


 
 

I rzekł mi: „Ty ś Sługą moim, Izraelu,  
w tobie się rozsławię” (Iz 49, 3) 

 
Wielką radością jest wspólnotowość Ruchu Światło-Życie. Dotyczy to wła-

ściwego przeżywania chrześcijaństwa w wymiarze otwartości na drugiego człowie-
ka, jak również praktycznego zaangażowania członków Ruchu w jego działania. Stąd 
też mnóstwo wydarzeń: rekolekcje, Rejonowe Dni Wspólnoty, lutowa Kongregacja 
Odpowiedzialnych w Częstochowie (opisana przez a. Piotra Pawłowskiego na str. 
20) czy marcowy Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Lublinie. Szczególnie te 
ostatnie spotkania są wyrazem zaangażowania oazowiczów we wspólne dzieło. 
Dochodzi tam do dyskusji nt. wspólnego działania, czy też wymiany doświadczeń 
pomiędzy poszczególnymi diakoniami. 

W ostatnim czasie na wszystkich szczeblach oazowej struktury dochodzi do 
rozmów dotyczących zadań diakonijnych. Wynika to z rozważań nad dokumentem 
„Diakonia miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch 
Światło-Życie” przygotowanego przez Stowarzyszenie „Diakonia Ruchu Światło-
Życie”, stąd też na Kongregacji miało miejsce przedstawienie diakonii specjalistycz-
nych. Bardziej szczegółowe omawianie tego tematu nastąpi na DWDD, gdzie 
przedstawiciele z poszczególnych diecezji naszej filii podejmą dyskusję nad zaanga-
żowaniem członków Ruchu w tę formę pracy. O wynikach tych rozmów będziemy 
mogli przeczytać już na początku kwietnia w kolejnym numerze Czeka Nas Droga. 

Wielkimi krokami zbliża się beatyfikacja Sługi Bożego Jana Pawła II. 
W związku z tym wydarzeniem serdecznie zachęcam do śledzenia w najbliższych 
miesiącach artykułów ks. Alberta Warso poświęconych osobie przyszłego błogosła-
wionego. Pierwszy z nich na str. 6. 
 Ważnym wydarzeniem kulturalnym i historycznym ostatniego czasu stał się 
film Antoniego Krauzego pt. „Czarny czwartek”. Ks. Andrzej Jędrzejewski na str. 10 
zachęca wszystkich do wytrawnej analizy wydarzeń tamtych lat. Ze swojej strony 
chętnie polecam ten szokujący film wszystkim pragnącym zdobyć historyczny 
argument w dyskusji na temat minionej epoki. 
 Dane mi było odwiedzić uczestników tegorocznego 
KODA i KAMUZO. Mam nadzieję, że dobre opinie na ich 
temat przełożą się na prawdziwą posługę w naszym Ruchu. 
Z przyjemnością gościliśmy w tym roku młodych adeptów 
z diecezji łódzkiej i warszawsko-praskiej, co z pewnością 
wzbogaciło biorących udział w rekolekcjach poprzez 
wymianę doświadczeń różnych wspólnot. Zapraszam do 
lektury świadectw zamieszczonych na łamach tego numeru. 
 
 

a. Mateusz Czapla 
Redaktor Naczelny CND 

 

 
Kościół nas jednoczy tak, jak Chrystus gromadził ludzi słuchających Go: Ze-

szedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum Jego uczniów 

i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru 

i Sydonu, przyszli oni, aby Go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób (Łk 6, 
17-18a). Kościół gromadzi nas na Eucharystii i innych nabożeństwach, aby słuchać 
i zawsze mieć w sercu słowa Chrystusa rozważane w ciągu całego roku liturgiczne-
go. Pan Jezus jest obecny w swoim słowie, bo gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, 
On sam do nas wtedy przemawia. 

Od samego początku historii zbawienia widzimy ludzi wsłuchujących się 
w słowa Boga. Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego 

ojca do kraju, który ci ukażę (Rdz 12, 1). Wielkie zaufanie Abrahama powinno być 
dla nas przykładem. Wiele lat później Mojżesz wyprowadza Izraelitów z niewoli 
egipskiej, aby potem, po otrzymaniu Dekalogu na Górze Synaj, gromadzić ich przy 
Arce Przymierza na modlitwie. Kolejne etapy pokazują, że jedynie wsłuchiwanie się 
w słowo może wyzwolić. Wszelkie sprzeniewierzenia się słowu kończą się klęską 
człowieka. 

Miesiąc marzec to czas pożegnania się z karnawałem, ale i rozpoczęcia ko-
lejnego okresu liturgicznego – Wielkiego Postu – czasu refleksji, czasu ludzkich 
przemian. Trzeba nam się zatrzymać i pomyśleć, spotkać się z samym sobą 
i zdecydować co dalej z naszym życiem. Zadać sobie pytanie: czy to, jak żyję, jest 
zgodne z wolą Bożą? Dla tych, którzy mało słuchają uzdrawiającego i gromadzącego 
słowa zawartego w Piśmie Świętym oraz twierdzą, że w Kościele jest nudno, bo 
ciągle: Pan z wami... będzie to okazja, aby doświadczyć, jak dużo mówi do nas Bóg.  

Na samym początku Wielkiego Postu Kościół zaprasza nas na liturgię Środy 
Popielcowej. Kapłani posypują wtedy głowy wierny
nych popiołem. Właściwie po co? 
Przecież to poniża, bo ksiądz mówi: 
Prochem jesteś i w proch się obrócisz. 
Ale mówi też: Nawracajcie się 

i wierzcie w Ewangelię. Dobrze, że 
Kościół o tym przypomina, przecież 
Bóg uczynił każdego z prochu ziemi  



 
i dał tchnienie życia (zob. Rdz 2, 7). Pierwszego dnia Wielkiego Postu Pan Jezus 
przypomina nam trzy ludzkie przeżycia: modlitwę, post i jałmużnę. Modlisz się? 
Masz siłę na post? Umiesz czynić coś dobrego dla innych? Odpowiedz sobie drogi 
Czytelniku na te pytania.  

Żyje ten, kto się modli. Człowiek, który się nie modli jest człowiekiem oka-
leczonym, źle mówi, robi błędy, bo nie pyta, bo nie myśli. Modlić się – to znaczy 
rozmawiać z Bogiem. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi (Mt 6, 7a). Oczywiście. Wie 

przecież Ojciec nasz, czego nam potrzeba (Mt 6, 8a). 
O gadatliwych mówi prorok Izajasz cytowany przez 

Pana Jezusa: Ten lud czci mnie wargami, ale 

sercem daleko jest ode mnie (Mk 7, 6b). 
Jest moda na skrytość modlitwy. 

Tak nas uczy Pan Jezus, ale też mówi: 
Do każdego więc, który się przyzna do 

Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed 

moim Ojcem, który jest w niebie (Mt 10, 32). A 
co ze zdaniem: Zawsze powinniście się modlić i 

nigdy nie ustawać (Łk 18, 1b)? Jak to? Mamy bez 
przerwy mówić pacierz? Absolutnie nie! Ale mamy wszystko w 

swoim życiu uczynić modlitwą. 
Zajmijmy się postem. Sportowiec nie zdobędzie medalu, jeśli nie będzie 

trenował, muzyk nie zachwyci ludzi, jeśli nie będzie od dzieciństwa mozolnie 
ćwiczył. A my chcemy bez postu być uczonymi, bogatymi, rządzącymi. Nie dokona-
my wielkich rzeczy bez małych ćwiczeń, bez postów. Ćwiczmy się więc w naszych 
cnotach, abyśmy dobili do upragnionego portu – zbawienia wiecznego! 

Trzeci nakaz – jałmużna. To też bardzo dziwny odruch człowieka: dać że-
brakowi jałmużnę. Można dać i mieć spokój. Ponoć łatwiej dawać, niż żebrać. Nie 
sztuka dać to, co zbywa albo to, co jest niepotrzebne. Dać komuś rzecz bardzo 
drogą, odmówić sobie tego, co lubię, podzielić się tym, co wiele znaczy. To jest 
jałmużna. Jałmużną nie odmienimy świata. Ubodzy będą zawsze, ale dawanie 
jałmużny jest nam potrzebne, ona nas ubogaca. 

Sam Chrystus posługiwał się słowem w gromadzeniu przy sobie ludzi, 
w budzeniu i umacnianiu w nich wiary, dzięki której powstawała wspólnota ludzi 
z Bogiem. Słowo Boże gromadzi oraz jednoczy dzisiaj nas i innych ludzi w jeden Lud 
Boży, czyli Kościół święty. Chodzi nie tylko o zrozumienie 
tej prawdy, ale przede wszystkim o jej przeżycie 
i kształtowanie według niej swego stosunku do Słowa 
Bożego tak, aby rzeczywiście było ono narzędziem 
rozrostu i ubogacania Kościoła. W zbliżającym się nowym 
okresie liturgicznym spróbujmy zatrzymać się nad słowami 
z Listu św. Jakuba: Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie 

bądźcie tylko słuchaczami (Jk 1, 22).  
 

al. Tomasz Orłowski 

  
 

 
 

Kaplica Sykstyńska – „On wskazał!” 
 Zbliża się wielki dzień beatyfikacji Sł. B. Jana Pawła II. Każdy z nas nosi 
w swym sercu osobiste wspomnienia związane z osobą Papieża-Polaka. Pamiętamy 
jego rozmodlenie i zawierzenie, ojcowskie słowa i pasterskie wskazania, serdecz-
ność i uśmiech… Te wszystkie wspomnienia dotyczą Człowieka, którego Kościół 
włączy do grona Błogosławionych. Uroczystość ta dokona się na Placu św. Piotra, 
a tuż obok Bazyliki znajduje się Kaplica Sykstyńska. Tam w 1978 r. Chrystus Go 
wezwał, by kontynuował dzieło Apostoła Piotra. 
 Kaplica Sykstyńska od kilku wieków zachwyca zwiedzających. Polichromia 
Michała Anioła ukazuje biblijne wydarzenia, a na ścianie ołtarzowej wizję Sądu 
Ostatecznego. Na ołtarzu stoi duży i piękny krucyfiks. Chrystus, a wraz z nim Jego 
Kościół, jest „Znakiem, któremu sprzeciwiać się będą” – tłumaczył kiedyś kard. Karol 
Wojtyła. 

Jan Paweł II pisał, że kardynałowie – „Ludzie, którym troskę o dziedzictwo 
kluczy powierzono” tam właśnie „pozwalają się ogarnąć sykstyńskiej polichromii”, 
modlą się i wołają: „Ty, który wszystko przenikasz —  wskaż! / On wskaże…” 
(„Tryptyk Rzymski”). W 1978 r. Kaplica Sykstyńska dwa razy stawała się miejscem 
tego pełnego mocy wołania kardynałów. Dwa razy w swym życiu, i to właśnie 
w 1978 r., uczestniczył w konklawe kard. Karol Wojtyła. Pierwsze, zakończone 
26 sierpnia 1978 r., wybrało Jana Pawła I. Po jego nagłej śmierci Arcybiskup Krakowa 
mówił: „Czy pontyfikat Jana Pawła I jest dokończony? Po ludzku patrząc, wydaje się, 
że zatrzymał się w początkach, że był 
zapowiedzią wielu obietnic. […] Ale 
on tylko zaczął… Czekajmy, jaka 
będzie kontynuacja tego początku”. 

Po raz drugi kardynałowie 
zgromadzili się 14 października 1978 
r. w Kaplicy Sykstyńskiej, by wybrać 
nowego papieża. „Sykstyńska 
polichromia przemówi wówczas 
Słowem Pana”: wybrano krakowskie-
go metropolitę, kard. Karola Wojtyłę, 
który przybrał sobie imię  



 
Jan Paweł II. Po latach, 
w 2002 roku, Papież 
wspominał, że w chwili, gdy 
słyszał wyrok konklawe, 
miał w uszach „Barkę”, 
pieśń oazową. Mówił dalej: 
„Była jakimś ukrytym 
tchnieniem Ojczyzny”. Te 
słowa uprawniają nas do 
przypuszczenia, że w tam-
tych chwilach odżywały w 
nowo wybranym Papieżu 
wspomnienia Ojczyzny: 
Wadowic i Krakowa, najbliższych i powierzonych jego pieczy, doświadczenia pracy 
z młodzieżą i wspomnień spotkań z Ruchem Światło-Życie… Być może to wszystko 
„zagościło” w sercu nowego Papieża podczas tamtego wieczoru w Sykstynie. 
 W Kaplicy Sykstyńskiej widział to wszystko Chrystus, który dopiero co 
wskazał Człowieka „z dalekiego kraju”. Widział całe bogactwo serca, umysłu 
i pasterskiego doświadczenia, które Karol Wojtyła przyniósł na konklawe i słyszał 
słowa modlitwy: „Dziś wyjedziemy już razem łowić serca na morzach dusz ludzkich”.  
 Rozpoczął się długi pontyfikat Wielkiego Papieża. Nie czas przytaczać 
statystyki dotyczące pielgrzymek, spotkań, czy liczby homilii. Czas poprzedzający 
beatyfikację jest jednak właściwy na osobistą refleksję. Pan, który wskazał Karola 
Wojtyłę, szukał nas przez Niego. Jan Paweł II wołał w dniu inauguracji swego 
pontyfikatu: „Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. […] 
Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie! […] Pozwólcie 
Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego”.  
 W oczekiwaniu na radosny dzień beatyfikacji warto podjąć refleksję nad 
bogactwem życia i nauczania Jana Pawła II. „Pozwolić Chrystusowi mówić do 
człowieka”, to otworzyć swoje serce, ale też z zapałem zadbać o innych – poczyna-
jąc od najbliższych czy kolegów i koleżanek z klasy, szkoły, uczelni, pracy. Ciągle 
aktualne jest pytanie o to, czy zdajemy egzamin 
z ewangelizacji. 

Benedykt XVI mówił 20 kwietnia 2005 r. w tej 
samej Kaplicy Sykstyńskiej o Janie Pawle II: „Czuję, jakby 
jego mocna ręka trzymała moją. Zdaje mi się, że widzę 
jego uśmiechnięte oczy i słyszę jego słowa skierowane 
do mnie w tej szczególnej chwili «Nie lękaj się!»”. Niech 
to odczucie dodaje nam sił w szukaniu Boga i w szukaniu 
ludzi dla Boga. 
 

 
 

ks. Albert Warso 

 

Niektórzy sądzą, że niepotrzebny 
jest czas, który nazywamy Wielkim Postem.  
Są i tacy, którzy nie próbują nawet włączyć się w ten okres zamyślenia i dyscypliny. 
Oczywiście każdy z tych ludzi dorabia sobie wtedy jakąś „odpowiednią” ideologię, 
by usprawiedliwić swoją postawę. Po grzechu pierworodnym człowiek stał się 
mistrzem w manipulowaniu myśleniem i w oszukiwaniu samego siebie. Z niejednych 
ust słyszymy twierdzenie, że modlitwa, post i jałmużna to dziwactwo, bezduszna 
asceza, bezsensowne umartwienie, a w najlepszym przypadku to niepotrzebna 
rezygnacja z radości życia.  
 Tego typu „szum ideologiczny” jest tworzony przez tych, którzy próbują 
ukryć własne lenistwo, uzależnienia i słabości. Wielki Post nie jest interesującą 
propozycją dla ideologów, czyli dla tych, którzy nie chcą, czy nie potrafią żyć 
w świecie rzeczywistym i dlatego próbują być mistrzami od świata fikcji i demagogii. 
Wielki Post nie interesuje tych, którzy nie mają aspiracji, by zrozumieć własną 
tajemnicę. Z Wielkiego Postu muszą kpić ci, którzy nie potrafią funkcjonować bez 
alkoholu czy innych substancji zniekształcających ludzką świadomość oraz niszczą-
cych ludzką wolność. Tego typu ludzi może uratować już tylko dotkliwe cierpienie 
na skutek popełnianych grzechów oraz dramatyczne doświadczenie własnej 
słabości. 
 Wielki Post, przed którym bronią się 
wyznawcy naiwnych czy cynicznych ideologii, jest 
cenną propozycją jedynie dla realistów. A zatem dla 
tych, którzy żyją w świecie faktów, a nie fikcji. 
Tacy ludzie wiedzą, że Jezus ma rację wtedy, 
gdy wzywa nas do uznania prawdy o sobie i 
gdy wzywa nas do postu. Dojrzali chrześcijanie 
rozumieją, że aby karmić się zdrową 
żywnością, trzeba najpierw uwolnić się od 
toksycznych pokarmów, bodźców, rozmów, 
więzi. Z Wielkiego Postu mogą skorzystać 
jedynie ludzie pokorni, czyli ci, którzy 
zdają sobie sprawę z tego, że jeszcze nie 
w pełni rozumieją własną tajemnicę, że 
są dla samych siebie zagrożeniem, że 
przynajmniej czasami wyrządzają 
krzywdę sobie oraz innym ludziom.  



 
I to zwykle tym ludziom, których kochają lub których chcieliby pokochać. Wielki Post 
jest sensowną propozycją jedynie dla tych, którzy nie boją się ciszy i refleksji. Dla 
tych, dla których ważniejsze jest to, kim są, niż to, co 
posiadają. Dla tych, którzy aspirują do tego, by 
dojrzale kochać oraz by uczciwie pracować.  
 Dla ludzi dojrzałych Wielki Post to 
najpierw post od tego, co przeszkadza 
w ich rozwoju i szczęściu. To post od 
hałasu i naiwności. To post od grzechu 
i słabości. To post od agresywności 
i krzywdy. To post od buntu 
i rozpaczy. To post od bezmyśl-
ności i szukania doraźnej jedynie przyjemności. To post od egoizmu i cynizmu. To 
post od smutku i bezradności. To post od pychy i poczucia samowystarczalności. Ale 
przede wszystkim to post, który karmi. Modlitwa, wewnętrzna dyscyplina, wrażli-
wość na ludzi biednych materialnie i moralnie to droga do obfitości tego pokarmu, 

którego najbardziej jesteśmy spragnieni.  
 Praktyki Wielkiego Postu 

to czas wzrastania w miłości do 
Boga (modlitwa to kontakt 
z Przyjacielem), do samego 
siebie (post to potwierdze-
nie, że jestem panem 
samego siebie) i do 

drugiego człowieka (jałmużna to 
wyraz wrażliwości na bliźniego). 

Wielki Post to czas intensywnego karmie-
nia się Bogiem, Jego prawdą i miłością, a także 

Jego świętością i wolnością. Wielkopostna modli-
twa, refleksja, dyscyplina i ofiarność nie jest celem 

samym w sobie. To wszystko przygotowuje nas do spotkania 
ze Zmartwychwstałym. Z Tym, w 

którym mogą zmartwychwstać nasze 
najgłębsze pragnienia i aspiracje. Wielki Post to czas 
nawrócenia. A nawrócić się to nauczyć się kochać. To 
stać się najpiękniejszą, czyli Bożą wersją samego siebie. 
To w taki sposób postępować, by stać się dojrzałym 
i pogodnym darem dla innych. To otworzyć drzwi 
Chrystusowi i Jego miłości. To uczyć się myśleć i kochać 
jak Chrystus. W obliczu Jego prawdy bezradny jest 
grzech, a w obliczu Jego zmartwychwstania bezradna 
jest śmierć. 

ks. Marek Dziewiecki 

 

 
„Czarny czwartek” 

dużo więcej niż film 
 
O „Czarnym czwartku” wiele już po-

wiedziano i napisano. I bardzo dobrze. To film, 
który koniecznie trzeba zobaczyć i o którym 
koniecznie trzeba rozmawiać. Choćby i po to, 
by zrozumieć, że PRL to nie były żarty, jak głosi 
tytuł wywiadu z Antonim Krauze w „Gościu Niedzielnym”. Jeszcze bardziej po to, by 
historię i tamte ofiary ocalić od zapomnienia. 

Nie próbuję pisać recenzji filmu – nie odnajduję w sobie talentów i kompe-
tencji krytyka filmowego. Oczywiście, przyłączam się do większości widzów, 
podziwiających aktorski kunszt Pszoniaka czy Fronczewskiego, podzielam opinie 
o znakomitym warsztacie reżyserskim Krauzego… Ale to wszystko, co w ocenie 
każdego filmu jest niezwykle ważne, w tym filmie jakby nie ma większego znaczenia. 
Porażająca treść filmu sprawia, że to ona na sobie koncentruje bez reszty, forma 

jakby przestała się liczyć. Oczywiście, to także 
wielka zasługa formy, wielka zasługa 
twórców, że ten obraz tak właśnie przema-
wia, że ma w sobie taką siłę i wiarygodność, 
iż przestajemy być widzami w kinie, a stajemy 
się świadkami tamtych strasznych wydarzeń.  

Nie przegapiłem chyba żadnego 
ważnego filmu dotyczącego naszej powojen-
nej historii. Żaden jednak nie wywarł na mnie 
tak silnego, a zarazem przytłaczającego 
wrażenia. Po Człowieku z żelaza często 
rozbrzmiewała ballada o Janku Wiśniewskim, 
w stanie wojennym karmiła nasz gniew, 
budziła odwagę, ale niosła przecież także 
jakąś nadzieję: nie płaczcie matki, to nie na 

darmo… za chleb i wolność, i nową Polskę 

Janek Wiśniewski padł…  



 
A ten film ze swoim zakończeniem nie przekonuje, że to wszystko nie na darmo… 

nie nosi w sobie jakiejś taniej dydaktyki, że nie na darmo, że nowa Polska… I myślę, 
że bardzo dobrze, że przez to pozostaje bardziej prawdziwy. 
 Boleśnie prawdziwy jest ten film także w tym, co mówi o nas, Polakach. 
Mamy często skłonność do idealizowania naszej heroicznej, polskiej historii. 
A przecież obok odważnych bohaterów strajku, obok zwyczajnych polskich rodzin, 
jak rodzina Drywów, której dramatyczny los śledzimy na ekranie, jest też bardzo 
liczny aparat przemocy i terroru, są bezwzględni oprawcy, bestialsko katujący Bogu 
ducha winnego studenta, są żołnierze i milicjanci strzelający do idących do pracy, 

bądź jadących miejską kolejką ludzi – być może bezwiednie wykonywali rozkaz, ale 
czy można wykonać rozkaz strzelania do bezbronnych? To nie był margines 
sowieckich agentów, to całkiem liczna grupa naszych rodaków, stojących z mniej-
szym lub większym zaangażowaniem po drugiej stronie barykady w walce o chleb 

i wolność, i nową Polskę. „Czarny czwartek” potwierdza, że nasza historia, to 
w dużej mierze historia polskiego heroizmu, ale i polskiej nikczemności, a bardzo 
często napięcia między jednym a drugim, jak widać to choćby w osobie przewodni-
czącego Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. Zresztą, przecież to nie tylko historia… 
 Jest jeszcze jedna w tym filmie prawda warta zauważenia. Brunon Drywa 
i jego rodzina chcą być jak najdalej od polityki; nie tylko nie ma w nich zaangażowa-
nia, ale nawet zainteresowania polityką. I paradoksalnie, to właśnie polityka 
brutalnie zniszczyła życie tej rodziny. Zaryzykuję stwierdzenie, że to przesłanie dość 
uniwersalne: możesz nie interesować się polityką i chcieć od niej być jak najdalej, 
ale ona jest zbyt blisko, by nie wpływała na twoje życie. Dlatego lepiej próbować ją 
rozumieć, mieć na nią wpływ, niż od niej uciekać. 
 Jednego w tym znakomitym filmie zabrakło i nie potrafię zrozumieć 
dlaczego. Są ukazani prawie wszyscy ówcześni decydenci, nawet sekretarze 
miejskich czy zakładowych organizacji partyjnych, brakuje zaś Ministra Obrony 
Narodowej, członka Biura Politycznego KC, Wojciecha Jaruzelskiego, należącego 
przecież do oskarżonych o sprawstwo kierownicze tamtej masakry w trwającym 

w nieskończoność procesie. 
Nie piszę tego, by budzić 
i tak nadto rozbudzone 
demony nienawiści i od-
wetu. Przestroga przed 
straszną siłą nienawiści to 
przecież także jakieś 
przesłanie „Czarnego 
czwartku”. I warto wracać 
do tych emocji sprzed lat, 
gdy śpiew Ballady o Janku Wiśniewskim przeplatał się ze śpiewem Modlitwy 

o wschodzie słońca Jacka Kaczmarskiego: Każdy Twój wyrok przyjmę twardy, przed 

mocą Twoją się ukorzę, ale strzeż mnie Panie od pogardy, od nienawiści strzeż mnie 

Boże…  

Tylko że drogą do przezwyciężenia nienawiści oraz do pojednania jest 
przebaczenie winowajcom, a nie przemilczanie czy kwestionowanie ich win albo 
wręcz wynoszenie ich na piedestał, kreowanie na mężów opatrznościowych 
Ojczyzny. Tymczasem Wojciech Jaruzelski nie tylko uchyla się od odpowiedzialności 
za śmierć bezbronnych ludzi, zabitych przez wojsko, którym kierował, ale oskarża 
ich jeszcze, twierdząc, wbrew ewidentnym faktom, że „wojsko strzelało do chuliga-
nów”(zeznania Jaruzelskiego przed sądem w 2001 r.). Kilka miesięcy temu Telewizja 
Polska emitowała materiał archiwalny ze spotkania Jaruzelskiego z aktywem 
partyjnym, w czasie którego Generał stwierdza, że jest dumny z postawy Ludowego 
Wojska Polskiego w czasie grudniowych wydarzeń… 
 Gdyby nowa, wolna Polska osądziła Jaruzelskiego i innych odpowiedzial-
nych za komunistyczne zbrodnie, a następnie zastosowała amnestię, byłaby w tym 
być może jej wielkoduszność czy nawet wielkość. Bezkarność, zakłamywanie 
historii, czy wręcz swoista nobilitacja, jakiej przykładem było choćby niedawne 
zaproszenie Wojciecha Jaruzelskiego na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodo-
wego, to jakiś policzek dla ofiar także tamtego „czarnego czwartku”, jak również 
majestatu Rzeczpospolitej.  

Dobrze, że wspaniały, choć zarazem straszny film Antoniego Krauzego, jest 
przypomnieniem tamtych tragicznych czasów i ofiar. Dobrze, 
że przypominają je gdańskie krzyże z zapisanym, jak przestro-
ga, wierszem Czesława Miłosza:  
Który skrzywdziłeś człowieka prostego, śmiechem nad krzywdą 

jego wybuchając (…) 

Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta… 

Boli jednak, że ci, którzy krzywdzili, są bezpieczni, 
a śmiech nad krzywdą prostych ludzi rozbrzmiewa wciąż 
szyderczym chichotem historii. 
 

ks. Andrzej Jędrzejewski 



 

 „Czemu nie mogę grać na bongosach?  
Te piosenki i tak są wystarczająco nudne” 

 
  Z pewnością nikomu nie trzeba tłumaczyć, jak ważną godziną każdego dnia 
jest Msza święta. To spotkanie z Kimś, Kogo kochamy i Kto kocha nas – z Chrystu-
sem. Wyjątkowość każdej Eucharystii podkreślają wykonywane śpiewy. Osoby 
wybierające je powinny znać kilka ważnych i pomocnych zasad doboru pieśni. Taka 
wiedza przyda się szczególnie tym, którzy posługują w parafiach grając i śpiewając, 
ale nie uczestniczyli w KAMUZO. Warto by znali się na tym co nieco jednak wszyscy 
animatorzy. 
 Podstawą wybierania śpiewów na liturgię są przeznaczone do tego 
śpiewniki, np. popularne Exsultate Deo lub śpiewnik ks. Siedleckiego. Znajdują się 
tam pieśni uwzględniające wskazania Stolicy Apostolskiej nt. liturgii. Wykonując je 
na Mszy św., prowadzący śpiew z pewnością nie popełni żadnej muzycznej gafy. 
 Pewnie część z Was myśli, że pieśni z tych śpiewników są przestarzałe 
i nieciekawe. Nic bardziej mylnego! Zachęcam w imieniu całej Diakonii Muzycznej 
do tego, aby je wykonywać! Wiele z nich łatwo zagrać na gitarze, a jeśli włożymy 
w nie trochę serca i młodzieńczej energii, z pewnością stracą etykietkę nudnych 
i nielubianych. 
 Warto wspomnieć też, że ostatnia 
pieśń na Mszy św. nie musi być liturgicz-
na. Ofiara Chrystusa nie ustaje, ale  

 
błogosławieństwo końcowe to ostatni moment Eucharystii. To chwila, aby ewentu-
alnie odstąpić od pieśni z powyższych śpiewników i pozwolić sobie na zaintonowa-
nie czegoś luźniejszego (choć zaznaczamy – „można”, nie znaczy „trzeba”). 
 Ciekawym pomysłem jest też uczenie się pieśni autorstwa ojców dominika-
nów i ich licznych przyjaciół. Są dostępne w śpiewniku „Niepojęta Trójco”, a wielu 
z nich możecie posłuchać w Internecie. To utwory bardzo piękne i głęboko oddające 

wyjątkowość liturgii. Przykładami takich pieśni są Witaj 

Pokarmie, Dzięki Ci, Panie czy też Panie, nie jestem 

godzien – znane już animatorom za sprawom. Przy 
odrobinie chęci i pewnym wysiłku można je nawet 
wykonywać w wielogłosie.  
 Pozostaje jeszcze kwestia instrumentów, 
które obok organów pojawiają się w czasie Mszy św. 
Zazwyczaj w naszych kościołach mamy organistów 

grających na klawiszach wszelkiego rodzaju. Dla 
oazowiczów podstawa to gitara. Bez niej ani 
rusz! Mowa tu jednak o gitarze klasycznej 
lub akustycznej, zdecydowanie nie na 
miejscu jest kojarząca się bezpośrednio 
z muzyką rozrywkową gitara elektryczna. 
Skupieniu modlitewnemu nie sprzyjają 
też instrumenty perkusyjne, dlatego 
też nie używamy na Eucharystii 
popularnych w różnych wspólnotach 
(również w naszej) bongosów, czy 

djemby, choćby grały piękniej niż 
gitara i brzmiały śliczniej niż ksiądz za 

ołtarzem… Oczywiście inne nabożeństwa (modlitwy 
poranne i wieczorne na rekolekcjach, Droga Krzyżowa czy nabożeństwo różańcowe) 
możemy z powodzeniem urozmaicać innymi niż gitara 
instrumentami oraz wybierać na nie śpiewy nieliturgicz-
ne. 
 
  

Życzę powodzenia w wybieraniu pieśni na Mszę św. 
w myśl hasła „LITURGICZNA LITURGIA”! 

 
 
 
 
 

a. muz. Karolina Włodarczyk 



 

To już trzecie KODA, które mam szczęście przeżywać. Tym razem Bóg 
utwierdził mnie w przekonaniu, że wystarczy Mu zaufać, a pojawią się ludzie, zdolni 
ratować ludzkie życie, bronić wiary i kochać ponad wszystko. Nawet sobie nie 
wyobrażasz jak cudownie jest podziwiać młodych ludzi, gdy w ich oczach budzi się 
radość, a serce napełnia Duch Święty, który uzdalnia ich do głoszenia i nie pozwoli 
się tak łatwo zatrzymać. 

Miłość 
Podstawową rzeczą, którą udało się odkryć osobom będącym na rekolek-

cjach KODA, była niesamowita miłość, otaczająca nas wszystkich. Było to widoczne 
podczas wieczornych adoracji, kiedy w otoczeniu ciepłego światła świec, mogliśmy 
oddać Bogu wszystkie rzeczy, które mieliśmy na sercu. A wszystko to przekładało się 
na naszą wspólnotę. Radość wypełniała każdy kąt, grzała lepiej niż grzejniki 
z dolnego korytarza, a co najważniejsze, łączyła nasze ręce i oczy tak, by podążały 
wspólnie ku Chrystusowi. Ja miałem zaszczyt obserwować ten proces w grupie 
moich siedmiu podopiecznych. Już po dwóch dniach można było powiedzieć, że 
byliśmy jednym w pracy, jednym w zabawie i co najważniejsze – jednym w modli-
twie.  

Ostatniego dnia, kiedy zobaczyłem ich wszystkich przy ołtarzu, zdałem so-
bie sprawę, że to będą świetni animatorzy, a co ważniejsze, że to będą wspaniali 
ludzi, godni głoszenia słowa i zdolni do ratowania innych, nawet za cenę swojego.  

Zaufanie 
Niesamowite było odkrywanie prawdy wśród animatorów prowadzących 

KODA. Wydawałoby się, że na odprawach to tylko kawka i ciastko, ale nic bardziej 
mylnego. Padło mnóstwo odpowiedzialnych słów, wypowiedzianych z troską o Ruch 
w naszej diecezji. Ale najpiękniejsze było animatorskie czuwanie na modlitwie, 
podejmowane w różnych intencjach oraz formach. Poprzez koronkę do Miłosierdzia 
Bożego, różaniec, Namiot Spotkania, kontemplację, czy nawet leżenie krzyżem, 
każdego dnia zawierzaliśmy siebie oraz uczestników Bogu. Godziny modlitw 
przynosiły zarówno łzy ciężkie jak gwoździe, nieprzespane noce, jak również piękne 
duchowe owoce. A kiedy w sercu pojawiała się ta świadomość, że to nie ja się 
modlę, lecz Pan, który swoim Słowem modlił się przeze mnie, byłem pewien, że  

 

Miłość Chrystusa da nam wszystkim siłę, by zaufać bezgranicznie. Nie od nas zależy 
wyproszenie łask, ale od woli Boga, nie od nas zbawienie nasze i innych, ale od łaski 
Pana naszego. Jednak to zaufanie sprawiało, że nic nam nie było już potrzebne, 
tylko wspólna modlitwa i Eucharystia, przez którą nas jednoczył. Wystarczyło tylko: 
,,Jezu ufam Tobie!”. a modlitwa płynęła sama z serca i angażowała mnie samego 
i wszystkich obok. Jedno: „Jezu ufam Tobie”, a otwierało się morze łask płynących 
z Eucharystii. Nic tylko mu najprościej zaufać, modlić się za naszych uczestników 
i moderatorów tak, by stawiać ich Jezusowi przed oczy, a On nas wszystkich 
oczyszczał. Ot taki animator jak przeźroczysta szyba ukazująca Chrystusa.  

Jedność 
Każdy gość, nieważne czy zaproszony, czy okazjonalny, był dla nas niesa-

mowitą radością. Doświadczenie Żywego Kościoła motywowało nas do podjęcia 
posługi animatora. I mimo różnic stawaliśmy się tak samo zaangażowani w sprawy 
Kościoła. I z takim przeświadczeniem udaliśmy się do domów i parafii. Będziemy 
świadczyć, walczyć o ludzi, kochać wszystkich i nie 
opuszczać nikogo. 

Kiedy widziałem wszystkich uczestników 
i animatorów szykujących się do podróży byłem przekona-
ny, że spotkałem świętych i niech chwała będzie Bogu za 
to. Z takimi ludźmi można uratować niejedno życie. Jedyne 
co potrzeba, to zawierzyć się i oddać Chrystusowi, a w 
oczach pojawia się iskra, taka sama jak u ludzi, którzy 20 
lutego 2011 opuścili mury pionkowskiej Betanii. 

Jezu, ufam Tobie! 
a. Mateusz Pindakiewicz 



 

Jesteśmy studentami z Łodzi. Jak znaleźli-
śmy się w Pionkach na KODA? Pod koniec stycznia 
przeczytaliśmy ogłoszenie na stronie www.oaza.pl o 
organizowanych rekolekcjach. Bardzo się ucieszyli-
śmy, gdy okazało się, że ich termin pokrywa się z 
czasem naszych ferii studenckich. Nasza diecezja nie 
organizuje tego typu rekolekcji – jeździmy na KODA 
ogólnopolskie lub z innymi diecezjami.  
 Decydując się na przyjazd na KODA 
myśleliśmy, że będzie dość dużo osób z różnych diecezji. Gdy dotarliśmy na miejsce 
okazało się, że prawie wszyscy są z diecezji radomskiej. Co więcej większość zna się 
świetnie ze sobą. Pojawiły się pierwsze trudności – wejście w zgraną grupę ludzi. Do 
tego doszły jeszcze pewne różnice w zwyczajach. Pan Bóg jednak widział w tym swój 
plan i bardzo szybko nauczył nas otwierać się na siebie oraz wymieniać się różnymi 
doświadczeniami dotyczącymi formacji w naszych diecezjach. Prawdziwie staliśmy 
się wspólnotą. 

Te rekolekcje były dla nas czasem otwierania się na innych i ubogacania się 
doświadczeniami. Bóg postawił na naszej drodze wiele wspaniałych osób zarówno 
wśród moderatorów, animatorów, jak i uczestników. Był to ogromny czas łaski od 
Pana i nauki, że „słowa uczą, a przykłady pociągają”. Tylko szczerość i wzór animato-
ra, który jak czysta szyba pokazuje przez swoje życie Chrystusa, może zachęcić ludzi 
widzących nas do pójścia za Panem. 

Rekolekcje KODA, w których mogliśmy uczestniczyć, to 
czas odkrywania Boga w drugim człowieku, we wspólnocie, 
w modlitwie, w liturgii oraz nauka służby i posiadania siebie 
w dawaniu siebie. 

Dziękujemy Bogu za ten czas i za wszystkich, z którymi 
mogliśmy go przeżywać. 

 
Agata i Łukasz Krawczyk 

diecezja łódzka 
 

 
*** 

Wraz z Tomkiem przyjechaliśmy z diecezji warszawsko-praskiej. To, że 
z diecezją radomską będziemy przeżywali KODA, okazało się niecały tydzień przed 
rozpoczęciem kursu. Choć wiedzieliśmy, że nikogo nie będziemy znali, że wszystko 
będzie nowe, byliśmy spokojni. Podczas pierwszej Eucharystii doświadczyłam jak od 
wspólnego śpiewu trzęsie się podłoga. Był to dla mnie wspaniały znak wspólnoty. 
Na program dnia nie narzekałam, choć praktycznie nie miałam czasu wolnego, 
bowiem w każdej możliwej chwili uczyłam się do weryfikacji. Podobało mi się, że 
wykłady odbywały się jeden po drugim, że zostały postawione przed uczestnikami 
pewne konkretne wymagania.  Mam świadomość, że po KODA jestem wzbogacona 
o wiele istotnych i ważnych zagadnień – nie był to zmarnowany czas. 

Cieszę się, że mogłam poznać wielu wspaniałych ludzi. Nie ukrywam, że za-
skoczyła mnie otwartość ze strony uczestników z diecezji radomskiej. Od razu 
wszystkie osoby z innych miejsc Polski stały się częścią tej wspólnoty. Nie przypusz-
czałam również, że każdego dnia odwiedzać nas będą inni goście. Słowa odwiedza-
jących nas księży nie raz były dla mnie drogowskazami, które później rozważałam 
i teraz staram się wprowadzać w życie. W moje serce już na samym początku 
rekolekcji wpisały się słowa: „Można żyć nie wiedząc po co, ale nie można żyć nie 
wiedząc dla kogo”. Towarzyszą mi one każdego dnia, są ze mną w każdej chwili. Na 
pogodnych wieczorach cieszyłam się, że jestem we 
wspólnocie, która potrafi bawić się w myśl Nowej 
Kultury. 

Po ukończeniu KODA wiem, że choć moje 
korzenie w Ruchu są we wspólnocie diecezji 
warszawsko-praskiej, to zawsze z wielką sympatią 
będę patrzeć na Ruch w diecezji radomskiej, 
wspominając ten cudownie spędzony czas 
w Pionkach. 

Ewa Sołtysiak  
diecezja warszawsko-praska 

 
*** 

Pamiętam, że zawsze chciałem być animatorem. W końcu, po wielu latach 
formacji, udało mi się pojechać na KODA, czyli Kurs Oazowy Dla Animatorów. Mimo 
iż są to normalne rekolekcje, to jednak różniły się od zwykłej oazy wakacyjnej. Od 
rana towarzyszyły nam wykłady, które uświadomiły mi, że animator to osoba, która 
musi posiadać wiedzę z wielu różnych dziedzin, musi dawać siebie innym oraz całym 
życiem wskazywać na Chrystusa. To piękne, że każdego dnia mogliśmy pochylać się 
nad innym drogowskazem wiary. Pokazywało nam to, czym tak naprawdę powinien 
kierować się członek Ruchu Światło-Życie. 

Dla mnie ważny był Namiot Spotkania. Utkwił mi szczególnie w pamięci taki 
fragment z Ewangelii wg św. Marka: „Tylko do wsi nie wstępuj”. Pozornie może bez 
znaczenia, ale myślę, że Bóg chciał mi przez to powiedzieć, żebym nie powrócił do 
złych nawyków, pokus, które szatan proponuje. Myślę, że KODA pomogło 



 
mi zrozumieć, że animatorem jest się o każdej porze dnia 
i nocy, i trzeba zawsze o tym pamiętać. Świadczymy całym 
swoim życiem w każdej sytuacji. W pamięci zapadła mi też 
jedna z definicji animatora: jest to człowiek, który szuka 
okazji do służenia. Nie można siedzieć biernie, czekać, aż 
wszystko samo się zrobi, tylko działać, szukać miejsca, gdzie 
mogę być potrzebny. W Kościele przecież każdy ma jakieś 
zadanie, swoją wartość i talenty, którymi powinien, a 
nawet musi się dzielić. Dziesięć dni rekolekcji, choć w ferie, 
nie było dla mnie marnotrawstwem czasu, tylko pozna-
niem, czego Bóg chce ode mnie i co mogę ja Jemu ofiaro-
wać przez służbę drugiemu człowiekowi.  

Kacper Orzechowski  
diecezja radomska 

 

„Śpiewacy wychwalali Go swoimi głosami i potężnym echem płynęła miła 
melodia” (Syr 50,18) 

 
Powyższy cytat jest ideal-

nym odzwierciedleniem spędzenia 
czasu podczas tegorocznych 
rekolekcji KAMUZO w Pionkach. Ta 
muzyczna przygoda rozpoczęła się 
11 lutego i była czasem uczenia się 
muzyki w bardzo głębokim tego 
słowa znaczeniu. W tym roku 
przybyło bardzo dużo, bo aż 
jedenaścioro, umuzykalnionych 
osób. Na rekolekcjach towarzyszyli 
nam najlepsi w swoim fachu animatorzy. Pod ich okiem kształciliśmy się w zakresie 
teorii muzyki, gry na gitarze, kształcenia słuchu muzycznego, śpiewu z nut, ale także 
rozwijaniu wyobraźni i wrażliwości muzycznej. Program naszych zajęć obejmował 
również: śpiew liturgiczny i brewiarzowy, prawodawstwo oraz MIDAM (metodyka i 
dydaktyka animacji muzycznej). Jednak sądzę, że najciekawszym punktem dnia były 
zajęcia wieczorne, czyli tak zwany „fristajl” , który polegał na otwarciu naszej 
wyobraźni i kreatywności podczas śpiewania piosenek. 

 

 
Już pierwszego dnia zadomowiliśmy się w naszej „muszli koncertowej”. By-

ło to nasze specjalne pomieszczenie, gdzie do woli i bez chwili wytchnienia można 
było rozładować swoją energię grając z całą ekipą na instrumentach. Uczestnicy 
mieli na każdy dzień przygotowany swój dyżur, m.in. śpiewanie psalmów na 
porannej jutrzni czy też gra na gitarze podczas Mszy świętej. W zachwyt wprowadzi-
ły nas wykłady animatorów, dzięki którym mogliśmy przygotować się do dalszej 
posługi animatorskiej w parafii, lub na rekolekcjach wakacyjnych. Szczególnie 
w pamięci utkwiły nam słowa wypowiedziane przez a. Agnieszkę Federowicz: 
„Animator powinien być jak czysta szyba”, które to będą naszą wskazówką jak być 
dobrym animatorem. Pośród zajęć nie zabrakło czasu na naukę wielu nowych 
utworów wielogłosowych, poznawanie metod na „rozśpiewkę”, zawieranie 
przyjaźni ze wspaniałymi ludźmi, dzielenie się świadec-
twami i doświadczeniami, oraz na wspólną zabawę 
podczas pogodnych wieczorów. 
      Dzień przed odjazdem zaczęła się weryfikacja. Dostali-
śmy karty egzaminacyjne, na których znajdowały się 
punkty naszego programu, a obok ocena, którą otrzymali-
śmy. Niecierpliwi i zestresowani chodziliśmy do animato-
rów, aby podzielić się naszą wiedzą i umiejętnościami 
zdobytymi w ciągu tych rekolekcji. Wszyscy pomyślnie 
ukończyli Kurs Animatora Muzycznego Oazy z wysokimi 
notami. Teraz jesteśmy w pełni gotowi śpiewem i muzyką 
wychwalać Pana! 

a. muz. Aleksandra Nosal 

W dniach 25-27 lutego odbyła się XXXVI Kongregacja Odpowiedzialnych 
Ruchu Światło-Życie. Już po raz kolejny na Jasną Górę w Częstochowie przybyli ci, 
którzy czują się dosłownie odpowiedzialni za nasz Ruch. Gromadzą się tu moderato-
rzy i animatorzy ze wspólnot różnego szczebla – od parafialnego, po ten ogólnopol-
ski. Kongregacja jest istotnym punktem w corocznym kalendarzu Ruchu. To tutaj 
przedstawiany jest temat nowego roku formacyjnego i wszystko, co z nim związane 
– począwszy od kluczowych zadań do wykonania, a skończywszy na prezentacji 
czegoś miłego dla ucha, czyli piosenki roku. 

Temat roku formacyjnego 2011/2012 brzmi: „Słuchać Pana w Kościele”. 
Treści związane z tym hasłem doskonale wybrzmiewały na Kongregacji. Zgromadze-
ni w auli o. Augustyna Kordeckiego wsłuchiwali się w referaty znamienitych gości. 
Abp Józef Michalik zarysował oczekiwania polskiego Kościoła wobec Ruchu  
 



 
Światło-Życie. Z kolei dr hab. 
Tomasz Jaklewicz przybliżył 
nauczanie Benedykta XVI, 
który jako papież przemawia 
do współczesnego Kościoła 
w imieniu Boga. 

Oprócz tematyki 
związanej z nowym rokiem 
formacyjnym, przywołano 

sprawy bardzo aktualne i ważne. 
Moderator generalny, ks. Adam 
Wodarczyk, przypomniał nam 
sylwetkę duchową założyciela 
Ruchu – Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego, któ-
rego proces beatyfikacyjny jest 
w zaawansowanym stadium. 
Niezwykle przy tym budujące 
były świadectwa uzdrowień i licznych łask otrzymanych za jego wstawiennictwem. 
W maju tego roku będziemy przeżywać beatyfikację polskiego papieża, dlatego też 
ks. dr hab. Grzegorz Ryś wskazał nam do czego to wydarzenie nas wzywa i inspiruje. 

Na Kongregacji podkreślono wagę stojącego teraz przed oazą głównego 
zadania, jakim jest realizacja w najbliższych latach planu Wielkiej Ewangelizacji Ad 

Christum Redemptorem 2. Ruch przystępuje zatem z zapałem do ewangelizacyjnego 
„zwierania szeregów” – od oaz parafialnych, aż po centralne diakonie specjalistycz-
ne, których szczegółowe zadania na Kongregacji zostały wyraźnie zaprezentowane. 

Kongregacja jest niewątpliwie wydarzeniem intensywnym i bogatym w tre-
ści. Trzeba tu wspomnieć wspólną modlitwę brewiarzową i centralny punkt dnia, 
czyli Eucharystię, sprawowaną w tak ważnym dla Polski miejscu, czyli w Kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Modlitwa znakomicie akcento-
wała panującą atmosferę wspólnoty. 

W Częstochowie obecnych było 1105 osób związa-
nych z Ruchem z całej Polski oraz z zagranicy. A nasza 
radomska diecezja? W składzie „delegacji” znaleźli się 
księża, pary Domowego Kościoła, animatorzy i klerycy, a na 
jej czele naturalnie stali moderatorzy diecezjalni – s. Ania 
i ks. Grzegorz. W sumie z naszej diecezji były 43 osoby. Dało 
to aż 5. wynik liczebności w zestawieniu z reprezentacjami 
innych diecezji, co na pewno jest miłym akcentem. 

 
a. Piotr Pawłowski 

 
 

 Kim jest kobieta? Jak ją zrozumieć? Jaka rola przypada jej w dzisiejszym 
świecie? Jak ma pogodzić bycie żoną, matką z pracą zawodową? Czy może, czy 
jednak jest to wbrew jej kobiecej naturze?  

Tajemnica kobiecości nigdy nie zostanie do końca odkryta. Nie może, prze-
stałaby być wtedy tajemnicą. Jednak o. Joachim Bodin potrafił 

uchylić jej rąbka. Zakonnik mówi o kobiecie. Rzecz jest 
niecodzienna, mężczyzna, nie-psycholog, żaden specjalista 

pomaga odkryć tajemnicę kobiecości. Pomaga ją odkryć 
zarówno kobietom jak i mężczyznom.  Jest on domini-
kaninem, duszpasterzem, spowiednikiem. Ze swojego 
życia, swojej posługi czerpie niesamowitą mądrość. 
Kiedy czytałam książkę Kobieta boska tajemnica (jest 
to rozmowa z ojcem Bodinem) miałam wrażenie, że 
bardzo dobrze rozumie on kobiety i ich problemy. W 
sposób niezwykle subtelny, nic nie narzucając, 
próbuje rozwiązać niektóre wątpliwości, ukazać i 
podkreślić wartość jaką jest kobiecość. Znajduje w 

pewien sposób złoty środek na pogodzenie 
spraw, które na pierwszy rzut oka 
są nie do pogodzenia. Pomaga w 
poznaniu natury płci pięknej nie 
tylko paniom.  

Są takie książki, od któ-
rych nie można się oderwać. Nie ma innego wyjścia jak tylko przeczytać je od razu w 
całości. Jednak niektóre z tych pozycji zaraz po przeczytaniu odkłada się na półkę, 
zapomina się o nich. Książka o. Joachima nie należy do 
takich. Czyta się ją szybko, przyjemnie i w dodatku pozostaje 
w pamięci. Do treści w niej zawartych nie tylko się powraca, 
ale chce się je widzieć w życiu swoim i swoich bliskich. Dla 
kobiet książka ta będzie wskazówką, dobrą radą do tego, jak 
dzisiaj dbać o swoją kobiecość. Dla mężczyzn będzie 
pewnym przybliżeniem tajemnicy, którą tak trudno im 
odkryć, bądź choćby dobrym prezentem dla sobie bliskich 
pań.  

a. Emilia Żuchowska 
 



 

 
Uważasz, że wiesz wszystko o II Wojnie Świa-

towej? Myślisz, że Niemcy to straszny naród i wszyscy 
bez wyjątków są winni śmierci tylu ludzi? A może 
interesujesz się historią wojenną? Jeśli na któreś z tych 
pytań odpowiedziałeś twierdząco, to ten film jest 
szczególnie dla Ciebie! 

Rok 1942, Berlin. Poznajemy ośmioletniego 
Bruna, który toczy radosne życie w stolicy Niemiec. 
Niestety tylko do czasu, bo jego ojciec, który jest 
niemieckim oficerem, dostaje awans i Bruno wraz 
z rodzicami i starszą siostrą przenoszą się na wieś, gdzie 
życie dla młodego poszukiwacza wrażeń toczy się tylko 
na placu przed domem, bo do ogrodu Bruno nie ma 

wstępu. Jednak z okna swojego pokoju chłopiec dostrzega farmę. Jej widok 
wywołuje na chłopcu zdziwienie i ciekawość, bo nie ma na niej zwierząt, a wszyscy 
chodzą w piżamach. Ciekawość jest na tyle silna, że chłopiec wymyka się z domu 
i zawiera znajomość ze swoim rówieśnikiem z „farmy” – Szmulem… 

Film bardzo dobitnie pokazuje, jak bardzo naród niemiecki żył w niewiedzy 
dotyczącej obozów koncentracyjnych oraz jak dorośli wychowywali dzieci 
w nienawiści do Żydów. Dzięki wspaniałej grze dwóch młodych aktorów (Asa 
Butterfield i Jack Scanlon) naprawdę widzimy świat oczami dzieci. Świat niezrozu-
miały i pełen racjonalnych, prostych wytłumaczeń („farma” jest odgrodzona, żeby 
zwierzęta nie uciekały, na „farmie” jest kino i restauracja). Pozostali aktorzy to tylko 
tło dla tych dwóch młodzieńców. W pewnym momencie przyjaźń chłopców zostanie 
wystawiona na ciężką próbę i to dwukrotnie. Czy przyjaźń przetrwa? Czy tragiczne 
konsekwencje tej przyjaźni coś zmienią? Odpowiedź poznasz tylko dzięki obejrzeniu 
filmu… 

„Chociaż akcja toczy się w czasach drugiej wojny światowej, nadal jest ak-

tualna, gdyż opowiada o niewinności dzieci żyjących w świecie uprzedzeń” - 
powiedział w „Daily Variety” producent Daniel Battsek. 

W jednym z komentarzy w dodatkach do wydania 
DVD, reżyser ujawnia cel powstania filmu. Jego ambicją 
jest, by film znalazł się na liście obowiązkowych tytułów 
w ramach zajęć szkolnych i służył ku przestrodze pokoleniu, 
które już wkrótce opowieści o obozach zagłady może 
włożyć między filmy anime. 

Film godny polecenia i obejrzenia. Refleksje oraz 
chwila zamyślenia po filmie – gwarantowane! 

 
a. Mateusz Potocki 

 
 

 
 

W dobie fotografii cyfrowej amatorzy mogą zdecydowanie łatwiej zrobić 
dobre zdjęcia. Dziś dla wielu hobbystów jest nie do pomyślenia, by nie mieć 
możliwości obejrzenia zdjęcia, które wykonali kilka sekund wcześniej. Ba, pomyśl, że 
kiedyś najpierw trzeba było przygotować kliszę, umyć ją w chemikaliach, przygoto-
wać negatyw i dopiero wtedy naświetlić na papier. Ten proces wymagał nierzadko 
kilku dni pracy metodą prób i błędów, by wyodrębnić ze zdjęcia to, co najlepsze. 
Dziś możemy to wszystko wykonać w ułamku sekundy, a coraz to nowocześniejsze 
funkcje aparatu pomagają w dobraniu odpowiednich ustawień. 
 Każdemu użytkownikowi aparatów cyfrowych polecam, żeby poznał 
najpierw fotografowanie w trybie manualnym. Taka praca pomaga w zrozumieniu 
zależności pomiędzy głównymi elementami, które wpływają na wygląd fotografii. Te 
elementy to: przysłona, czas naświetlania oraz ISO, czyli światłoczułość matrycy 
(kiedyś światłoczułość kliszy w aparacie). Każdy aparat posiada różne funkcje i nie 
jestem w stanie opisać wszystkich, dlatego postaram się Wam przybliżyć te 
najpopularniejsze. 
 Tryb manualny – w tym trybie mamy wszystkie elementy aparatu ustawia-
ne manualnie. Jeśli masz czas na poznanie swojego aparatu to paradoksalnie 
polecam Ci zacząć od tego trybu. Wtedy lepiej zrozumiesz jego działanie, co 
przełoży się na lepsze fotografie. 
 Tryby półautomatyczne – nie wszystkie aparaty posiadają te tryby 
(z pewnością posiadają je lustrzanki cyfrowe i tzw. hybrydy, czyli połączenie 
lustrzanki ze zwykłym kompaktowym aparatem). Możemy je podzielić na:  
- tryb priorytetu przysłony – w tej skomplikowanej nazwie kryje się proste działanie. 
Chodzi o to, że ustawiasz przysłonę, a aparat dobiera wszystkie inne elementy tak, 
aby zdjęcie dobrze wyglądało. Jeśli chcesz, by tło obiektu było rozmyte, wtedy 
ustawiasz niską wartość przysłony, 
- tryb priorytetu czasu naświetlania – działanie jest podobne do wyżej wymienione-
go trybu, ale dotyczy czasu naświetlania. Zamrożony ruch sprintera oraz poruszone 
zdjęcie w ciemnych miejscach jest zasługą czasu naświetlania. W następnych 
rozdziałach będziemy pisać o tym szerzej. 
 Tryby tematyczne – te tryby są częściej spotykane w aparatach kompak-
towych. Dużą rolę w dobraniu odpowiednich elementów naświetlenia klatki pełni 
automatyka aparatu. Jednak również te tryby wymagają pewnej wiedzy od 
fotografującego. Pokrótce postaram się je opisać: 
- tryb makro – aparat dobiera niską wartość przesłony, dzięki temu detale obiektu, 
który fotografujemy z bliska są ostre (np. kwiat, detale), a tło za nimi mocno 
rozmyte, 



 
- tryb sportu – działa na podobnej zasadzie jak tryb priorytetu czasu naświetlania. 
Dzięki temu trybowi możemy zamrozić ruch osób grających w siatkówkę czy piłkę 
nożną, 
- tryb portret – jeśli aparat posiada funkcję wykrywania twarzy to sam odnajdzie ją 
w kadrze i dostosuje ostrość. Czasem może użyć także lampy błyskowej, 
- tryb krajobraz – automatyka aparatu ustawia przysłonę na wysoką wartość, żeby 
możliwie jak największa cześć krajobrazu była ostra, 
- tryb śnieg/plaża – w takich warunkach panuje dużo światła, dlatego aparat w tym 
trybie potrafi lepiej dobrać ustawienia, żeby zdjęcie nie było prześwietlone. 
 Tryb automatyczny – jest to tryb, w którym użytkownik nie ma żadnej 
władzy nad ustawieniami aparatu poza ustawieniem odpowiedniego kadru. Ten 
tryb jest szczególnie pomocny, gdy nie mamy czasu na eksperymentowanie 
z odpowiednim kadrem i zależy nam na jak najszybszym uzyskaniu poprawnego 
zdjęcia.  
 Jak widzisz dzisiaj aparaty oferują dużo programów, które pomagają 
w uzyskaniu lepszych fotografii. Mimo iż tryb automatyczny jest najłatwiejszy oraz 
w miarę pewny, zachęcam Was do eksperymentowania z pozostałymi trybami, 
szczególnie z trybem manualnym. Nie 
przejmujcie się jeśli zdjęcia nie będą Wam 
wychodzić dobrze. Nie bójcie się 
eksperymentować! Praktyka czyni 
mistrza! 

 
 

a. Przemek Malinowski 
 

 
Diakonia muzyczna Ruchu Światło-Życie 

diecezji radomskiej serdecznie zaprasza na III 
edycję Warsztatów Muzycznych, które odbędą 
się w dniach 8-10 kwietnia w ośrodku oazowym 
qdiBetania w Pionkach. W warsztatach 
uczestniczyć mogą kantorzy, animatorzy 
muzyczni, członkowie scholi, zespołów 
i chórów parafialnych. 
 Tematem przewodnim warszta-
tów będzie Triduum Paschalne. W trosce 
o jego dobre przeżycie, jak również  

 
odpowiednie przygotowanie muzyczne, pragniemy położyć szczególny akcent na 
liturgię tego niezwykłego czasu. Dlatego też w programie znajdą się między innymi: 
– omówienie liturgii każdego dnia Triduum, 
– śpiewy tradycyjne i wielogłosowe, 
– podstawy emisji głosu. 
 
Materiały: każdy uczestnik warsztatów otrzyma 
śpiewnik. Można zabrać instrumenty muzyczne 
(gitara, skrzypce) oraz dyktafony. 
 
Zapisy: w każdy wtorek i środę (między godz. 10.00 
a 16.00) do 30 marca w Diecezjalnym Duszpaster-
stwie Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie, ul. 
Malczewskiego 1 w Radomiu (ilość miejsc jest ograni-
czona). Przy zapisie należy podać następujące dane: imię 
i nazwisko, parafia, nr tel. do opiekuna (rodzica) i nr tel. 
uczestnika. 
 
Koszt warsztatów: 50 zł. Płatne przy zapisie! Organizato-
rzy zapewniają miejsca noclegowe oraz pełne wyżywienie 
(należy zabrać własny śpiwór). 
 
Kontakt: Szczegółowych informacji udziela koordynator: 
ks. Wiktor Głuszek, tel.: 666-019-547, wgluszek@o2.pl 
 
Uwaga! Nasze warsztaty mają charakter rekolekcji 
weekendowych, rozpoczynają się w piątek, 8 kwietnia, o 
godzinie 18.00, a kończą w niedzielę ok. godziny 16.00. 
Prosimy to uwzględnić w zaplanowaniu swojego pobytu. 
 

 

Serdecznie zapraszamy!!! 
Diakonia Muzyczna 

 
 
 
 
 
 
 



  


