowanie ich bliskich 
zmarnowałoby ich życie. 

Część osób w ośrodku, do którego się wybraliśmy, jest na stałe, a niektórzy 
przyjeżdżają rano i o godz. 18:00 wracają do domów. Ci ludzie są bardzo szczerzy, 
potrafią okazać wdzięczność za to, co się dla nich robi i bardzo szybko przywiązują 
się do innych. My również bardzo szybko nawiązaliśmy z nimi kontakt, każde z nas 
znalazło tam sobie jedną szczególną osobę, z którą oprócz 
zabawy mogliśmy też porozmawiać. Oczywiście nie 
ograniczaliśmy się tylko do tej jednej wybranej osoby, 
również staraliśmy się bawić z innymi i sprawiać im 
radość. 

Mamy również głęboką nadzieję, że takie akcje 
będą częściej organizowane, ponieważ jak mówi fragment 
z Ewangelii wg św. Mateusza: „Cokolwiek uczyniliście 
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście 
uczynili” (Mt 25, 40). 

a. Marzena Kobiałka 

 
Radujmy się bracia w Panu! Powiadam radujmy się! Dzień Wspólnoty Dia-

konii Diecezjalnych Fili Lubelskiej odbył się 6 listopada na lubelskim Sławinku. 
Przeżywaliśmy go pod hasłem: „Od diakonii do Stowarzyszenia DIAKONIA. Stowa-
rzyszenie DIAKONIA eklezjalną pieczęcią charyzmatu Ruchu Światło-Życie”. Na 
Sławinku zgromadzili się odpowiedzialni za Ruch i członkowie diakonii  

 
z poszczególnych diecezji. Diecezję radomską reprezentowali ks. moderator 
Grzegorz Lipiec, para filialna – państwo Ewa i Tomasz Czyżowie, para diecezjalna – 
państwo Anna i Marek Kwiatkowscy, z Diakonii Modlitwy: państwo Kazimierz  
i Barbara Nawrot, Joanna Kowalczyk, z Diakonii Wyzwolenia: a. Elżbieta Kowalczyk. 

Krótko o programie, drodzy 
Panowie i Panie! Celem spotkania 
była wymiana doświadczeń, wspólna 
modlitwa i budowanie jedności. 
Podczas tego jesiennego DWDD 
pochyliliśmy się nad stanem naszej 
świadomości dotyczącej Stowa-
rzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-
Życie”. W ten sposób zauważyliśmy 
kierunek osobistego zaangażowania 
dorosłych członków Ruchu Światło-
Życie: kapłanów, osób konsekrowa-

nych oraz świeckich: małżonków i żyjących indywidualnie w świecie: od diakonii do 
Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”. Skupiliśmy się na wstępnym 
rozpoznaniu planu „Ad Christum Redemptorem 2” przygotowującym nas do 
Jubileuszu Odkupienia 2033.  

Jak pisał do nas Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie w Liście Jedno-
ści: „W ramach tego planu chcemy dążyć do wzmocnienia poszczególnych diakonii 
specjalistycznych naszego Ruchu w diecezjach, aby w ten sposób przygotować się do 
zakrojonych na szeroką skalę działań ewangelizacyjnych. Budowanie siły diakonii 
specjalistycznych powinno być oparte o Stowarzyszenie <<Diakonia Ruchu Światło-
Życie>>. Trzeba to wyraźnie powiedzieć i podkreślić: jeśli marzymy o silnym, 
międzynarodowym Ruchu Światło-Życie, w którym formują się i służą kapłani i osoby 
konsekrowane oraz świeccy, małżonkowie i indywidualnie żyjący w świecie; jeśli 
myślimy o dynamicznym ruchu eklezjalnym, skierowanym do dzieci, młodzieży  
i dorosłych, to niewątpliwą pomocą w zrealizowaniu naszej 
misji w Kościele będzie silne „serce Ruchu”, jakim jest 
Stowarzyszenie <<Diakonia Ruchu Światło-Życie>>!” 
 
Odsyłamy do poczytania: 
Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie 
http://www.oaza.pl/dzial.php?stowarzyszenie 
 
Statut stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło-Życie”  
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=970 

 
 

a. Joanna Kowalczyk 



 

 
 2500 owieczek Ludu Bożego – tyle właśnie osób w pewien listopadowy 
piątek mieściła radomska katedra. Zebraliśmy się tam z wielu powodów: aby modlić 
się, przeżyć radośnie czas we wspólnocie lub namówieni przez znajomych i księży 
zobaczyć co tym razem przygotowali organizatorzy Apelu Młodych.  

Skupialiśmy się wokół 
tematu wspinaczki. Ku zaskocze-
niu wielu przybyłych przed 
ołtarzem wyrosła ścianka 
wspinaczkowa, a wokół niej 
kłębili się ludzie wyposażeni  
w liny i uprzęże. Jak się po chwili 
okazało zabezpieczenia nie były 
tylko na pokaz. Młodzi ludzie ze 
Stowarzyszenia Centrum 
Młodzieży Arka pokazali nam jak 
należy się wspinać. Ks. bp 
Henryk Tomasik natomiast 
porównał ich wyczyny do 
naszego życia. Wyróżnił trzy 
punkty, o których powinniśmy pamiętać wspinając się po krętych i trudnych 
drogach życia. Podstawą jest modlitwa, bez niej nie jesteśmy w stanie wspiąć się na 
żaden szczyt, ponieważ to z niej czerpiemy siły, by kroczyć dalej. Druga ważna 
kwestia to asekuracja. Potrzebny nam jest ktoś, kto czuwa nad naszym bezpieczeń-
stwem, komu możemy bezgranicznie zaufać. Takim asekurantem jest Pan Bóg, który 
mocno trzyma naszą linę. Idąc w góry potrzebne nam są też odpowiednie buty. Te 
przystosowane do wspinaczek powinny nas uwierać, abyśmy czuli każdą skałę  
i byśmy wiedzieli, gdzie postawić stopy. Wolontariusz Piotr mówił ponadto 
o nogach jako najsilniejszych częściach naszego ciała. Są one podstawą, dzięki której 
możemy iść do przodu.  
  Następnie przeżyliśmy adorację oblicza Pana Jezusa, którą prowadził 
wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, ks. Piotr Turzyński. 
Wspólnie wpatrywaliśmy się w oczy Chrystusa. Ksiądz w pewnej chwili poprosił nas, 
abyśmy w swej wyobraźni stworzyli własny obraz twarzy Jezusa, szczególnie Jego  

 
pełnych miłości oczu, które patrzą na nas z litością i wielkim miłosierdziem. 
Przenikają nas one do głębi i stają się oczami, w które chcemy wpatrywać się ciągle, 
na nowo odkrywając ich piękno. 
 W jeszcze głębszym przeżyciu tej adoracji pomagała nam schola pod batutą  
ks. Bartłomieja Winka. Towarzyszyła nam przez całe spotkanie, na początku 
zachęcając do wspólnego radowania się, a następnie, pomiędzy innymi punktami 
apelu, wychwalając Pana Boga wspólnym śpiewem. 
 Istotnym elementem był dla wszystkich gest jedności. Harcerze wraz 
z członkami Ruchu Światło-Życie rozdali zgromadzonym liny oraz karabińczyki. 
Mocne i grube liny trafiły wyłącznie do księży. Każda parafia zebrała się wokół 
kapłana, z którym przyjechała, by przyłączyć karabińczyki do jego liny. Efektem było 
zawiązanie szczególnej wspólnoty pomiędzy uczestnikami spotkania. Następnie 
odczytano nazwy wszystkich parafii przybyłych tego dnia do katedry, które swą 
obecność akcentowały głośnym aplauzem. 
 Na koniec zostaliśmy pobłogosławieni przez 
księży biskupów i żegnając się, pełni radości, wróciliśmy 
do swoich domów. 
  Potrzeba nam więcej takich spotkań. Tego dnia 
poczuliśmy szczególną więź z członkami naszych parafii. 
Niektórzy z nas byli na takim spotkaniu po raz pierwszy, 
lecz już teraz można zaobserwować owoce, jakie to 
wydarzenie wydaje w ich życiu. Cieszmy się coraz większą 
grupą ludzi chcących wspólnie z przyjaciółmi przeżywać 
niezwykłe chwile przy Panu Bogu. 
 
 

a. Sylwia i Ewa Mańturzyk 

 
 
Kolejna Oaza Modlitwy, kolejne 3 dni rekolekcji, kolejny przystanek w na-

szym zabieganym życiu. Szczególny czas, wyjątkowy weekend – to chyba najlepsze 
określenie, jakim można opisać atmosferę tego spotkania. Tym razem, na grudnio-
wej Oazie Modlitwy blisko 70 oazowiczów postanowiło pokonać śniegi, zaspy  
i mrozy, by wspólnie przeżywać ten weekend w Domu Rekolekcyjnym „Betania”. 
Tematem rozważań był „Jezus Chrystus - Słowo Wcielone”. 

Po uściskach i powitaniach wszystkich przybyłych, odbył się pierwszy i zara-
zem stały punkt programu, czyli Eucharystia, którą rozpoczęliśmy nasze rekolekcje. 
W tym to czasie, ks. Grzegorz Lipiec mógł bardzo serdecznie wszystkich przywitać, 
wprowadzając nas w temat tej Oazy Modlitwy. 



 
Następny dzień, ku naszemu zdziwieniu, rozpoczęliśmy godzinkami do Nie-

pokalanej. Zaś po śniadaniu udaliśmy się na spotkanie w małych grupach, które było 
zatytułowane „Adwentowe Oczekiwanie”. Próbowaliśmy zdefiniować ten czas, by 
jak najlepiej się przygotować do uroczystości Narodzenia Pańskiego. Słowo Boże 
pomogło nam podjąć konkretne postanowienia, by nie zmarnować tego okresu. Zaś 
każdy z uczestników zapamiętał, że adwent jest okresem wypełnionym zarówno 
radością jak i pobożnością. 

Po śpiewie poszliśmy na Namiot Spotkania, by móc się wyciszyć i usłyszeć 
to, co Bóg chce nam powiedzieć. Kulminacyjnym punktem w tym dniu była 
Eucharystia. W tej najważniejszej godzinie dnia zgromadziliśmy się w kaplicy, by 
spotkać się z Naszym Panem prawdziwie obecnym wśród nas. Diakon Karol Janus, 
który kierował do nas kilka słów podczas homilii, przypomniał nam, że to Chrystus 
ma się narodzić w naszych sercach. Zatem wzbudził w nas refleksje, dotyczące 
oczekiwania na Jego przyjście, byśmy stali się „fanami” Jezusa Chrystusa. 

Po obiedzie, w czasie wolnym, główną atrakcją dla oazowiczów był... 
ŚNIEG! Zimowe szaleństwo pochłonęło wszystkich bez wyjątku! Jednak śnieżne 
bitwy musiały dobiec końca, by zdążyć na kolejne spotkanie zatytułowane „Kim jest 
dla mnie Jezus Chrystus?”. Każdy z nas próbował określić swoją relację  
z Jezusem, by móc zapisać swoje osobiste wyznanie wiary. 

Pogodny wieczór, ten upragniony radosny czas, przebiegł bardzo tanecznie, 
ponieważ poznaliśmy bardzo energiczny i nowy hit „Ding dong song”. Zaraz po 
naszych wspólnych szaleństwach udaliśmy się na Adorację Najświętszego Sakra-
mentu poprowadzoną przez ks. Artura Chruślaka. W tej modlitwie pomogły nam 
rozważania, przywołujące postać Maryi, Tej, której Anioł zwiastował dobrą nowinę, 
że zostanie Matką Jezusa Chrystusa. Na zakończenie naszych wieczornych modlitw 
każda z grup przeczytała Credo, które uczestnicy stworzyli na popołudniowych 
spotkaniach. 

Kolejny, ale już ostatni dzień Oazy Modlitwy rozpoczęliśmy jutrznią, by po-
dziękować Bogu za szczęśliwą noc i niedzielny poranek. Udając się na refektarz, 
pełni zaskoczenia zauważyliśmy za oknem nieznaną nam do tej pory ważną 
osobistość. Zaraz po śniadaniu animatorzy przedstawili nam nowego moderatora, 
ks. Grudnia, który z powodu minusowej temperatury przymarzł. Po tej przemianie 
wyglądał dość znajomo. Możecie mi wierzyć lub nie, ale 
wyglądał jak ulepiony bałwanek. 

Na zakończenie Oazy Modlitwy udaliśmy się do 
Kościoła św. Barbary w Pionkach, by tam przeżyć wraz  
z parafianami III Niedzielę Adwentu. Przed naszym 
wyjazdem do domów spotkaliśmy się w kaplicy na 
rozesłaniu. Diakon Karol podzielił się z nami radością  
z możliwości uczestnictwa w tej Oazie Modlitwy, 
jednocześnie zapraszając nas na Oazę Sylwestrową,  
w takim, bądź jeszcze większym gronie! 
 

a. Karolina Latosek 

 

RReejjoonnoowwyy  DDzziieeńń  WWssppóóllnnoottyy    
SSttaarraacchhoowwiiccee  

W mroźne sobotnie przedpołudnie 4 grudnia 2010 roku w parafii pw. Św. 
Trójcy w Starachowicach odbył się Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty. Wzięły 
w nim udział wszystkie wspólnoty Ruchu Światło-Życie, Domowy Kościół, Liturgiczna 
Służba Ołtarza i Schola z rejonu starachowickiego. 

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 10:00. Wszystkich obecnych powitał pro-
boszcz parafii ks. kan. Andrzej Rdzanek, który wyraził wielką radość z faktu, że po 
raz pierwszy spotkanie grup oazowych z rejonu odbywa się w tej parafii. Następnie 
nadszedł czas zawiązania naszej wspólnoty i przedstawiciele każdej z grup przed-
stawili swoje społeczności. Podczas kolejnego punktu programu wysłuchaliśmy 
konferencji ks. Krzysztofa Świątka. Półtorej godziny – tyle czasu mieliśmy na naszą 
osobistą formację duchową podczas spotkań w grupach, które prowadzili:  
ks. Krzysztof Świątek dla dzieci, a. Magdalena Chochół dla młodzieży oraz  
ks. Grzegorz Murawski dla rodzin. Następny przystanek to przygotowania do punktu 
kulminacyjnego naszego Dnia Wspólnoty – Eucharystii. Każda parafia włączyła się  
w przygotowanie Liturgii. Homilię wygłosił ks. Tomasz Błasiński z Parafii p.w. N.S.J. 
w Skarżysku Kamiennej. Mszę św. sprawowali księża: ks. Grzegorz Murawski,  
ks. Krzysztof Świątek oraz moderator rejonu ks. Damian Spiżewski, który podzięko-
wał wszystkim wspólnotom za trud przygotowania naszego spotkania. Po posileniu 
naszych dusz, nadeszła pora na nasycenie i ogrzanie 
naszych ciał. Tuż po Eucharystii udaliśmy się na wspólną 
agapę, po której powróciliśmy do kościoła na nabożeństwo 
rozesłania, kończąc tym samym nasz Adwentowy Rejonowy 
Dzień Wspólnoty. 

To wspaniałe adwentowe przeżycie spotkania  
z Panem i bliźnimi z pewnością będziemy wspominać 
jeszcze przez długi czas i oczekiwać na kolejne wspólnoto-
we spotkanie. 

Małgorzata Dec 
 

 
Ksiądz Blachnicki uważał, że animator to osoba, która znalazła Jezusa i chce 

się tym faktem dzielić z innymi. Nie jest ważne kim jestem, jaka jest moja historia  
i ile mam za sobą zakrętów życiowych. Animatorem jest się przede wszystkim dzięki 
spotkaniu z Chrystusem. Dodajmy do tego słowa księdza Wojciecha  



 
Danielskiego o animatorze, który jest człowiekiem nawrócenia, po pierwsze sam 
stale staje się nowym człowiekiem, po drugie ciągle się nawraca.  

Tradycją stały się już spotkania opłatkowe animatorów, którzy otrzymali 
krzyże. W tym roku na spotkaniach w grupach w sposób szczególny rozmawialiśmy 
o naszym świadectwie, krzyżu w codziennym życiu, umiłowaniu całej Ewangelii. 
Pytania z konspektu m.in. „Co takiego zrobiłaś/zrobiłeś dla Ruchu?”, stały się 
wspaniałym impulsem do dzielenia się naszymi spostrzeżeniami. Przez nasze 
spotkanie w modlitwie Bóg pokazuje nam jak doświadczać krzyża. Tylko tak 
możemy odnaleźć Jego największe dary. Współcześnie krzyż jest zdejmowany ze 
ścian i wpinany do uszu jako kolczyk. Zamiast szacunku, budzi akty przemocy i staje 
się pośmiewiskiem. Dlaczego nie jest miejscem odpoczynku?  

Dlaczego w dzisiejszym świecie tak często ludzie przyjmują łatwiejszy sys-
tem wartości, nie wymagają od siebie nic ponad to, co konieczne? Może nie 
zrobiłam nic wielkiego dla całego Ruchu, ale każdego dnia modlę się za całą 
wspólnotę, za swoją diakonię, polecam Bogu ludzi spotkanych na drodze, służę  
z radością, noszę krzyż – „znak ściślejszego związania z Kościołem”. Moje małe 
drobne uczynki składają się na całe wielkie dzieło naszego Ruchu. Jestem jego 
cząstką.  

Tak się złożyło, że w dniu naszego spotkania czytania i Ewangelia nawiązy-
wały do... Zmartwychwstania Pana Jezusa. Nikogo to nie zdziwiło, że kilka dni po 
Bożym Narodzeniu, słyszymy o Zmartwychwstaniu? Trzeba żyć CAŁĄ Ewangelią. Bez 
Narodzin nie byłoby Krzyża, bez Krzyża nie byłoby Zmartwychwstania, bez Zmar-
twychwstania nie byłoby Cudu Życia. Ksiądz Albert Warso podczas homilii na nowo 
odkrył przed nami postać umiłowanego przez Jezusa, wiernego do końca, benia-
minka – św. Jana. Jego spotkanie z Jezusem było szczególne. Wywarło na nim tak 
wielki wpływ, że po wielu latach, kiedy spisywał to wszystko na kartach Ewangelii 
podawał nawet godziny. A Twoje spotkanie z Chrystusem jakie wrażenie wywarło 
na Twoim życiu? Ile z tego wszystkiego pamiętasz? Jego uczniowie zostawili dla 
Niego wszystko, swoje plany, rodziny, marzenia, swoje dotychczasowe życie i poszli 
za Nim. A Ty...? 

Nie muszę szukać listu, w którym informują mnie, że „Diecezjalna Diakonia 
Jedności pragnie wręczyć mi szczególny znak wyróżnienia i zobowiązania”, aby 
przypomnieć sobie moje spotkanie z Jezusem. Każdego dnia, całując swój krzyż 
mam w myślach słowa wypowiedziane przez biskupa, kiedy mi go wręczał. Każdego 
dnia pamiętam, że jest to dar, który ma pomagać 
mnie i innym lepiej odczytywać charyzmat 
naszego Ruchu. Każdego dnia krzyż jest dla mnie 
miejscem odpoczynku. 

Ja swój Krzyż Animatorski przyjęłam 29 
sierpnia 2005 roku w Kałkowie. A było to około 
godziny czternastej. Pamiętasz swoje najcenniej-
sze godziny życia?  

 
a. Małgorzata Żurek 

 
 

Noworoczna Oaza Modlitwy tradycyjnie zgromadziła nas wszystkich w do-
mu rekolekcyjnym w Dąbrówce. Przyjechało tam liczne grono oazowiczów – było 
nas niespełna 120 osób. Ten czas wypełniony był pracą nas wszystkich – animato-
rów (których było aż 35) oraz pozostałych uczestników. Ogromne ukłony trzeba 
skierować w stronę naszych drogich moderatorów, którzy zagrzewali nas do pracy 
związanej z przygotowaniami do balu i sami swą pracą dawali wszystkim przykład. 

Nikt nie siedział bezczynnie. Zanim jeszcze porwał nas sylwestrowy szał, czekały na 
nas spotkania w grupach. Motywem przewodnim tej oazy było chrześcijańskie 
wyznanie wiary – Credo. Ks. Grzegorz nie raz podkreślał, że potrzebujemy wiele 
wiary i wysiłku by móc z mocą powiedzieć – „Panem jest Jezus”. Słowa te świadczą 
o naszej wierze i o tym, że to Chrystus jest naszym Przewodnikiem – również na 
drogach nowego roku. W dniu przyjazdu wzięliśmy udział w projekcji musicalu pt. 
„Credo”. Musical odnosił się do naszego osobistego wyznania wiary, które ma 
początek od stworzenia świata, aż po dzień dzisiejszy i trwać będzie na  
 



wieki. Spotkania, które przeżywaliśmy na tej oazie również dotyczyły słowa  
„Wierzę”. Rozważaliśmy  istotę i sens naszej wiary. Modlitwa to swoiste streszcze-
nie pojmowania naszej wiary. Drugie spotkanie odnosiło się do wzajemnego 
przenikania się sfery wiary i rozumu. Niezbędne jest to, by współgrały ze sobą. 
Podstawą do naszych rozważań była encyklika Sługi Bożego Jana Pawła II „Fides et 
ratio”. Nasz Umiłowany Rodak porównał wiarę i rozum do dwóch skrzydeł, które 
razem unoszą człowieka ku chwale Zbawienia. Aby dobrze zrozumieć słowo Boga, 
musimy cały czas szukać w Nim sensu. 

Zanim rozpoczęliśmy właściwą sylwestrowej nocy zabawę, udaliśmy się na 
nabożeństwo podsumowujące i kończące stary rok. Dziękowaliśmy na nim Stwórcy 
za przeżyty czas, a ksiądz moderator podsumował roczną działalność Ruchu Światło-
Życie w naszej diecezji. Obfitowała ona w wiele ciekawych wydarzeń, po których 
widać wiele dobra. Zaraz po godzinie 19:00 zebraliśmy się na refektarzu, który  
w tym szczególnym dniu był wysokiej klasy salą balową. W zasadzie niektórzy nie 
dowierzali, że to przecież to samo miejsce, w którym jeszcze kilka godzin wcześniej 
jedliśmy obiad. Uroczysty polonez oficjalnie rozpoczął nasz bal. W profesjonalny 
sposób czas umilali nam wyjątkowi prowadzący, zobaczyliśmy bardzo ciekawy 
materiał filmowy, a w nim debatę przeprowadzoną przez Diakonię Komunikowania 
Społecznego. Jednak niepodzielny prym wiodły tańce, którym nie było końca. 
Wszyscy ruszali śmiało w tany. Ogromne słowo podziękowania należy się naszemu 
oazowemu DJ-owi Pawłowi Kucharskiemu z parafii bł. Annuarity w Radomiu.  
        Tuż przed północą zgromadziliśmy się przed ośrodkiem, gdzie czekał już na nas 
brawurowy pokaz ogniowy, a na końcu „oazowe światełko do nieba”. Wszyscy 
zniecierpliwieni odliczali ostatnie sekundy do północy. Gdy wybiła, po krótkim  

 

słowie życzeń, udaliśmy się na uroczystą Eucharystię. Przewodniczył jej nasz gość, 
ks. Arkadiusz Bernat (student KUL-u), a sprawował ją wraz z ks. Albertem Warso 
(watykańskim pracownikiem Kongregacji Nauki Wiary, naszym byłym moderatorze 
diecezjalnym)). Po Mszy św. każdy pragnął wrócić na naszą salę balową i bawić się 
do białego rana.  

Czas ten minął bardzo szybko. Ks. Grzegorz nie krył radości z faktu, że po-
trafimy się bawić w duchu Nowej Kultury i być przy tym tak wyjątkowo radosnymi. 
Wielu z nas odkryło nieznane dotąd, a jakże imponujące, zdolności taneczne. 
Zjednoczyła nas także wielka akcja sprzątania po naszej zabawie, zakończona  
w imponującym tempie.  

Pozostaje nam mieć nadzieję, że Noworoczna Oaza Modlitwy była okazją 
do ponownego zawierzenia się Najwyższemu i wytyczenia sobie zadań i celów na 
cały nowy rok naszej formacji i pracy. Zostańmy jednak z tym jakże ważnym 
przesłaniem, by głośno i odważnie wyzna-
wać Credo wszędzie tam, dokąd pośle nas 
Pan. Nie zapominajmy, że wiara jest jak 
piękny kwiat, który musimy pielęgnować  
i podlewać zdrojami modlitwy. Kiedy 
rozkwitnie, znajdziemy upragnione 
szczęście i poczucie bycia prawdziwym 
Dzieckiem Bożym. 

 
 

a. Anita Musiał i a. Piotr Krakowiak  
 



  


