


 
 

„Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy,  
znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu"  

(Dz 2, 1) 
 

Pozwolę sobie zabrać głos we 
własnej sprawie. Dzień Zesłania Ducha 
Świętego animatorzy Ruchu Światło-Życie 
przeżywają trochę radośniej niż pozostali. 
Jest on zarazem Dniem Animatora, 
w którym jesteśmy obdarzani serdeczno-
ścią naszych uczestników i moderatorów. 
Jednak prawdziwym „świętem” dla mnie 
jako animatora były wakacje, a dokładniej 
oaza wakacyjna. Zawsze oczekiwałem 
turnusu jako możliwości do dania z siebie 
jak najwięcej. 15 dni rekolekcji traktowa-
łem jako azyl od wszelkiego zgiełku. 
Oczywiście oprócz tego oazowego, który 
sprawiał mi ogromną radość. A propos 
świętowania – samą możliwość „poje-
chania na wakacyjną” (jak to się przyjęło 
mówić) traktowałem jako wielki prezent, 
stąd moje skojarzenia o świętowaniu w 

wakacje. Praca animatora przynosi niesamowitą radość i doświadczenie obcowania 
z ludźmi. Nie jest istotne w jakim wieku są twoi uczestnicy – każde doświadczenie w 
pracy z człowiekiem się przyda, dzięki czemu stajemy się lepsi. Oaza jest wspaniałą 
platformą do wymiany myśli, poznawania ludzi w niecodziennych okolicznościach. 
Często moi uczestnicy wyrażali obawy przed zostaniem animatorem. Stwierdzali, że 
posługa na turnusach to zbyt ciężka praca, żeby znaleźć czas i siły na radości i 
odpoczynek. Zawsze wtedy odpowiadałem, że prawdziwe oazowe życie zaczyna się 
dopiero po przemianie z uczestnika na animatora. Wtedy 
czerpie się największą satysfakcję z tego co się robi na 
rekolekcjach. Dobrym przypomnieniem właściwej pracy 
animatora jest powiązanie Dnia Animatora z uroczystością 
Zesłania Ducha Świętego. Przypominamy sobie na czym ma 
polegać nasza posługa. Zostaliśmy obdarzeni wspaniałymi 
darami po to, byśmy mogli wśród ludzi świadczyć o miłości 
Boga.  

 
a. Mateusz Czapla 

Redaktor Naczelny CND 

 
 

 
Liberalne media, lewicowi politycy 

 i lekarze, którzy zabijają zamiast leczyć, 
tworzą koalicję przeciw człowiekowi. 

 
 Gdyby kilkadziesiąt lat temu ktoś w Europie nawoływał do zabijania 
niewinnych ludzi, zostałby potraktowany jak chory psychicznie albo jak przestępca. 
Tymczasem obecnie niektóre partie polityczne i dominujące media, a nawet 
niektórzy lekarze nawołują do legalizacji aborcji czy eutanazji, czyli do zabijania 
niewinnych ludzi i jest to uznawane za wyraz…postępu oraz praw człowieka! Tego 
typu diametralna przemiana postaw w kierunku barbarzyństwa nie byłaby możliwa 
bez stworzenia koalicji przeciwników ludzkiego życia, która posługuje się manipula-
cją i negowaniem oczywistych faktów po to, by wypaczać świadomość oraz 
zagłuszać sumienia całych grup społecznych. 
 Podstawą działania koalicji przeciw życiu jest kłamstwo. Przeciwnicy życia 
dopuszczają się najgroźniejszego z możliwych kłamstw, czyli kłamstwa antropolo-
gicznego. Polega ono na uznawaniu za człowieka tylko niektórych ludzi i na 
odmawianiu statusu człowieka wszystkim innym. Przeciwnicy życia twierdzą, że 
w niektórych fazach rozwoju człowiek nie jest… człowiekiem! Takie kłamstwo to nie 
tylko negowanie zdrowego rozsądku, ale także naukowego dorobku współczesnej 
medycyny oraz psychologii rozwojowej. Obie te nauki jednoznacznie ukazują 
ciągłość rozwoju człowieka – od poczęcia i fazy prenatalnej poprzez wszystkie 
kolejne fazy istnienia. Każdy student medycyny wie, że od momentu połączenia 
plemnika z komórką jajową mamy do czynienia z żywym, rozwijającym się, oddziel-
nym organizmem człowieka, który ma niepowtarzalne DNA oraz własną grupę krwi. 
Mimo to przeciwnicy życia twierdzą, że w niektórych fazach rozwoju człowiek nie 
jest człowiekiem czy że w pierwszych tygodniach istnienia jest jedynie „zlepkiem 
komórek”. Tego typu termin w ogóle nie istnieje w biologii ani medycynie. Gdyby 
obrońcy życia głosili powyższe niedorzeczności, natychmiast zostaliby poddani 
miażdżącej krytyce ze strony profesorów wyższych uczelni, lekarzy i mediów, które 
przecież deklarują, że nie stoją po stronie żadnej ideologii lecz że opisują rzeczywi-
stość i uznają ustalenia nauki. Gdy jednak powyższe absurdy głoszą ci, którzy walczą 
z życiem, milkną zarówno naukowcy, jak i dominujące media. 
 Istotnym elementem koalicji przeciw życiu są kłamstwa związane 
z seksualnością i antykoncepcją. Celem manipulacji w tej dziedzinie jest odrywanie  



 
współżycia seksualnego od miłości i płodności 
po to, by kobieta i mężczyzna nie marzyli 
o potomstwie oraz by tworzyli pary bezpłod-
ne. Kłamstwo w tej dziedzinie przybiera tak 
absurdalne rozmiary, że niektórzy lekarze 
twierdzą, iż przejawem zdrowia reprodukcyj-
nego jest… pozbawianie się płodności. 
„Zapominają” o tym, że niepłodność znajduje 
się na liście chorób WHO. Przejawem 
manipulacji, a także rezygnacji z państwa prawa jest fakt, że ani policja, ani 
prokuratorzy nie ścigają tych lekarzy, którzy wypisują recepty na środki wczesnopo-
ronne, ani farmaceutów, którzy takie środki sprzedają. Jest to przecież współudział 
w aborcji na życzenie, a ta jest w Polsce zakazana prawem! Kolejne kłamstwo to 
twierdzenie, że antykoncepcja hormonalna nie niszczy zdrowia kobiet, mimo że o 
niszczących skutkach piszą w dołączonych ulotkach sami producenci tych zbędnych 
dla organizmu hormonów. Równie absurdalne kłamstwo to twierdzenie, że środki 
antykoncepcyjne są… lekiem. Takie twierdzenie byłoby uzasadnione wtedy, gdyby 
płodność była chorobą. Pierwszymi ofiarami zmowy przeciw życiu nie są dzieci, lecz 
kobiety, które stosują antykoncepcję i które płacą za to własnym zdrowiem. 
 Zmowa przeciw życiu obejmuje również kłamstwa na temat aborcji. Nie 
chodzi tylko o wspomniane już kłamstwo, jakoby w fazie rozwoju prenatalnego 
dziecko nie było jeszcze człowiekiem. Takie kłamstwo przestaje już być nawet 
potrzebne, gdyż są już takie państwa, które dopuszczają aborcję poprzez poród, 
czyli w sytuacji, w której nie da się kłamać, że to nie człowiek. Pojawiają się kolejne 
kłamstwa aborcyjne, na przykład twierdzenie, iż jest to „prawo” kobiety oraz 
„bezpieczny” dla jej zdrowia zabieg. Tymczasem zdrowym procesem jest poród, 
a nie chirurgiczne odrywanie dziecka od organizmu matki. Zwolennicy aborcji 
ukrywają nie tylko psychiczne, moralne i społeczne skutki aborcji, ale nawet skutki 
zdrowotne dla matki zabijanego dziecka. Ukrywają też fakt, że najczęściej na 
aborcję decydują się te kobiety, które stosują antykoncepcję, a nie te, które dążą do 
odpowiedzialnego rodzicielstwa w oparciu o znajomość naturalnego cyklu płodności 
i panowanie nad popędem. 
 Szczególnie okrutnym kłamstwem aborcyjnym jest twierdzenie, że za życie 
poczętego dziecka odpowiada wyłącznie matka. W rzeczywistości w równym 
stopniu za los dziecka odpowiedzialny jest ojciec. Nawet gdyby matka zgłosiła się do 
lekarza, który dokonuje aborcji i poleciła mu zabić jej dziecko, to ojciec tegoż 
dziecka powinien być przy niej i wyjaśnić lekarzowi, że żaden sąd nie pozbawił go 
praw rodzicielskich i że nie pozwoli zrobić krzywdy swemu synowi czy córce. Jeśli 
pomimo tego lekarz podejmie czynności prowadzące do zabicia dziecka, to – po 
wyczerpaniu innych możliwości – ojciec ma prawo do obrony koniecznej dziecka aż 
do zabicia napastnika włącznie. Przeciwnicy życia udają, że nie istnieje ktoś taki, jak 
ojciec dziecka. 
  

 

 

Kolejna grupa kłamstw przeciwników życia związana jest z ukrywaniem 
prawdy o procedurze in vitro. Ta procedura oznacza, że lekarz przypisuje sobie 
władzę decydowania o tym, którym z poczętych dzieci da szansę na rozwój, a które 
skaże na zamrożenie i prawdopodobną śmierć. W przypadku doprowadzenia 
pacjentki do ciąży mnogiej, w wielu przypadkach lekarz przypisuje sobie prawo do 
dokonania selektywnej aborcji w obliczu ciąży mnogiej, którą sam sprowokował 
i która może zagrażać życiu matki i poczętych dzieci. Przeciwnicy życia usiłują za 
wszelką cenę ukryć fakt, że in vitro to technika, która polega na przekazywaniu życia 
niewielu dzieciom za cenę zabijania wielu innych. A także za cenę upokarzania 
rodziców i hiperstymulacji hormonalnej kobiety ze wszystkimi negatywnymi – dla 
zdrowia i dla psychiki – konsekwencjami przyjmowania masy zbędnych dla organi-
zmu hormonów. 
 Radykalnym krokiem w szerzeniu cywilizacji śmierci jest eutanazja. W tym 
przypadku przeciwnicy życia nie są już w stanie ukryć, że chodzi o zabijanie niewin-
nego człowieka. Ich manipulacje polegają na wmawianiu ludziom młodym 
i zdrowym, że choroba czy podeszły wiek ich rodziców czy innych bliskich należy 
traktować jak winę, za którą można człowieka legalnie skazać na śmierć. Nawoły-
wanie do eutanazji nie wynika ze współczucia wobec cierpiących czy starszych, lecz 
jest konsekwencją nawoływania do aborcji. Im mniej rodzi się dzieci, tym mniej 
osób chorych czy starszych społeczeństwo jest w stanie otoczyć opieką i wypłacać 
emerytury. 
 Przewrotność przeciwników życia przejawia się w ich oburzeniu na 
dręczenie zwierząt, przy jednoczesnym kpieniu sobie z tych, którzy sprzeciwiają się 
śmiertelnemu dręczeniu ludzi. Koalicjanci na rzecz śmierci oburzają się na tych, 
którzy nie szanują życia zwierząt, ale nasyłają „nieznanych sprawców” po to, by 
niszczyli wystawy uwrażliwiające społeczeństwo na dręczenie dzieci w fazie rozwoju 
prenatalnego. Uczenie wybiórczej wrażliwości – większej w odniesieniu do zwierząt 
niż do ludzi! – to przejaw wyjątkowej podłości przeciwników życia. Dominują w tym 
ateistyczni humaniści oraz partie lewicowe, które od dziesięcioleci mają w swoich 
programach pozwolenie na legalne zabijanie jakiejś grupy obywateli. Przejawem 
cywilizacji śmierci jest to, że prawo chroni bardziej katów niż ich ofiary. Gdyby Unia 
Europejska uznała dzieci w fazie rozwoju prenatalnego za morderców, to by 
zakazała aborcji, a gdyby uznała je za 
aktywistów gejowskich, to by im 
przyznała przywileje. W Unii 
Europejskiej nie wolno bowiem 
zabijać tych, którzy zabijają innych, 
a największe przywileje otrzymują ci, 
którzy tworzą pary niepłodne i nie 
przekazują życia. 
 Koalicja wielu środowisk 
przeciw życiu nie jest zjawiskiem 
przypadkowym. To konsekwencja 
demoralizacji, hedonizmu i kon- 



 
sumpcjonizmu. Człowiek, który nie kocha, staje się śmiertelnym zagrożeniem dla 
siebie i innych ludzi. Kłamstwo wiąże się z egoizmem. Koalicję przeciw życiu tworzą 
kłamcy i demoralizatorzy, którzy mają w tym swój doraźny interes: finansowy i/lub 
polityczny. W koalicji na rzecz zabijania niewinnych ludzi są producenci oraz 
sprzedawcy antykoncepcji, którzy na truciznach zarabiają więcej niż przemysł 
farmakologiczny zarabia na lekach. W koalicji tej są ci lekarze, którzy zarabiają na 
aborcji czy na in vitro, a także ich medialni sprzymierzeńcy. Przedstawicielami 
cywilizacji śmierci są egoiści, którzy szukają wygody życia nawet za cenę zabicia 
własnych, nienarodzonych dzieci czy własnych rodziców, którzy potrzebują opieki. 
Egoiści dostosowują myślenie do postępowania, czyli manipulują własną świadomo-
ścią. Obecnie oszukiwanie samego siebie jest łatwiejsze niż kiedykolwiek przedtem, 
gdyż w ponowoczesności myślenie nie ma już funkcji poznawczej i racjonalnej, lecz 
jedynie funkcję estetyczną i emocjonalną: ma być „poprawne” politycznie 
i poprawiać nastrój. 
 Życia człowieka nie ochroni ani medycyna, ani demokracja, ani tolerancja. 
Nie ochroni nic poza miłością. Walka z życiem najsłabszych– do katastrofy demogra-
ficznej włącznie – będzie trwała dopóty, dopóki znowu nie zaczniemy wychowywać 
kobiet i mężczyzn podobnych do Maryi i św. Jozefa, czyli 
takich, którzy w każdej sytuacji z miłością przyjmą 
i z miłości ochronią swoje dzieci: przed przemysłem 
antykoncepcyjnym, przed zbrodniczymi lekarzami, przed 
politykami, którzy pozwalają na legalne zabijanie bezbron-
nych obywateli. Na początku historii Bóg powiedział: 
„Patrz! Kładę dziś przed tobą życie i szczęście, śmierć i 
nieszczęście” (Pwt 30,15). Kto nie broni życia, ten nie idzie 
drogą błogosławieństwa, gdyż błogosławieństwo i życie są 
ze sobą tak nierozerwalnie związane, jak miłość i prawda. 
 

ks. Marek Dziewięcki 
 

 
 
Problem bezpieczeństwa na stadionach nie został i nie będzie rozwiązany, 

jeśli – mówiąc w tej irytującej językowej konwencji – „pseudopolitycy” będą 
wydawali „pseudokibicom” „pseudowojnę” z oczywistymi „pseudoskutkami”. 
Martwi mnie to, że na rok przed Euro 2012 zbyt wiele spraw jest właśnie takich – 
pseudo. 

 
Od dziecięcych lat jestem kibi-

cem, zwłaszcza piłki nożnej. Zanim 
wstąpiłem do seminarium, byłem na 
prawie każdym ligowym meczu 
„u siebie” czasami także na wyjazdach. 
Bywam i teraz, choć coraz rzadziej – nie 
tylko poziom sportowy mojej drużyny, 
ale jeszcze bardziej poziom chamstwa, 
agresji i prymitywizmu na trybunach, 
zniechęca mnie coraz skuteczniej. 

Zawstydza i przeraża zdziczenie, które kilka razy pokazali już „nasi” za granicą 
(zwłaszcza Wilno – kibice Legii i ostatnio Kowno, po meczu reprezentacji) czy 
choćby w Bydgoszczy po meczu Pucharu Polski. 

Z drugiej strony zauważamy ostatnio wyraźniej złożoność kibicowskiego 
świata, w którym niektórzy upatrują wręcz ostatnich bastionów opierania się 
totalitaryzmowi poprawności politycznej, patriotyzmu czy samoorganizującego się 
społeczeństwa obywatelskiego. Myślę, że są to często opinie na wyrost, przesadzo-
ne, ale na pewno nie można wrzucać wszystkich kibiców do jednego worka, choćby 
przez określanie stadionowych bandytów pseudokibicami, co zawsze mnie irytowa-
ło. Przecież kogoś, kto kradnie w sklepie, nie nazywa się pseudoklientem, tylko 
złodziejem. Pijak za kierownicą powodujący śmiertelny wypadek jest przestępca i 
zabójcą, a nie pseudokierowcą. Nie nazywa się gwałciciela pseudokochankiem, 
sadysty znęcającego nad żoną i dziećmi pseudomężem czy pseudoojcem, kłusowni-
ka pseudomyśliwym, a wandala niszczącego przystanki czy przedział w pociągu 
pseudopasażerem. Nawet głębokich rezerw niedzielnego rywala reprezentacji 
Polski nikt nie nazwał pseudoargentyną. 

To nie jest tylko kwestia słów. Bardzo często, jeśli słowa są nieadekwatne, 
nieadekwatne są też działania. Gdyby chuliganów i bandytów rozrabiających 
w Wilnie, Kownie, Bydgoszczy i wielu innych miejscach nazwano po imieniu, 
należałoby zastosować adekwatne wobec bandytów i chuliganów środki, czyli 
ustanowić właściwe, surowe prawo i bezwzględnie je egzekwować. Skoro jednak 
bandytów i chuliganów nazwano „pseudokibicami”, to pozamykano stadiony, 
uderzając w kibiców Bogu ducha winnych. Kowal zawinił, a Cygana powiesili. 
Skuteczność, a skoro już tak sobie to nazywamy to powiedzmy pseudoskuteczność 
tych działań zobaczyliśmy ostatnio m.in. w Radomiu. Zamknięto stadion na mecz 
derbowy, wskutek czego zadymy odbyły się na mieście. Policji ściągnięto jeszcze 
więcej niż zwykle (m.in. z Płocka), koszty większe i straty większe. 

Poważny problem bezpieczeństwa na stadionach nie został rozwiązany 
i nie będzie rozwiązany jeśli sprawa „pseudokibiców” będzie sprawą „pseudopolity-
ki”. Pozwolę sobie zdefiniować pseudopolitykę jako podejmowanie przez polityków 
działań pozorowanych, obliczonych głównie lub nawet wyłącznie na efekt propa-
gandowy, z żadnym, lub bardzo mizernym efektem faktycznym. Trzymając się tej 
absurdalnej, ale powszechnie stosowanej językowej konwencji,  
 



 
możemy powiedzieć, że „pseudopolitycy” wydali „pseudokibicom” „pseudowojnę” 
z oczywistymi „pseudoskutkami”. 

Martwię się tylko, że dokładnie na rok przed rozpoczęciem „Euro” zbyt wie-
le spraw jest jakby „pseudo”. Gdy okazało się, że szumnie zapowiadany ambitny 
plan autostrad był tylko „pseudoobietnicą” na użytek wyborczej kampanii, rzucono 
hasło „pseudoatostrad”, czyli dróg ekspresowych; dziś raport NIK alarmuje, że jest 
poważne zagrożenie, iż wiele odcinków autostrad i dróg ekspresowych nie zostanie 
na czas ukończonych. 

Według tego samego raportu także wiele innych ob-
szarów infrastruktury budzi poważny niepokój. Przedwczesny 
okazał się też nasz optymizm co do stadionów: Gdańsk, 
Warszawa i Poznań mają swoje poważne problemy. Może więc 
nie całkiem bez sensu jest zapisane na transparencie słoweń-
skich kibiców pytanie, czy gdy przyjadą na „Euro” premier 
pozamyka stadiony? No i jeszcze ten problem „pseudokibiców”, 
którzy na stadionach wywieszają hasła przeciwko rządowi 
i Gazecie Wyborczej... Żeby za rok przynajmniej reprezentacja 
nie okazała się „pseudo”. 

ks. Andrzej Jędrzejewski 

 
Autentyczne słowo Boże znajduje się w Piśmie Świętym i Tradycji. Według 

Soboru Watykańskiego II Pisma św. zawierają słowo Boże. Z tego też względu są one 
podstawą wszelkiego nauczania w Kościele. Pismo Święte jest natchnione i dlatego 
jest prawdziwie słowem Bożym. Tym słowem Pisma Świętego żywi się wszelkie 
nauczanie chrześcijańskie (Dei verbum, 24). Nieznajomość Pisma św. jest nieznajo-
mością Chrystusa (Św. Hieronim). 
Na drodze do Emaus Pan sprawił niespodziankę dwom załamanym uczniom 
i wprowadził ich w nowe rozumienie Pism. Ważne jest dotarcie do autentycznego 
słowa Bożego zawartego w Piśmie Świętym. Przedarcie się przez zewnętrzną szatę 
słowną i dotarcie do Ducha, który w Piśmie Świętym się uobecnia, aktualizuje. 
Dzięki wytrwałej lekturze chrześcijanin powinien przylgnąć do Pisma Świętego, aby 
w żaden sposób nie stać się próżnym głosicielem słowa Bożego.  

W czasie zesłania Ducha Świętego Apostołowie zostali uzdolnieni do dawa-
nia wszystkim świadectwa o zmartwychwstaniu. Z orędziem, że Zmartwychwstały 
żyje, Piotr, Jan i reszta Apostołów opuścili zamknięte ze strachu przed Żydami 
pomieszczenie i zgromadzili ludzi na spotkanie ze Zmartwychwstałym. Nie mogli 
więcej milczeć. Bo my nie możemy, nie mówić tego, cośmy widzieli i słyszeli (Por. Dz 
4, 20). 

 
Chrześcijanie już teraz należą do tych, 
którzy przystąpili do góry Syjon do 
miasta Boga żyjącego (Hbr 12, 22-24). 
Przez chrześcijan, którzy są nowym 
stworzeniem (Ga 6, 15) powinna 
wielkanocna siła życia oddziaływać na 
całe stworzenie. Oni już teraz są 
wybranym plemieniem, królewskim 
kapłaństwem, świętym narodem, 
ludem Boga na własność przeznaczo-
nym. Narodem przeznaczo-nym do 
głoszenia wielkich czynów Tego, który 
ich wezwał z ciemności do przedziwne-
go swego światła (1P 2, 9). 

Trzeba głosić prawdziwą Ewangelię i obstawać przy tym, że Zmartwych-
wstały żyje. Jesteśmy przecież pewni tego, że jest Chrystus Drogą, Prawda i Życiem 
(J 14,6). Należy głosić, że Bóg jest silniejszy od wszelkich mocy tego świata, łącznie 
ze śmiercią. Szczególnie w naszym zagrożonym przez śmierć świecie. Zbrojenia, 
niszczenie środowiska naturalnego, zagrażają w szczególny sposób ludzkiemu życiu. 
Śmiertelne zagrożenia możemy dziś spotkać w wielu dziedzinach. Gdy ktoś w takim 
świecie daje świadectwo o Zmartwychwstałym, to z pewnością wzrasta nadzieja na 
pełne życie. Dzięki naśladowaniu Jezusa każdy ma udział w Jego pełnomocnictwie 
do zapowiadania bliskości królestwa Bożego. 

Duch Święty jest Bożą siłą życia, przez którą On działa i pozwala działać 
(Y. Congar). Jak mówi Pismo Święte rozdziela On swoje dary jak chce (1 Kor 12,11). 
On uczy i przypomina (J 14, 26). Określa się Go także w Biblii (Por. J 15), jak i Tradycji 
jako siłę sprzeciwu. Przez Ducha jesteśmy w Bogu i Bóg jest w nas (W. Kasper). Daje 
nam odwagę do życia i działania, jest źródłem dynamizmu (Deus Caritas est). Duch 
Święty powoduje, że głoszone słowo staje się ożywicielskim słowem. 

Jesteśmy przez chrzest wczepieni w Ciało Mistyczne Chrystusa, przez 
bierzmowanie umocnieni mocą Ducha Świętego, przez samego Pana przeznaczeni 
do apostolstwa, posługując się własnymi darami otrzymanymi od Ducha Świętego 
(Apostolicam actuositatem, 3). 

Apostolstwo Kościoła i wszystkich jego członków zmierza przede wszystkim 
do głoszenia światu słowem i czynem Dobrej Nowiny Chrystusa i udzielania Jego 
łaski. Dzieje się to zasadniczo przez posługę słowa i życie sakramentalne. Apostol-
stwo tego rodzaju nie polega na samym świadectwie życia. Prawdziwy apostoł 
szuka okazji do głoszenia Chrystusa słowami, czy to niewierzącym, by ich przypro-
wadzić do wiary, czy to wierzącym, by ich pouczać, umocnić, zachęcić do gorliwsze-
go życia, albowiem miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5, 14), a w sercach 
wszystkich powinny brzmieć te słowa Apostoła: Biada mi, gdybym nie głosił 
Ewangelii (1 Kor 9, 16). 

 
 



 
Należy prowadzić świadectwo życia prawdziwie i ściśle chrześcijańskie. Lecz 

w dawaniu świadectwa istotna jest wiara. Stąd chrześcijanin powinien być człowie-
kiem modlitwy. 

Ponieważ w naszych czasach powstają nowe problemy i szerzą się bardzo 
poważne błędy, które usiłują doszczętnie zniszczyć religię, porządek moralny i samą 
społeczność ludzką, powinniśmy czuć się szczególnie zobowiązani do tego, aby 
według swoich zdolności i wiedzy, zgodnie z myślą Kościoła przyczyniać się do 
wyjaśniania zasad chrześcijańskich, bronić ich i odpowiednio dostosowywać je do 
problemów współczesności. By nikt nie odniósł wrażenia, że Ewangelia jest 
nieżyciowa i nieaktualna, ale że jest zdolna do udzielenia odpowiedzi na pytania, 
jakie nosi w sobie dzisiejszy człowiek. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (Mt 
28, 19). 

W adhortacji apostolskiej Verbum Domini, Ojciec Święty podkreślił, że 
chrześcijaństwo jest religią słowa Bożego, nie słowa spisanego i milczącego, ale 
Słowa Wcielonego i żywego (VD, 7). 

 
W euchologii Serapiona biskup modli się do Ducha Świętego: Panie, poślij 

nam Ducha Świętego i uczyń nas zdolnymi zrozumieć Pisma przez Ciebie natchnione. 
Pozwól mi je tak wyjaśniać, aby wszyscy wierni odnieśli z tego pożytek. 

Słowo Boże niech rozszerza się 
i rozsławia (2 Tes 3,1) 

 
al. Piotr Szczot 

 
 

 

„Gdziekolwiek zapragniesz ujrzeć oblicze Boga, tam je zoba-
czysz” 

Paulo Coelho Pielgrzym 

Paulo Coelho to jeden z najpopularniejszych pisarzy ostatnich 
lat. Dla niektórych to symbol komercji i kultury masowej. 
Jednak przeważającą jest opinia, że Coelho to niezwykła 
osobowość, wpływająca dodatnio na rozwój kultury. „Coelho 
jest trudny i niezrozumiały...” – to prawda. Coelho będzie 
niezrozumiały w szczególności dla tych, którzy potraktują jego 
książki jako zwykłą lekturę. Ot... romansik, czy opowiadanie.  

Niestety jego książki wymagają pewnego zaangażowania. Chodzi tu przede wszyst-
kim o to, by czytelnik chciał te książki przeżyć. Bowiem Coelho opisuje sprawy 
codzienne, w niecodzienny sposób. Przecież każdy z nas szuka szczęścia, przyjaźni 
i miłości. Każdy chce być lepszym człowiekiem. 

Sam autor do dojrzałości kroczył krętymi ścieżkami. Jego książki są więc po 
części zapisem autobiograficznym. Nabierają tym samym większej autentyczności. 
Szczególną wydaje się tutaj książka pt. „Pielgrzym”. Powstała bowiem pod wpływem 
rozmowy z pewnym człowiekiem, który poradził brazylijskiemu pisarzowi, by ten 
wrócił do katolicyzmu. Aby na nowo odkryć w sobie wiarę, Coelho ruszył średnio-
wiecznym szlakiem pielgrzymim do Santiago de Compostela. Tą samą drogą podąża 
główny bohater „Pielgrzyma”. Towarzyszem jego wędrówki jest przewodnik Petrus. 
To on uczy pielgrzyma Praktyk RAM. Czytając tę książkę szczególną uwagę zwróci-
łam na II Praktykę RAM. Polega ona na zwolnieniu dwukrotnie tempa chodzenia. 
Kiedy idzie się wolniej, można dostrzec wiele szczegółów, które wcześniej umknęły 
naszej uwadze. Odkryć nowe miejsca na dobrze już znanej drodze. Wystarczy tylko 
szerzej otworzyć oczy... 

Tytułowy pielgrzym chce osiągnąć pewien cel, zdobyć miecz. Miecz ten jest 
jednak tylko symbolem. To symbol marzeń, do których każdy z nas dąży, celów 
które chcemy osiągnąć. Czytelnik razem z Pielgrzymem pokonuje drogę do legen-
darnego Santiago de Compostela. Drogę, która pozwala mu na nowo odkryć siebie 
i dowiedzieć się, że „niezwykłe, można spotkać na drodze zwykłych ludzi”. 

Książki Paulo Coelho są ponadto źródłem wielu cytatów. Jeden z wielu, który utkwił 
mi w pamięci brzmi: 
Każdy wojownik światła bał się kiedyś podjąć walkę. 
Każdy wojownik światła utracił choć raz wiarę w przyszłość. 
Każdy wojownik światła cierpiał z powodu spraw, które nie były tego warte. 
Każdy wojownik światła wątpił w to, że jest wojownikiem światła. 
Każdy wojownik światła zaniedbywał swoje duchowe zobowiązania. 
Każdy wojownik światła mówił "tak", kiedy chciał powiedzieć 
"nie". 
Każdy wojownik światła zranił kogoś, kogo kochał. 
I dlatego jest wojownikiem światła. Bowiem doświadczył 
tego wszystkiego  
i nie utracił nadziei, że stanie się lepszym człowiekiem. 

 

 

a. Paulina Malczewska 



 

 
Od wielu miesięcy przekonuję się, że Facebook jest niezwykłym źródłem in-

formacji o moich bliższych i dalszych znajomych. Ostatnio byłam też świadkiem 
sporego zainteresowania, a nawet oburzenia, jakie wywołał artykuł pt. „Oczyśćmy 
kościoły z muzycznego kiczu”, zamieszczony na stronie ekai.pl. 

W artykule tym czytamy, iż wprowadzenie do kościołów gitar i popularnych 
piosenek było chwytem do pozyskania sobie młodych, ale ostatecznie jest prostac-
kie i w efekcie obraża inteligencję wiernych. Autorem tych słów jest pan Ricardo 
Muti, poważany autorytet muzyczny, obecnie dyrygent Orkiestry Symfonicznej 
w Chicago. W innym miejscu tego tekstu czytamy, że pan Muti wyraża wdzięczność 
papieżowi Benedyktowi XVI, który krytykuje niski poziom muzyki w kościołach. 
Cały artykuł dotyczy oczywiście kościołów włoskich. Czy podobnie jest i u nas? 

W ostatnich miesiącach przykładamy – jako muzyczni – dużą wagę do tego, 
by uczestnictwu we Mszy świętej towarzyszyły śpiewy jak najbardziej liturgiczne. 
W jednym z moich ulubionych fragmentów OWMR możemy przeczytać: „Wśród 
cieszących się równym szacunkiem rodzajów śpiewu pierwsze miejsce winien 
zajmować śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii rzymskiej. Nie są bynajmniej 
wykluczone inne rodzaje muzyki, zwłaszcza wielogłosowa, byleby odpowiadały 
duchowi czynności liturgicznej i sprzyjały uczestnictwu wszystkich wiernych. 
Ponieważ obecnie coraz częściej gromadzą się wierni różnych narodowości, 
wypada, aby potrafili razem śpiewać w języku łacińskim przynajmniej niektóre stałe 
części Mszy świętej, zwłaszcza symbol wiary i modlitwę Pańską” (OWMR 41). 

Najciekawsze jednak w całym tym zamieszaniu jest to, że największe zain-
teresowanie wspomnianym artykułem wykazali się w dużej mierze nasi animatorzy, 
jednak w zdecydowanej większości – nie muzyczni. Otóż odpowiadając 
na różnego rodzaju apele i zarzuty odpowiadam: POWOLI. Udało 
nam się już pozbyć nieliturgicznych bongosów oraz wszędobyl-
skiego „Ofiaruję Tobie Panie mój” – to już sukces! Na czas 
zbliżających się rekolekcji wakacyjnych nikt z nas jednak 
nie zostawi gitary w domu, by na jej miejsce do 
pokrowca wcisnąć organy, albo szczelnie 
wypełnić go nutami do pieśni wielogłoso-
wych. Widzimy, że w naszej diecezji 
umiemy już śpiewać kilka pieśni na 
głosy, do wielu z nich nawet nie 
podgrywamy już akordów na 
gitarze, a śpiewamy a capella. Nie 
uważam jednak – i mam nadzieję, 
że trochę się ze mną zgodzicie – że 
użytkowanie gitary podczas Liturgii  

 
jest kiczowate. Niemniej jednak gdyby ktoś był chętny 
zamontować w Betanii organy – jesteśmy otwarci (mamy 
też kogo posadzić do klawiszy, więc bądźcie spokojni 
o muzyczną przyszłość Ruchu w naszej diecezji). Póki co, 
żywię jednak nadzieję, że pieśni, które wykonujemy 
wspólnie na Eucharystii nie są tylko chwytem marketin-
gowym, ani nie obrażają Waszej inteligencji. 

 
a. muz. Otylia 

 
 
 

 
 
W dniach 10- 12 czerwca w Krościenku nad Dunajcem odbywała się Cen-

tralna Oaza Matka. Jak co roku na te szczególne rekolekcje „u źródeł” przybyli 
przedstawiciele Ruchu Światło-Życie z całej Polski i nie tylko. Diecezja Radomska 
reprezentowana była przez przedstawicieli animatorów, Domowego Kościoła oraz 
moderatorów – ks. Grzegorza i s. Anię (w sumie 14 osób). 

Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą świętą, połączoną z nieszporami, 
sprawowaną w kościele parafialnym w Krościenku. W czasie zgromadzenia euchary-
stycznego zastanawialiśmy się bardzo mocno nad słowami z Ewangelii: „ Czy 
miłujesz mnie więcej…?” oraz nad pytaniem „Czy przywiodła Cię tu miłość do 
Chrystusa, Kościoła i drugiego człowieka?”. Jest to pytanie, które powinien zadać 
sobie każdy członek Ruchu Światło-Życie. Pozytywna odpowiedź na nie świadczy 
o tym, iż jesteśmy w ruchu, że będąc w oazie ciągle idziemy do przodu, nie zatrzy-
mujemy się, lecz wciąż na nowo formujemy. 

Kolejny dzień rekolekcji – Dzień Diakonii – rozpoczęliśmy Jutrznią, a wolny 
czas postanowiliśmy wykorzystać na odwiedzenie domu rekolekcyjnego w Bańskiej 
Wyżnej oraz spacer i jazdę na rowerach wzdłuż Dunajca. Popołudniowa Msza święta 
sprawowana była już na Kopiej Górce w Wieczerniku. Pomogła nam na nowo odkryć 
prawdę, że siły i moc do posługi powinniśmy zawsze czerpać od Ducha Świętego 
i prosić, abyśmy przez Jego tchnienie i działanie stawali się dla spotkanych ludzi 
studnią pełną życiodajnej wody. Zakończenie Mszy świętej miało bardzo radosny 
i niepowtarzalny akcent, ponieważ ogłoszono bł. Jana Pawła II patronem Ruchu 
Światło-Życie.  

Następnie udaliśmy się procesyjnie pod figurę Niepokalanej Matki Kościoła, 
aby odnowić Akt Oddania Jej Ruchu w 38. rocznicę zawierzenia, którego dokonał 
kard. Karol Wojtyła dnia 11 VI 1973 r. Akt ten został nazwany aktem konstytutyw-
nym, ponieważ ks. Franciszek Blachnicki wierzył, że oddanie się z Maryją Chrystu-
sowi jest źródłem żywotności Kościoła i żywotności Ruchu. Kolejnym ważnym  



 
punktem dnia były nieszpory z błogosławieństwem włączającym do Stowarzyszenia 
Diakonia. Wieczorem ponownie zebraliśmy się wszyscy w Wieczerniku, aby tak jak 
niegdyś Apostołowie, czuwać i czekać na zesłanie Ducha Świętego. Była to nasza 
wielka wigilia modlitewna z prośbą o przyjście Ducha Świętego i przyjęcie Jego 
darów, odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i namaszczeniem olejkiem radości. 
Był to wspaniały czas otwierania swych serc na działanie Ducha i pozwolenie Mu na 
działanie w nas. 

Następny dzień przeżywaliśmy jako Dzień Animatora. Szczególnym wyra-
zem tego była Jutrznia z błogosławieństwem nowych animatorów Ruchu i otrzyma-
niem przez nich krzyży animatorskich. Natomiast podczas Liturgii nastąpiło wręcze-
nie świec Oaz Wielkich i rozesłanie oaz, połączone błogosławieństwem na czas 
nadchodzących wakacyjnych rekolekcji. Ostatni dzień Centralnej Oazy Matki był 
przeżywany już tylko przez moderatorów 
Ruchu w poszczególnych diecezjach z 
możliwością uczestniczenia w Kolegium 
Moderatorów. 
 

a. Kasia Szczęsna 
a. Kasia Szczęsna 

 
 
 

 

 
Wiele osób piątek trzynastego uważa za wyjątkowo pechowy dzień… Jed-

nak nie oazowicze! Tego dnia bowiem w miesiącu maju, w domu rekolekcyjnym 
„Betania” w Pionkach rozpoczęła się długo wyczekiwana Ewangelizacyjna Oaza 
Modlitwy. Pomimo tego, że pogoda nie była zbyt piękna i mogliśmy, parafrazując 
słowa piosenki, zaśpiewać: „Trzynastego nawet na wiosnę jest grudzień”, wszyscy 
byliśmy szczęśliwi, że nasze rekolekcje już się rozpoczęły. Zaczęliśmy od wspólnej 
Eucharystii, na której ks. Artur Chruślak zachęcił nas do otwarcia się na Boże 
działanie. W tym celu wykonał doświadczenie z wodą i słoikiem. Woda symbolizo-
wała łaskę, którą Pan Bóg pragnie rozlać w nasze serca, słoik zaś, to nasza postawa 
zamknięcia się lub otwartości na Jego działanie. Jeśli będziemy słuchać tego, co Pan 
chce powiedzieć do każdego z nas podczas tych rekolekcji, zdziała On w naszym 
życiu cuda. Umocnieni Bożym Słowem i Ciałem udaliśmy się na pyszną kolację, 
a następnie na spotkania w grupach. Ponieważ dla wielu z nas było to pierwsze  
zetknięcie się z oazą, mięliśmy możliwość nie tylko poznać bliżej sam Ruch Światło-
Życie, ale także siebie nawzajem. 

 
Wieczorem wspólnie wielbiliśmy Jezusa Chrystusa obecnego w Najświęt-

szym Sakramencie. Abyśmy w pełni świadomie mogli przeżyć tę formę modlitwy ks. 
Marcin Dąbrowski przybliżył nam istotę, a także wielką wartość adorowania Pana 
Jezusa. Spontanicznie powierzaliśmy Panu nie tylko swoje troski, ale także 
z radością dziękowaliśmy Mu za Jego wielką miłość. Wspólnie z nami modlili się 
również nasi kochani moderatorzy diecezjalni: s. Ania Baćmaga i ks. Grzegorz Lipiec. 
 Sobotni dzień rozpoczęliśmy tradycyjnie Jutrznią. Z pełnym zaangażowa-
niem rozważaliśmy teksty psalmów, ponieważ mieliśmy świadomość, że w ten 
sposób uczestniczymy w modlitwie całego Kościoła. Po niej śniadanie, wypełnienie 
swoich dyżurów, a potem kolejne spotkania w grupach. To na nich odkryliśmy jak 
wielkie znaczenie w naszym życiu odgrywa słuchanie. Rozważając fragmenty Pisma 
Świętego dowiedzieliśmy się, że to właśnie Maryja jest Mistrzynią otwartości na 
głos Pana Boga, a także drugiego człowieka. Od Niej mamy uczyć się milczenia, 
postawy życzliwości wobec innych, szacunku, skromności i pełnego zaufania 
Najwyższemu. Podejmując wspólnie postanowienia ze spotkań udaliśmy się na 
śpiew, który był przygotowaniem nas do pełniejszego uczestnictwa w najważniej-
szym punkcie dnia jakim jest Msza święta. Z wielkim entuzjazmem zatem udaliśmy 
się do kaplicy. Na Liturgii ks. Marcin uświadomił nam, iż wiara nie jest zbiorem 
nakazów i zakazów. Musimy być świadomi, że w centrum naszego życia chrześcijań-
skiego jest osoba Jezusa Chrystusa. On żyje teraz i tutaj, umarł za nas i Zmartwych-
wstał byśmy pomimo upadków mogli powstawać wciąż na nowo. Bo przecież „Gdzie 
jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska” (Rz 5, 20) . Po Mszy 
świętej zjedliśmy obiadek, a następnie udaliśmy się na wypoczynek. Ponieważ tego 
dnia Pan dał nam piękną pogodę, wszyscy udaliśmy się na spacer, a następnie na 
plac zabaw. Spędziliśmy tam wspaniały czas wzajemnie poznając siebie, rozmawia-
jąc, śmiejąc się i bawiąc. Zasłużony odpoczynek minął bardzo szybko. To nie znaczy 
jednak, że wszystko co przyjemne było już za nami. Udaliśmy się bowiem na 
spotkania, na których poruszyliśmy temat: „Internet – szansa czy zagrożenie dla 
słowa?”. Początkowo widzieliśmy dużo minusów Internetu. To właśnie on jest 
często przyczyną wzajemnego zamknięcia się ludzi na siebie. Jednak czytając 
fragmenty orędzia bł. Jana Pawła II doszliśmy do wniosku, iż Internet może być też 
szansą dla głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie. Będzie więc on dobrą 
formą przekazu informacji, jeśli będziemy umiejętnie z niego korzystać. Następnie 
nadszedł czas na długo wyczekiwany wieczór pogodny. Wspólny śpiew, szczypta 
rywalizacji i tańce. Odwiedzili nas także goście: Otylia, Piotrek i Agnieszka, którzy 
bawili się razem z nami. Przekonaliśmy się przy okazji, że nasza „Betania” ma 
solidne podłogi, bo pomimo tak fantastycznej zabawy trzymała się twardo. Było 
wspaniale! Nasza wspólnota, ponieważ oparta na Chrystusie, również się nie 
załamała i pomimo zmęczenia, po krótkim odpoczynku udaliśmy się do kaplicy, by 
wyśpiewać wspólnie Litanię do Matki Bożej. Mieliśmy także możliwość skorzystania 
z wielkiego Bożego Miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania.  
  
 
 



 
Niedzielny poranek nadszedł niespodziewanie szybko. Po modlitwach 

i śniadaniu spotkaliśmy się razem na refektarzu i dowiedzieli-
śmy się wiele na temat oaz wakacyjnych, a także mogliśmy 
zadać własne pytania. Dzień Pański był niestety dniem 
wyjazdu. Dlatego po ostatnim punkcie dnia na tej nietypowej 
oazie modlitwy, a więc po Eucharystii, nadszedł czas poże-
gnań. Pomimo tego każdy z nas był pełen radości i nadziei, 
ponieważ wszyscy mieliśmy świadomość, że koniec oazy 
oznacza jednocześnie początek drogi ku Jezusowi! Bóg zapłać 
za te rekolekcje! 

a. Ania Targosińska 

 
Chyba żadnym z tych słów nie da się w pełni oddać 

charakteru ostatniej już w tym roku majowej oazy modlitwy. 
Nasi przewodnicy: ks. Grzegorz Lipiec i s. Anna Baćmaga 
rozpalili „ogniska” naszych serc i tym o to sposobem jeszcze 
bardziej podgrzali już gorącą atmosferę. 

Jak zawsze rozpoczęliśmy naszą podróż od posilenia 
się Eucharystią, by nabrać sił po wyczerpującym już roku 
szkolnym i zmaganiach, które każdego dnia przychodzi nam 
pokonywać. 

Nie bez powodu napisałem słowo „podróż”, gdyż nasze majowe rozważa-
nia dotyczyły tematu: „Czeka nas droga”. W dzisiejszym świecie jest wiele dróg. 
Człowiek wciąż staje na rozdrożu, gdzie musi wybierać właściwą drogę. Chrystus 
wskazuje każdemu człowiekowi drogę, którą jest On sam. A każdy kto zdecyduje się 
pójść tą Drogą, dojdzie szczęśliwie do domu Ojca. Do domu trwałego, niezniszczal-
nego. Można się zastanawiać, w jakim sensie Chrystus staje się nam drogą? Mówi 
nam o tym On sam: „(...)wierzcie we Mnie”, „Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem”. 
Staje się nam Chrystus drogą, gdyż objawia nam prawdy, w które należy uwierzyć 
i podaje zasady, według których należy żyć. Staje się też Chrystus naszą drogą do 
zjednoczenia z Bogiem: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przez Mnie. 
Wam zatem, którzy wierzycie, którzy podejmujecie trud tej Drogi cześć. Bo jesteście 
plemieniem wybranym, królewskim kapłaństwem, świętym narodem, ludem Bogu 
na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi Tego, który was wezwał 
z ciemności do przedziwnego swojego światła” (1 P 2,9). 

Nie lękajmy się każdego dnia stawiać czoła pokusom jakie proponuje nam 
dzisiejszy świat. Bądźmy światłem na drodze innych ludzi, światłem, którym jest 
sam Chrystus – idealny towarzysz w podróży, znający cel i sens naszej wędrówki,  
który gdy upadamy i nie mamy sił dalej kroczyć, dźwiga nas na własnych ramionach, 
dźwiga nasze słabości i zaniedbania, więc nie lękajmy się nigdy. 

a. Piotr Nowocień  

 

 
 
 
 
W pierwszy piątek miesiąca maja Dom Rekolekcyjny w Dąbrówce na nowo 

wypełnił się „młodszą i starszą młodzieżą”, która to przybyła na Oazę Modlitwy 
Dzieci Bożych, aby być bliżej Pana Boga. Zgromadziło się nas ok. 100 osób. Nasze 
krótkie rekolekcje przeżywaliśmy pod czujną opieką siostry Ani i księdza Przemka, 
którzy dbali, aby niczego nam nie brakowało oraz abyśmy jak najlepiej wykorzystali 
dany nam czas. Pobyt w Dąbrówce rozpoczęliśmy od zawiązania wspólnoty podczas 
Eucharystii. Następnie mogliśmy poznać się bliżej podczas wspólnego posiłku, 
jednak mieliśmy jeszcze lepszą ku temu okazję podczas krótkich prezentacji grup 
parafialnych, przeplatanych zabawami. Po tym spędzonym wesoło czasie przyszła 
pora na refleksję. Spotkaliśmy się w kaplicy, aby obejrzeć prezentację poświeconą 
osobie bł. Jana Pawła II oraz uczestniczyć w Adoracji Najświętszego Sakramentu 
opartej na nauczaniu Ojca Świętego. Dzień ten zakończyliśmy odśpiewaniem Apelu 
Jasnogórskiego. 

Każda z grup miała za zadanie ponadto wykonać plakat ukazujący wynie-
sione ze spotkania treści. Po ich prezentacji, na forum całej wspólnoty, zajęły 
honorowe miejsca na refektarzu, a my oddaliśmy się wychwalaniu Boga śpiewem. 
Kiedy animatorki muzyczne uznały, że nasz trud i wysiłek włożony w wykonywanie 
pieśni i piosenek przyniósł zadawalające efekty, zezwoliły na zakończenie śpiewu, co 
było jednoznaczne z udaniem się na najważniejszy punkt dnia, czyli Eucharystię. 
Ksiądz Przemek wygłosił piękne kazanie dotyczące Maryi, jako Niebieskiej Matki 
wszystkich ludzi, przywołując historię Karola Wojtyły. Kiedy nadszedł poobiedni, 
tzw. czas wolny większość z nas wyszła na świeże powietrze, aby oddać się atrak-
cjom, jakie zapewniła kadra. Zapaleni fani piłki nożnej mogli udać się na mecz, pozostali 
zaś mogli wziąć udział w zabawie w podchody na terenie lasu. Pierwszą bazą był punkt 
dotyczący znajomości osoby papieża Polaka. Niektóre pytania były trudne, jednak 
wszystkie grupy ukończyły bieg wykonując poprawnie zadania. Następnie przyszedł czas 
na kolejne spotkanie w mniejszych grupach, gdzie skupiliśmy się na osobie Maryi. 
Rozważaliśmy na nich niektóre z wezwań zawartych w Litanii Loretańskiej i objaśniali-
śmy je. Wieczorem, kiedy już się posililiśmy, bawiliśmy się na pogodnym wieczorze, po 
którym podziękowaliśmy Panu Bogu za miniony dzień. 
W niedzielny poranek, nasza wspólnota spotkała się na wspólnych 
modlitwach, a następnie na śniadaniu, po czym udała się pakować 
swoje rzeczy.  

Niestety wszystko ma swój kres, także i nasza Oaza Dzieci 
Bożych musiała dobiec końca. Ostatnim i najistotniejszym 
punktem dnia była Msza święta. Po jej zakończeniu i wzajemnych 
obietnicach powtórnego spotkania na oazach wakacyjnych 
rozjechaliśmy się do naszych domów. 

a. Edyta Cieślikowska 
  



  


