
  



  
 
 

„Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie 
zbawiony”  Mt 24, 13 

 
 Przed Wami, drodzy Czytelnicy, wyjątkowo obszerny, bo aż 36-
stronnicowy, numer naszego oazowego czasopisma. Taka duża forma mogła 
powstać tylko dzięki zaangażowaniu wszystkich działających w diecezji diakonii, 
które ochoczo włączyły się w powstawanie tego wydania.  

Data listopadowej Szkoły Animatora po raz kolejny pokrywa się z rocznicą 
odzyskania niepodległości. Historia naszego narodu silnie jest powiązana z chrześci-
jaństwem, dlatego oazowi cze powinni stać na straży pamięci i wartości. Historia to 
nie tylko wiedza, lecz przede wszystkim świadomość i znaczenie tego, co kiedyś było 
ważne lub miało wpływ na obecny stan rzeczy. Z wielkim zaskoczeniem przeczyta-
łem zaproszenie na obchody Święta Niepodległości pod „pomnik poległych                
i pomordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1945”. Miejsce pamięci bardzo 
słuszne, lecz już jako dziecku, do mojej świadomości dotarło znaczenie znajdujących 
się do dzisiaj na tym pomniku napisów wspominających „poległych i pomordowa-
nych w latach 1939-1956”. Nie śmiem twierdzić, że ktoś specjalnie pominął 
powojenne ofiary represji stalinowskich, po prostu świadomość miejsc, w których 
żyjemy, nie zawsze oddaje należną im cześć. 

Katolikom obrywa się często za przekazane w wychowaniu postawy patrio-
tyczne. Nie bójmy się tego. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony            
(Mt 24, 13) jest wspaniałą odpowiedzią Jezusa wobec prześladowań jego uczniów.  
Nie zawsze potrzeba wystawiać się na pierwszy plan, żeby żyć w zgodzie z własnymi 
przekonaniami. Powinniśmy wiedzieć, że nasz patriotyzm realizuje się również przez 
samą świadomość historyczną, pamięć o wydarzeniach i troskę, aby nie zatarły się  
w pamięci nas wszystkich. By móc odnaleźć siłę własnych przekonań, warto 
przeżywać ważne rocznice wśród podobnych sobie ludzie. Ostatnio publiczne 
prezentowanie naszych poglądów jest tylko pozornie coraz większym heroizmem. 
Sami w sobie jesteśmy silni, tylko dodatkowo stajemy w konfrontacji z czyimiś 
negatywnymi odczuciami.  Nie dajmy osłabić naszych 
korzeni i nie wstydźmy się swojej wiary i przekonań. 

Jedną z oazowych tradycji jest zabawa ostatkowa 
kończąca się o północy – wraz z rozpoczęciem adwentu – 
modlitwą nieszporów. Pragnę zatem zachęcić Was 
wszystkich do udziału w Balu Andrzejkowym 26 listopada. 
Ponownie odbędzie się on w budynku Duszpasterstwa 
Akademickiego na ul. Górniczej 2 w Radomiu. Sam nieraz 
brałem udział w takiej formie ostatkowych rozrywek, 
dlatego serdecznie polecam. 

a. Mateusz Czapla 
Redaktor Naczelny CND 

 
 

 
 
 
Wiem, że temat Palikota i jego sejmowej drużyny ludzie przyzwoici naj-

chętniej by przemilczeli. Sądzę jednak, że ani Palikot swoimi pomysłami na to nie 
pozwoli, ani nie można zignorować i przemilczeć faktu, że te pomysły znajdują 
wcale niemarginalne, poparcie. 

Jak zwykle, nie mam zamiaru zajmować się politycznymi aspektami obecnej 
sytuacji, ale aspektem metapolitycznym, a więc dotyczącym sfery wartości. Właśnie 
w odniesieniu do tej sfery wynik wyborów jest najbardziej niepokojący i to nawet 
nie dlatego, że w parlamencie będą artykułowane poglądy i postulaty sprzeczne       
z polską tradycją i chrześcijańskim systemem wartości, ale jeszcze bardziej dlatego, 
że zdają się one znajdować coraz większą akceptację i poparcie w polskim społe-
czeństwie. Mam przekonanie, że właśnie ta bardzo widoczna także w mediach 
(włącznie, a może i przede wszystkim z Internetem) ofensywa świata antywartości 

stanowi największe dziś dla Polski zagrożenie. Zagrożenie 
także dla demokracji, bo przecież nikt rozsądny i uczciwy 
nie zakwestionuje słuszności tezy Jana Pawła II, że 
„demokracja bez wartości przeradza się w jawny lub 
zakamuflowany totalitaryzm”. 

Ofensywa antywartości w wydaniu Palikota      
i jego ruchu charakteryzuje się szczególną przewrot-
nością. I nie chodzi już tylko o to, że według nich 
ewidentna walka z Kościołem jest „dla dobra 
Kościoła”, a żądanie usunięcia krzyża z Parlamentu 
wynika nie tylko          z zasady świeckości Państwa, 
ale i z „szacunku dla krzyża”. Szczyt przewrotności 

zademonstrował Tymochowicz, twierdząc, że we wszystkich 
działaniach i postulatach Palikota „chodzi o czyste dobro”. Ale nawet nie to mnie 
najbardziej poruszyło. Szczególne poruszenie, nie zawaham się użyć słowa oburze-
nie, wywołała we mnie powtarzana przez środowisko Palikota teza, iż te wybory       
i klimat wokół Ruchu przypomina Sierpień 1980. 

Uważam to za ekstremalną przewrotność. Między tamtym Sierpniem a te-
gorocznym październikiem, między ówczesną Solidarnością a dzisiejszym Ruchem 
Palikota nie tylko nie ma żadnego podobieństwa, ale zachodzi radykalne przeci-
wieństwo właśnie takie, jak między wartościami a antywartościami. 

Solidarność rodziła się z tęsknoty za wartościami, z nich wyrósł etos Soli-
darności. Ruch Poparcia wyrósł z negacji tych wartości. Solidarność była wielkim 
wołaniem o prawdę, sprzeciwem wobec zakłamania komunistycznej propagandy, 



Palikot zaś całą swą kampanię oparł na kłamstwach. Do rangi symbolu urasta fakt, iż 
Palikotowi poparcia udzielił Jerzy Urban, uosobienie zakłamania ówczesnego 
systemu. 

W czasie sierpniowego strajku na bramie 
Stoczni Gdańskiej wisiał krzyż, obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej i Jana Pawła II. W stoczni i innych 
strajkujących zakładach proszono księży  o odprawia-
nie Mszy św., a przy prowizorycznych konfesjonałach 
ustawiały się długie kolejki robotników. Dla Palikota 
obecność krzyża, kapłana czy jakichkolwiek odniesień 
religijnych w przestrzeni publicznej to zamach na 
świeckość Państwa. W walce o wolność Kościół był 
największą ostoją, Palikot próbuje pokazywać Kościół 
wręcz jako watykańskiego okupanta. Na fali solidar-
nościowej odnowy powracały krzyże do szkół      i 
instytucji publicznych. Pozostanie wielkim znakiem 
tamtego czasu heroiczna postawa młodzieży                 

w Miętnem czy Włoszczowie, walczącej o prawo do krzyża za cenę wyrzucenia ze 
szkoły i in. szykan. Palikot chce zacząć nową kadencję od walki o usunięcie krzyża ze 
szkół i in. instytucji, w tym także sejmu. Jakąś ponurą symboliką działań Ruchu 
Palikota staje się fakt, iż wiszący w sejmie krzyż, podarowany przez matkę               
ks. Popiełuszki, chce zdejmować m.in. Roman Kotliński, były agent SB, który jako 
redaktor naczelny „Faktów i Mitów” udostępnił łamy swego pisma mordercy         
ks. Popiełuszki Grzegorzowi Piotrowskiemu. Przemiany roku 1980 najściślej wiązano 
z osobą i posługą Jana Pawła II. Palikot wprawdzie unika wprost atakowania Jana 
Pawła II, ale radykalnie kwestionuje jego nauczanie, najbardziej w kwestiach tak 
fundamentalnych, jak małżeństwo, rodzina, prawo do życia. 

Ruch „Solidarności” to było budowanie więzi. Ich spoiwem był patriotyzm, 
Kościół, wiara, pragnienie prawdy i odpowiedzialnej wolności. Nic z tego spoiwa nie 
znajdziemy w ofercie Ruchu Palikota. Znajdujemy tylko 
negację tych wartości, a na antywartościach nie da się nic 
dobrego i trwałego zbudować. Nie ostanie się dom budowany 
na piasku. Problem w tym, że coraz więcej tych, którzy w ten 
sposób chcą budować. Trudno więc po ostatnich wyborach 
nie zgodzić się z Rafałem Ziemkiewiczem, że dziś nie spisek 
elit jest naszym wielkim problemem, ale nasza deprawacja. 
 

 
 
 

ks. Andrzej Jędrzejewski 
 
 
 

 
 

 
 

Człowiek, który kocha, 
 nie przestaje być kimś niedoskonałym. 

 
 W każdej rodzinie mogą pojawić się konflikty i kryzysy. Po części wynikają 
one z niedoskonałości, od których nie są wolni nawet ci ludzie, którzy bardzo 
kochają, a po części z trudnych czasem okoliczności zewnętrznych, które wystawiają 
na próbę członków rodziny. Groźne jest udawanie, że nie ma żadnych trudności 
wtedy, gdy one się pojawiają, gdyż konflikty utajone i nierozwiązane prowadzą do 
trwałych napięć i do rosnącej agresji w rodzinie. Równie groźna jest druga skraj-
ność, czyli dążenie do „rozwiązywania” konfliktów na zasadzie przemocy, szantażu 
czy manipulacji. 
 Najbardziej dotkliwy konflikt ma miejsce wtedy, gdy ktoś z członków 
rodziny popada w taki kryzys, że zaczyna krzywdzić nie tylko samego siebie, ale też 
swoich bliskich. Ma to miejsce na przykład wtedy, gdy mąż nadużywa alkoholu, gdy 
jedno z małżonków dopuszcza się zdrady albo gdy dorastające dziecko popada        

w narkomanię i stosuje przemoc 
wobec rodziców. W takiej sytuacji 
przezwyciężenie konfliktu nie jest 
możliwe na drodze pertraktacji, gdyż 
człowiek krzywdzący siebie i bliskich 
nie jest zdolny do krytycznej refleksji 
nad własnym zachowaniem. 
Krzywdzone osoby mają wtedy 
prawo do obrony – w skrajnej 
sytuacji do separacji małżeńskiej czy 
do wezwania policji włącznie. Kto 

broni się przed krzywdą, ten nie tylko chroni siebie, ale też okazuje dojrzałą miłość 
wobec krzywdziciela, gdyż stanowcza obrona sprawia, że krzywdziciel ma jedną 
ofiarę mniej na sumieniu i otrzymuje informację, że jest człowiekiem, przed którym 
muszą się bronić nawet najbliżsi, którzy go kochają. Stanowcza obrona stwarza 
szansę na to, że krzywdziciel zmobilizuje się do przezwyciężenia kryzysu. Właśnie 
dlatego Jezus nie nadstawiał drugiego policzka, lecz bronił się przed tymi, którzy Go 
krzywdzili. 
 Napięcia w rodzinie mogą wynikać z tego, że ktoś z członków rodziny 
postępuje według błędnej hierarchii wartości czy że łamie normy moralne. Pozostali 
członkowie rodziny powinni wtedy stanowczo upominać błądzącego oraz mobilizo-
wać go do postępowania w oparciu o zgodną z Ewangelią hierarchią wartości. Dla 



przykładu, rodzice mają pełne prawo nie pozwolić na to, by w ich domu zamieszkał 
bez ślubu „partner” któregoś z dorosłych dzieci. Mają też prawo nie przyjąć 
zaproszenia na kontrakt cywilny syna czy córki, gdyż taki kontrakt to fikcja prawna. 
Prawo państwowe nie może bowiem nikogo zobowiązywać do tego, by kochał, ani 
karać za zdrady małżeńskie. 
 Innym źródłem napięć w rodzinie może być niezawiniona przez nikogo        
z domowników trudna sytuacja życiowa, na przykład utrata pracy przez męża czy 
poważna choroba któregoś z członków rodziny. Sposobem przezwyciężenia tego 
typu trudności jest wzajemne wspieranie siebie jeszcze większą dotąd miłością          
i wspólne poszukiwanie optymalnych rozwiązań w zaistniałej sytuacji. 
 Problemem nie są problemy – gdyż te na tej ziemi są nieuniknione – lecz 
brak umiejętności czy siły, by je pokonywać. Mądrze przezwyciężane problemy 
cementują więzi rodzinne i wzmacniają poczucie bezpieczeństwa na przyszłość, 
oczywiście pod warunkiem, że w sytuacjach konfliktowych szukamy rozwiązań 
prawdziwych, a nie rozwiązań łatwych. Dzięki mądremu przezwyciężaniu trudności  
i konfliktów członkowie rodziny mają szansę coraz lepiej 
siebie rozumieć i wspierać. Zyskują mądrość życiową oraz 
powiększają zaufanie do siebie nawzajem. Przezwyciężanie 
konfliktów i trudności możliwe jest wtedy, gdy członkowie 
rodziny szukają pomocy u Boga, gdy wspólnie się modlą, gdy 
od Chrystusa uczą się zasad mądrej miłości, gdy potrafią 
siebie nawzajem przepraszać i sobie nawzajem przebaczać,   
a także gdy wyciągają wnioski z bolesnej przeszłości. 
 

 
ks. Marek Dziewiecki 

 
 
 
 

 
 

Każdy z nas spacerując w supermarkecie rozgląda się po półkach i regałach 
z myślą, czy coś by jeszcze dokupić do mieszkania, do lodówki. Na początku 
października pojawiły się oferty taniego zakupu zniczy, kwiatów, wiązanek… nie za 
wcześnie? Różne modele, ceny promocyjne czy chwytny slogan: „Dorzucić pani 
zapałki?” Co przyciągnęło najbardziej Twoją uwagę w tym dniu? Czy był to wyścig 
szczurów o najpiękniej wystrojony grób na cmentarzu, czy bardziej skupiłeś swoją 
uwagę na aspekcie duchowym? A może to świętowanie odeszło na dalszy plan, 
straciło swoje znaczenie? Zweryfikuj to! 

 
W tym dniu Święci szczególnie pomagają nam w naszych modlitwach, za-

nosząc je „jak woń kadzidła” przed oblicze Boga (Ap 8, 2-4). To wielka pomoc, którą 
możemy otrzymać, a o której nie wiemy lub zapominamy. Należy pamiętać, że wraz 
ze Świętymi tworzymy lud Boży. W tradycji polskiej łączy się Uroczystość Wszystkich 
Świętych i Święto Zmarłych. 1 listopada, z racji dnia wolnego, wybieramy się na 
cmentarz, a w liturgii ten dzień jest dniem radosnym i kapłani odprawiają Mszę 
świętą w białym kolorze szat. Natomiast 2 listopada jest dniem zadumy i wspo-
mnienia wszystkich wiernych zmarłych. Kolor ornatu jest wtedy fioletowy lub 
czarny. Zbawieni okazują nam swoją miłość przez wstawianie się za nami u Boga. 
My również mamy możliwość wspo-
móc naszą modlitwą dusze przebywa-
jące w czyśćcu, a mianowicie uzyskać 
dla nich odpust zupełny. Dusze            
w czyśćcu nie mogą sobie same 
pomóc. Pewnie zastanawiacie się, jak 
możecie wspomóc waszych bliskich 
zmarłych? Kościół zachęca szczególnie 
w tych dniach do wyproszenia u Boga 
łaski odpustu dla dusz. 

Warunkami uzyskania odpustu zupełnego są: 
* brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet powszedniego (jeżeli jest 
brak całkowitej dyspozycji – zyskuje się odpust cząstkowy), 
* stan łaski uświęcającej (brak nieodpuszczonego grzechu ciężkiego) lub spowiedź 
sakramentalna, 
* przyjęcie Komunii świętej,  
* odmówienie modlitwy (np. „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo”) w intencjach Ojca 
Świętego (nie chodzi o modlitwę w intencji samego papieża, choć i ta modlitwa jest 
bardzo cenna; modlitwa związana z odpustem ma być skierowana w intencji tych 
spraw, za które modli się każdego dnia papież), 
* wykonanie czynności związanej z odpustem (nawiedzenie cmentarza w dniach od 
1 do 8 listopada połączone z modlitwą za zmarłych – odpust ten może być ofiaro-
wany tylko za zmarłych). 
 

Diakonia Liturgiczna w tym artykule chciała Tobie, 
drogi czytelniku, przybliżyć zapomniany sens jakże 
ważnej uroczystości, w której Kościół triumfujący, 
oczyszczający i pielgrzymujący przenika się wzajemną 
modlitwą oraz miłością. I teraz Twoim zadaniem jest 
odpowiedzieć na pytanie z tytułu tego artykułu. 

 
 

a. Piotr Czyż 
a. Piotr Krzysztoszek 

 



 
 

 
 
 Kiedy zadałam to pytanie kilka miesięcy temu na Oazie Modlitwy otrzyma-
łam odpowiedź, że ewangelizacja to czytanie Ewangelii, a ewangelizować mogą 
tylko księża, bo to oni czytają Ewangelię w kościele. Postarajmy się sprawdzić ile jest 
prawdy w takim stwierdzeniu. W znalezieniu poprawnej odpowiedzi pomoże nam 
Adhortacja Papieża Pawła VI Ewangelii nuntiandi. Znajdujemy w niej trzy znaczenia 
terminu Ewangelizacja: 
 
1. Ewangelizacja w znaczeniu ogólnym i pełnym 

„Ewangelizować oznacza kontynuować misję Chrystusa. (…) Chrystus roz-
poczynając swoją działalność, po chrzcie w Jordanie, w synagodze w Nazarecie 
odniósł do siebie słowa proroka Izajasza: „Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ 
Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę” (Łk 4, 18), czyli 
głosił Ewangelię. Chrystus określił tam swoje posłannictwo przekazane Mu przez 
Ojca jako głoszenie Ewangelii, jako ewangelizację. Dlatego możemy działalność 
Kościoła, która właściwie nie jest niczym innym jak tylko kontynuowaniem posłan-
nictwa Chrystusa, również nazwać ewangelizacją. W takim rozumieniu do ewangeli-
zacji należy także katechizacja, 
głoszenie kazań, sprawowanie 
liturgii, kierownictwo duchowe, 
wszystko to, co czasem określamy 
jako duszpasterstwo” (Została 
nam powierzona Ewangelia, ks. 
Franciszek Blachnicki). 

 
2. Ewangelizacja w znaczeniu 
ścisłym – pierwsza ewangeliza-
cja 

„Przez pierwszą ewangelizację rozumie się 
pierwsze głoszenie Ewangelii wobec ludzi niewierzących, wobec pogan, 
wobec tych, którzy jeszcze Ewangelii nie słyszeli. Celem pierwszej ewangelizacji jest 
doprowadzenie ludzi do wiary w Chrystusa, a to z kolei ma ich prowadzić do chrztu 
świętego. To znaczy, że pierwsza ewangelizacja ma miejsce przed chrztem, zanim 
jeszcze człowiek przez ten sakrament stanie się członkiem Kościoła. (…) 

Pierwszym etapem życia chrześcijańskiego jest właśnie ewangelizacja. Każ-
dy człowiek, który chce się stać chrześcijaninem, musi przejść przez etap ewangeli-
zacji. Bardzo często tak bywa, że ktoś przyjął chrzest i jest praktykującym katoli-
kiem, a właściwie nigdy nie przeżył ewangelizacji. Urodził się w rodzinie katolickiej, 

został ochrzczony jako dziecko, potem posłano go na naukę katechizmu, nauczył się 
przystępować do spowiedzi i do Komunii świętej, ale właściwie nigdy nie był 
ewangelizowany. To jest problem i to jest przyczyna tego, że istnieje u nas dziwne 
zjawisko katolików praktykujących a niewierzących. Wielu z nas chodzi zwyczajowo 
do kościoła, ale właściwie nie rozumie, co się tam dzieje. Nie mają bowiem żadnego 
bezpośredniego kontaktu z Chrystusem, nie uwierzyli w Chrystusa jako swojego 
Pana i Zbawiciela. Dlatego dzisiaj potrzeba ewangelizacji w tym ścisłym znaczeniu 
również w stosunku do ochrzczonych i praktykujących katolików” (Została nam 
powierzona Ewangelia, ks. Franciszek Blachnicki).  

 
3. Ewangelizacja w znaczeniu specjalnym 

„Pojęcia ewangelizacja używa się również w znaczeniu specjalnym na ozna-
czenie specyficznej akcji czy działalności duszpasterskiej zmierzającej bezpośrednio 
do osiągnięcia celów związanych z ukazanym powyżej etapem ewangelizacji            
w procesie stawania się chrześcijaninem” (Została nam powierzona Ewangelia,     
ks. Franciszek Blachnicki).  

Jak widzimy ewangelizować może każdy. Nie po-
trzeba do tego wielkich słów ani teologicznego wykształ-
cenia, by pokazać innym Chrystusa. Wystarczy świadec-
two naszego życia, które może być jedyną Ewangelią jaką 
będzie dane przeczytać osobom z naszego otoczenia.  

 

a. Olga Świderska 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ostatnio, wielokrotnie słyszałem głosy, jakoby katolik nie mógł udzielać się 
w życiu politycznym, społecznym. Swoje zaściankowe, staroświeckie poglądy 
powinien zatrzymać dla siebie. Tymczasem tak nie jest, nie jesteśmy obywatelami 
drugiej kategorii. Mimo to, media w trybie permanentnym próbują nam (wierzą-
cym) to wmówić. Przykładem jest głośna sprawa zatrudnienia przez władze TVP 
niejakiego Adama „Nergala” Darskiego, zadeklarowanego wroga Kościoła Po-
wszechnego, na stanowisko jurora w kolejnym (!) show muzycznym „The Voice of 
Poland”. 



 
(Swoją drogą zastanawiam się, po co – znowu – komuś programy, które wychwytują 
talent. Niesamowicie słabo robi mi się na myśl, że wieczór mogę spędzić, oglądając 
kolejną edycję „Tańca z Gwiazdami”, „Mam Talent”, „X Factor”, i jeszcze innych,     
w których nie dowiaduję się o historii Polski, najnowszych odkryciach naukowych, 
czy chociażby o warunkach życia kotów syberyjskich. Takie programy nic nie 
wnoszą, może dlatego nie oglądam telewizji). Ale wróćmy do sedna. Poświęciłem 
swój czas i sprawdziłem w różnych źródłach, co na ten temat piszą media. 

Fronda.pl: „Czworo członków Rady Programowej TVP wypowiedziało się 
przeciwko obecności satanisty Adama Darskiego na antenie Telewizji Publicznej. 
Rada Programowa TVP stosunkiem głosów 5 do 4 nie przyjęła jednak na dzisiejszym 
posiedzeniu projekt uchwały, w którym napisano, że zatrudnienie osoby, publicznie 
zwalczającej religię chrześcijańską i propagującej satanizm, jest niezgodne z misją 
telewizji publicznej. Fajnie. Tylko przywołam fragment załącznika do ustawy o misji 

telewizji publicznej. „(28) TVP respektuje 
pluralizm światopoglądowy obywateli, szanuje 
uczucia religijne odbiorców  i tworzy możliwość 
wyrażania treści religijnych. Respektuje 
chrześcijański system wartości, za podstawę 
przyjmując uniwersalne zasady etyki”. Przywo-
łując niedawną konferencję bp. Henryka 
Tomasika, wygłoszoną podczas Powakacyjnego 
Dnia Wspólnoty – czy głosować można nad 
czymś, co głosowaniu nie podlega? 

Z kolei portal wPolityce.pl zamieszcza 
odpowiedź na osobisty protest niejakiej Pani 

Barbary, w sprawie zatrudnienia Adama „Nergala” Darskiego w programie „The 
Voice of Poland”. Czytamy: „Swój protest uzasadniała m.in. tym, że płaci abona-
ment i nie ma ochoty finansować tego typu występów człowieka, który profanuje 
Biblię i wzywa do przemocy wobec katolików”. Mądra argumentacja. Ale co na to 
przedstawiciel TVP? „(…) Rola pana Adama Darskiego w programie „The Voice of 
Poland. Najlepszy głos” sprowadza się wyłącznie do roli eksperta muzycznego. Pan 
Darski, jako jeden z nielicznych polskich artystów, robiących karierę za granicą, ma 
za zadanie oceniać i trenować wokalistów. Swoim zachowaniem, wypowiedziami, 
postawą nie narusza chrześcijańskiego systemu wartości i norm społecznych oraz 
nie obraża niczyich uczuć religijnych. Zgodnie z umową zawartą z producentem 
programu, jego wypowiedzi będą dotyczyły wyłącznie sfery muzycznej, a nie 
światopoglądowej czy religijnej (…)”. Ciekawe. Szczególnie, gdy zestawimy argu-
menty Pani Barbary i pogrubioną część odpowiedzi Telewizji Polskiej. Telewizja 
lepiej wie, czy Panią Barbarę (i zapewne każdego z nas) obraża Nergal, czy nie. Coś 
mi to przypomina… Natomiast na deser, w imię poprawności, TVP pisze: „Jeżeli 
jednak ktoś z naszych widzów poczuł się dotknięty obecnością Adama Darskiego     
w „The Voice of Poland. Najlepszy głos”, wyrażamy ubolewanie. Obrażanie niczyich 
uczuć nie było intencją twórców programu”. Brzmi to mniej więcej tak, jakby ktoś 
wystukał młotkiem czyjś nowy, lśniący samochód, potem mówiąc,  że  nie  było jego 

intencją zasmucenie właściciela. Polskie Radio na swojej stronie internetowej 
wtóruje TVP – a jakże! Na szczęście są internauci, komentujący ów news.  

Przytoczę kilka komentarzy – z różnych serwisów, w oryginalnej postaci, 
bez poprawiania błędów ortograficznych: 

ogryzek2 (gość) | 2011-09-16 20:13:40  
Jedyną odpowiedzią na te "ubolewanie" skierowane do "drogich" widzów 
powinien być bojkot TVP, a w szczególności produktów reklamowanych 
przed i po tym programie! 
~LAS | 2011-09-28 19:07 
Co za obłuda przekazywana przez TVP!!! Satanista występuje  w  programie 
"THE VOICE OF POLAND", czyli pełni rolę ambasadora polskiej kultury... Jak 
można powiedzieć, że jego zachowanie na scenie się nie liczy ??? Oczywi-
ście, że jego obecność w polskiej telewizji jest odbierana jako poparcie dla 
jego działalności. Zatrudnienie Nergala przez TVP to uczczenie jego zasług 
artystycznych i wartości moralnych jakie on przekazuje polskiemu tele-
widzowi. Telewizja silnie oddziaływuje na poglądy, zachowania i sposób 
myślenia jego widzów, dlatego jest sprawą ważną, żeby w telewizji wystę-
powały osoby godne naśladowania. Czy TVP uważa, że młodzi Polacy po-
winni brać przykład z "Nergala" ??? 

W polu komentarzy wyczytać można wiele wpisów, 
zarówno popierających decyzję KRRiTV, jak i tych, które 
sprzeciwiają się udziałowi Adama Darskiego w show 
TVP2. Jak widać, żadne perswazje nie wpływają na 
zdanie Rady. Co nam pozostaje? Prawie nic i aż tyle. 
MODLITWA. 

 
 

a. Jakub Modrzejewski 
 
 
 

 
 
Jego obecności mogliśmy szczególnie doświadczyć w sobotę wieczorem 24 

września podczas Apelu Młodych. Około 3,5 tysiąca osób zgromadziło się pod 
wielką sceną na deptaku na ul. Żeromskiego w Radomiu, aby najpierw uczestniczyć  
w niezwykłym koncercie pt. „Nieziemskie granie”. Wielkie wrażenie zapewnili nam 
znakomici instrumentaliści, a od strony wokalnej uczestnicy I Diecezjalnych 
Warsztatów Muzycznych, a także Małgorzata Budzyńska, Michał i Bartek Składanek, 
Agnieszka Kopycka oraz Olga Nawara. Usłyszeliśmy także Młodzieżową Orkiestrę 



Dętą Vox Cordium z Przysuchy. Po świetnej zabawie i znakomicie wykonanych 
utworach przyszedł czas na modlitwę. Poprowadził ją ksiądz Biskup Henryk Tomasik, 
a także ks. Karol Kowalczyk i ks. Marek Adamczyk. Monstrancja została przeniesiona 
z katedry, a otoczyły ją pochodnie, które trzymali Rycerze Kolumba. 

Wrześniowy Apel Młodych był odnowieniem spotkań młodzieży, które kie-
dyś organizowane były w katedrze przez księdza Biskupa Jana Chrapka. Nie wszyscy 
jednak je pamiętają, dlatego organizatorzy postanowili je wznowić.  
A tak minione spotkanie wspomina Klara: 

„Apel Młodych był dla mnie niesamowitym doświad-
czeniem wspólnoty ludzi podobnie myślących, mających takie 
same cele i wartości w życiu. Wspaniałe było to, że wszyscy 
się świetnie bawili, ale także potrafili wyciszyć podczas 
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Miejmy nadzieję, że 
inicjatywa Apelu będzie nadal rozwijana, bo takie spotkania 
utwierdzają nas tylko w tym, że Bóg jest”. 
 

a. Marysia Wróbel 
 
 

 
 

Obrona nienarodzonego życia to temat bardzo aktualny w dzisiejszych cza-
sach. Diakonia Życia już od paru lat dokłada wszelkich starań, aby każdy z nas mógł 
coś zrobić w celu godnego traktowania każdego człowieka, nawet tego, który 
jeszcze przebywa w łonie swojej mamy. Przede wszystkim musimy uświadomić 
sobie, że życie człowieka rozpoczyna się w momencie poczęcia. To 
fakt biologiczny i medyczny. Prowadzić to powinno do 

bezwarunkowego szacunku wobec życia. 
W momencie poczęcia zostają określone 

takie cechy dziecka jak: płeć, kolor oczu, skóry      
i włosów. Życie jest więc nieprzerwanym 
procesem – od samego początku, od zapłod-
nienia, aż do końca – naturalnej śmierci. Jan 
Paweł II mówi: ,,Każdy człowiek poczęty          

w łonie matki ma prawo do życia! Jeszcze raz 
powtarzam to, co wielokrotnie już mówiłem: życie ludzkie 

jest święte. Nikt w żadnej sytuacji, nie może rościć sobie prawa do 
bezpośredniego zniszczenia niewinnej istoty ludzkiej. Bóg jest absolutnym Panem 
życia człowieka, ukształtowanego na Jego obraz i podobieństwo (por. Rdz 1, 26-28).  
Życie  ludzkie  ma  zatem  charakter  święty i nienaruszalny, w którym odzwierciedla 

 
się nienaruszalność samego Stwórcy”. 

Co więc można zrobić w obronie życia? Najważniejszą kwestią jest podjęcie 
systematycznej modlitwy, która powinna być fundamentem wszelkich podejmowa-
nych działań i nieprzerwanie ją wspierać. Odpowiedzią na to jest ogólnopolska 
Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, która ma na celu dziękczynienie 
Bogu za dobro oraz budzenie wrażliwości społecznej na ten problem. Należy tu 
również wspomnieć o modlitewnym Ruchu Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, 
którą podejmuje większość osób z naszej diakonii. Polega on na osobistej modlitwie 
o ocalenie życia dziecka. Modlitwa ta trwa przez cały okres rozwoju człowieka          
w łonie matki, czyli 9 miesięcy. Duchową Adopcję może podjąć każdy, kto w ten 
sposób chce mieć wkład w ochronę życia. Podejmujemy modlitwę w intencji obrony 
życia oraz naszej diakonii poprzez codzienne odmawianie ,,Pod Twoją Obronę…”. 
Ponadto uczestniczymy we Mszy w Święto Młodzianków (28 grudnia) oraz bierzemy 
czynny udział w Marszu Życia, który ma za zadanie zademonstrować poparcie 
ludzkiego życia. 

Nasze zaangażowanie powinno być oparte również na argumentach, które 
mają swoje odzwierciedlenie w naukach medycznych, prawnych i historycznych. 
Uczyć się, to czytać, a także oglądać filmy ukazujące etapy 
rozwoju człowieka. Ten trud zdobywania wiedzy powinien 
przekształcić się w uświadamianie innych ludzi w tym 
temacie. Zarówno tych otaczających nas w szkole, na uczelni 
czy pracy, ale także tych ze wspólnot religijnych. Nasza 
Diakonia zaangażowała się w przygotowanie konspektów i 
przeprowadzenie spotkań o tematach obrony życia na 
wieczorach poważnych podczas oaz wakacyjnych. To również 
aktywny udział we wszystkich akcjach mających na celu 
ochronę życia.  

 
a. Magdalena Kapturska 

 
 
 

 
 

Wspomnienia z KODA-DM czyli Kursu Oazowego Dla Animatorów Diakonii 
Modlitwy! 

Pojechałam na KODA-DM. Pociąg pełen różnych ludzi: bizneswoman, grupa 
rockowa, facet z mrożonym mięsem, dziewczyna ze słuchawkami na uszach, babcia 
90 letnia i ja z „Wieczernikiem” w ręku. Myślałam, że nareszcie znajdę czas by go 
przeczytać. Ale myśli biegły w inną stronę. Po co Ty Panie wysyłasz mnie na Śląsk? 



Przyjechałam na miejsce Sanktuarium Świętej Tereski od Dzieciątka Jezus                 
w Rybniku-Chwałowicach. Było nas około 50 osób w wieku od 18 do 60 lat z prawie 
całej Polski (Wrocław, Siemiatycze, Kraków, Włocławek, Rzeszów, Kalisz, Turek, 
Warszawa, Białystok i wszystkie miasta Śląska). Mówiliśmy więc różnymi gwarami,   
a nawet kilkoma językami, bo gościliśmy także Basię Czech. No i zaczęło się 
przeżywanie 10 dni KODA-DM i mam wrażenie, że się nie skończy odwieczna pogoń 
myśli. I oto kilka tych myśli (systematyka własna): 
 
MODLITWA 

• Modlitwa to przyjęcie miłości Bożej. 

• Nie potrzebuję modlitwy, ale potrzebuję Boga, a modlitwa jest sposobem 
na kontakt z Nim. 

•  Jeśli modlitwa mnie nie zmienia, to nie jest modlitwą. 

• Co Bóg robi kiedy się modlę? Kocha. 
 
ADRESAT MODLITWY 

• Bóg nie zbawi mnie beze mnie. 

• Bóg jest bardziej realny niż świat, stół, noga, but. 

• Bóg, żeby mi coś powiedzieć, musi docierać w taki sposób, który mnie nie 
zabije. 

• Bóg kocha za darmo, ale ja na siłę próbuję być dobra, by na tę miłość zasłu-
żyć. 

• Jezus miłością kruszy serca. 
 
ZAWARTOŚĆ MODLITWY (Rodzaje modlitw) 

• Uwielbienie jest lekarstwem na 
bojaźń ( modlitwa uwielbienia) 

• Nie potrzebuję pięciu znaków z nie-
ba, by powiedzieć o tym i o tamtym. 
Modlitwy nikt nie może mi zabronić 
(modlitwa prośby). 

• W momencie gdy koncentruję się na sobie to się boję, a gdy koncentruje 
się na Bogu, strach staje mi się obcy. 

• Tylko pan Bóg ma podzielność uwagi (modlitwa równoczesna). 

• Oni praktykowali miłość na co dzień, a wy tylko o niej nauczaliście (modli-
twa wstawiennicza). 

 
PROBLEMY NA MODLITWIE 

• Jedyne co mogę zrobić w sytuacji zdrady to kochać jeszcze bardziej, bo 
wtedy wrócisz. 

• Walka duchowa nigdy się nie kończy. 

• Nie każdy gołąb jest święty. 
 

POZNANIE SIEBIE 

• Dbaj o siebie. Głupio by było, gdyby diabeł znał moje słabe punkty, a ja 
sama bym ich nie znała. 

• Kierownictwo Duchowe “Kierownik patrzy na mapę, a ja prowadzę kierow-
nicę”. 
 

WALKA DUCHOWA I ROZEZNANIE DUCHÓW 

• Są we mnie 3 głosy: Boga, własnej natury i złego ducha. Rozeznaj by słu-
chać Pana. 

• (Ćwiczenia Duchowe Świętego Ignacego Loyoli) Reguła 12.: Nieprzyjaciel   
w zachowaniu podobny jest do kobiety, w tym mianowicie, że siły ma sła-
be, ale chęć szkodzenia mocną (…) jeżeli mężczyzna zaczyna uciekać tracąc 
odwagę, wtedy gniew, mściwość i dzikość kobiety nie zna granic, ni miary. 
 

MODLITWA A EWANGELIZACJA 

• Modlitwa jest źródłem działań. Służę Bogu, a nie dziełom, przedsięwzię-
ciom, itd. Treści, jak widzicie, było co nie miara. I o wiele, wiele więcej, po-
nad to, co tu zostało napisane. Oprócz ogromu Nauk Konferencyjnych naj-
ważniejsze było to Słowo, które każdy z nas dostawał od Boga. A momen-
tów na rozmowę z Nim (czy jak wolicie: modlitwę) było dużo. Warto tu 
wspomnieć od najważniejszej Eucharystii, poprzez Liturgię Godzin, Indywi-
dualny Namiot Spotkania, Modli-
twy Wspólnotowe, Modlitwy In-
dywidualne. Ważna była również 
możliwość podzielenia się do-
świadczeniami własnymi i swoich 
wspólnot oraz omówienia posług 
modlitwą i formacji diakonii. 
Każdego dnia mieliśmy dodat-
kowo zajęcia z zakresu dynamiki 
grupowej. Miały one na celu 
poznanie siebie, swych możliwości, uwarun-
kowań i próbę odnalezienia siebie wśród różnych zachowań. Mimo napię-
tego grafiku udało się spędzić jeden dzień w górach na Orłowej i na Równi-
cy (Beskid Śląski). Jeśli myśl o KODA-DM porywa Cię, niebój się odpowie-
dzieć Bogu „Fiat”. Doskonała miłość usuwa lęk (1 J 4,18), a ja powtórzę za 
św. Tereską: „Tak, czuję to, Jezus chce nam udzielić tych samych łask. Chce 
nam dać niebo za darmo” (LT 197).  
 

MOJE ŚWIADECTWO 

• Pojechałam pełna pychy myśląc: „Oto nauczę się wszystkiego co potrzebne 
i później wszystkim pokarzę”. W moim wnętrzu siedziało jednak dziecko, 
które mówiło: „Jadę, by się zmienić”. I wiedziałam, że będzie bolało i że 
będę płakać. Wiedza ta była niepełna. Bo Pan dał mi odkryć, że to naczynie,  



 
z którym pojechałam by czerpać, tak naprawdę jest dziurawe. Myślałam: 
wykleję go szybko modlitwą, posłuszeństwem. Lecz Bóg wskazał mi, że sa-
ma nic nie mogę uczynić. Tylko On jest w stanie 
uzdrowić moją duszę. I dał mi łaskę doświadczenia 
Jego miłości w sakramentach. Wiedział, że moje 
serce wciąż się lęka wielu spraw. Odział mnie więc 
w zbroję (Ef 6, 10-20), bym kroczyła pod jego sztan-
darem. Zbroję założył mi z prawdy, sprawiedliwości, 
gotowości do głoszenia, wiary, Słowa Bożego, mo-
dlitwy i błagania. Uczynił więc Pan więcej niż to,       
o co go prosiłam. I wielbi dusza moja Pana! 

 
a. Joanna Kowalczyk 

 
 
 
 

 

 
 

 

Wy macie przenieść ku przyszłości to całe olbrzymie doświadczenie dziejów, 

któremu na imię „Polska”. Jest to doświadczenie trudne. Chyba jedno 

z trudniejszych w świecie, w Europie, w Kościele. Tego trudu się nie lękajcie. 

Lękajcie się tylko lekkomyślności i małoduszności. Z tego trudnego doświadczenia, 

które nosi nazwę „Polska”, można wydobyć lepszą przyszłość, ale tylko pod 

warunkiem uczciwości, trzeźwości, wiary, wolności ducha i siły przekonań. 

Bądźcie konsekwentni w swojej wierze! 

         
Jan Paweł II do młodzieży – 1979 

 
 
NOWA  INICJATYWA 
 
Chcę, warto, spróbuję jeszcze raz, nie poddam się ….. 
pomogę Ci, możesz na mnie liczyć, mam dla Ciebie czas …. 
 
 Tęsknimy nieraz za takim słownictwem w naszej codzienności, a jeszcze 
bardziej za takimi osobami (świadkami słowa). Ucząc w szkole z oddziałami 
integracyjnymi często słyszę słowo: dziękuję.  

 
Obraz codzienności bywa jednak bardzo zróżnicowany. Żyjemy raz w kręgu 

starej, a raz nowej kultury. Chcielibyśmy nieraz coś zmienić, ale nie wiemy jak. 
Szukamy pomocy, ale nikt nam jej nie oferuje, a jeśli nawet, to są to często tylko 
pozory. I wtedy już tylko krok, by popaść w jakąś niewolę. 
 Diakonia Wyzwolenia, którą reprezentuję, podejmuje się cyklu artykułów   
w miesięczniku „Czeka nas droga” na temat różnych zagrożeń niszczących wolność 
człowieka. Pragniemy w ten sposób podać pomocną dłoń szukającym dróg wyjścia  
z kryzysów i zniewoleń. Mając jednak na uwadze czytelników – a tymi najczęściej są 
„oazowicze” – chcemy dostarczyć także niezbędną wiedzę profilaktyczną, aby każdy 
kto zetknie się w swoim środowisku z problemem, mógł kompetentnie pomagać. 
 I tak: w grudniu chcemy zająć się problemem narkomanii, w styczniu – 
problemem alkoholizmu, w lutym nowego roku – zniewoleń komputerowych,         
w marcu – zniewoleń seksualnych (w tym pornografii), w kwietniu – uzależnień od 
tytoniu i innych używek. To są najbliższe plany. 
 Do każdego z tych artykułów dołączymy wskazania telefoniczno-adresowe 
dla wszystkich szukających pomocy, bądź też dodatkowej 
informacji o problemie. 
 Mam nadzieję, że ta propozycja diakonii wyzwole-
nia okaże się pomocna przede wszystkim w profilaktyce        
i posłuży dobru nie tylko „oazowiczów”. 
 Zapraszam do współpracy w tym dziele także inne 
diakonie. 
   

ks. Dariusz Szlachcic 
 
 
 
 

 
 

Ostatnimi czasy mamy wrażenie, iż wiele rzeczy idzie w górę – ceny, kurs 
franka szwajcarskiego, nawet Polska w rankingu FIFA awansowała o 4 miejsca. Taką 

tendencję można niestety zaobserwować także w kościelnych 
ławkach, gdzie koniec spódnic czy nogawek spodni niebezpiecz-
nie podnosi się w górę. Czy to tendencja związana tylko z letnimi 
upałami czy też w naszej świadomości granice tego, co wypada, 
a co nie zaczynają się zacierać?  

Temat ubioru do kościoła czy do kaplicy jest poruszany 
niemal na każdej oazie wakacyjnej. Wydaje się, ze jest to tematyka 

wszystkim znana i że to już taki oazowy „odgrzewany kotlet”. A jednak 



widać potrzebę ponownego poruszenia tej kwestii, która budzi dyskusje zarówno   
w rozmowach, jak i na forach internetowych. Jak krótkie jest „za krótko”? Spodnie 
długie czy nie? Czy tunika i legginsy mogą być i czy krawat w niedzielę to obowią-
zek?  Zanim sami odpowiemy sobie na te pytania spróbujmy zastanowić się, co 
konkretnie ma wyrażać nasz strój w kościele. 

W naszej kulturze coraz częściej sposobem komunikacji stają się nie słowa, 
ale znaki. Każdy z nas wie, że dwukropek i nawias to nie zwykły zlepek symboli, ale 
zestawienie niosące za sobą konkretny przekaz. :) Podobnie jest w sferze ubioru. 
Strój jest znakiem nas samych, wyraża sytuację w jakiej się 
znajdujemy i nasz stosunek do osoby, z którą się spotyka-
my. Inaczej ubierzemy się na wizytę u znajomych, inaczej 
na biznesową konferencję, a jeszcze inaczej na spotkanie  
z prezydentem. Można zauważyć, że im ważniejsza osoba, 
z którą się chcemy spotkać, tym bardziej zależy nam, by 
dobrze wyglądać. A jak ubierzemy się na spotkanie           
z Bogiem, który w randze ważności przebija przecież 
wszystkich prezydentów i królów razem wziętych?  Nasz strój, 
jaki zakładamy do kościoła powinien podkreślać rangę spotkania z Panem        
i nasz szacunek do Niego. Uzasadnienie jest bardzo proste: świątynia jest miejscem 
przebywania Tego, który został okrutnie okaleczony, którego ciało zostało sprofa-
nowane i odarte z godności za nasze grzechy. Nasze ciało jest świątynią Ducha 
Świętego, jak naucza św. Paweł, a więc szacunek do swojego ciała nosi wymiar 
głęboko religijny i ma wyrażać się także w naszym ubiorze. Dlatego nie godzi się 
przyjść na Mszę świętą w dresie czy stroju dyskotekowo-imprezowym.  

Może paść stwierdzenie, że Bóg bardziej zwraca uwagę na nasze wnętrze    
i strój nie jest najważniejszy. Oczywiście, ale musimy też pamiętać, że na liturgii nie 
jesteśmy sami i przez to stajemy się odpowiedzialni za innych. Jeśli na Mszy świętej 

obok mężczyzny stoi kobieta w krótkiej spódniczce i z dużym 
dekoltem, to odpowiedzialność za jego ewentualne rozpro-
szenie i brak skupienia na modlitwie owego pana ponosi 
także ta kobieta. Dlatego strój w kaplicy czy kościele 
powinien być skromny i zgodny z ogólnie przyjętymi 
zasadami minimum: panie – zakryte ramiona, spódnica do  
kolana, dekolt niezbyt duży; panowie – długie spodnie, 

koszul(k)a z krótkim rękawem. (Oczywiście są to kryteria 
letnie, zimą cieplejszy ubiór mile widziany.) Nie jest stosowne założenie do kościoła 
klapek pod prysznic, poplamionej odzieży lub noszenie zbyt krzykliwej biżuterii, 
makijażu, podobnie jak nie jest stosowne przyjście na pogrzeb w jaskrawożółtej 
koszulce. Po prostu nie wypada. 

Te same zasady obowiązują nas, kiedy wchodzimy do kościoła na krótką 
adorację lub podczas zwiedzania kościoła. Jak wiemy człowiek modli się cały. Nie 
jest nam to obojętne, czy siedzimy, stoimy, klęczymy, śpiewamy. Gdy modlimy się, 
szczególnie sami, to staramy się, by nic nas nie rozpraszało, dążymy do stworzenia 
„klimatu modlitewnego”, zwanego także sacrum. Strój także to wyraża i pomaga 

nam w tym. On też pokazuje jaki mamy stosunek do danych wydarzeń i osób,           
o czym była mowa wyżej. Ciekawie z problemem zbyt roznegliżowanych turystów 
wchodzących do kościoła tylko na krótką chwilę poradziły sobie np. Włochy, gdzie 
przed wejściem do świątyń ustawione są kosze z dużymi chustami. Jeśli strój jest 
zbyt śmiały, aby móc w nim wejść do kościoła, po prostu zakrywa się go szalem lub 
chustą. 
 Nikt nam nie karze przychodzić na tygodniu do kościoła w garniturze, ale 
mówimy często, że niedzielna Eucharystia to dla nas najważniejsza godzina               
w tygodniu i to już powoli staje się tylko pustym frazesem. Jeśli to jest coś najważ-
niejszego, to będzie to dla nas naturalne, aby podkreślić wagę tego wydarzenia 
strojem. I ważne, co kolejny raz się powtórzy – skromność. Do tego zobowiązuje nas 
Nowa Kultura. Spójrzmy na siostry zakonne. One wręcz powalają swoją skromnością 
i są jak anioły. A w czasie Mszy świętej my przecież 
jesteśmy krok przed aniołami, bo to do nas 
przychodzi Bóg w realnym Ciele. Więc sprawa jest 
prosta… 

 Podsumowując, idealny strój do kościoła 
powinien być skromny, schludny i elegancki. A 
modny, swobodny czy wygodny nie zawsze oznacza 
godny. 
 

a. Agnieszka Tokarska 
al. Michał Podsiadły 

 
 
 
 
 

 
 
        Na jednym ze spotkań Diakonii Życia, pochyliliśmy się nad „antidotum bezpłod-
ności” –  In vitro. Jest to zabieg, który ma „pomóc” rodzicom doczekać się najwięk-
szego szczęścia,  jakim jest przyjście na świat potomka. Ale niestety niewiele osób 

wie, ile właśnie takich „szczęść” umiera podczas 
jednego z zabiegów. A trzeba wykonać ich wiele 
więcej… 
      In Vitro to zapłodnienie pozaustrojowe, przeprowa-
dzane w warunkach laboratoryjnych. Wykonywane jest  
do 41 roku życia kobiety, gdyż potem zwiększa się 
ryzyko związane z przeżyciem dziecka. Technika ta 



polega na przeprowadzeniu hormonalnie sterowanego procesu owulacji, następnie 
na pobraniu komórek jajowych, które są łączone z plemnikami.  Zarodki uzyskane     
w wyniku zapłodnienia są następnie umieszczane w macicy i jeśli dojdzie do 
zagnieżdżenia, powstaje ciąża, która dalej przebiega w sposób naturalny. Ryzyko 
poronienia jest o 25% wyższe od naturalnego zapłodnienia, a możliwość obumarcia 
płodu zwiększone jest z 0,37% do 1,62%. Warto też wiedzieć, że hormony, którymi 
kobieta jest stymulowana, negatywnie wpływają na jej psychikę. Lekarze sami 
dokonują selekcji pokazując na monitorze przyszłym rodzicom zapłodnione komórki 
i bardzo żartobliwie mówią, że „wybiorą najładniejsze zarodki”, czyli sami wizualnie 
decydują o życiu i śmierci. 

Kościół katolicki sprzeciwia się wszelkim formom zapłodnienia in vitro, 
gdyż, podobnie jak w przypadku antykoncepcji, narusza ono naturalny związek 
współżycia seksualnego pary małżeńskiej oraz prokreacji. 

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego: „techniki, które powodują od-
dzielenie rodzicieli wskutek interwencji osoby spoza małżeń-
stwa, są głęboko niegodziwe. Techniki te (sztuczna inseminacja 
i sztuczne zapłodnienie heterologiczne) naruszają prawo 
dziecka do urodzenia się z ojca i matki, których zna  i którzy 
połączeni są węzłem małżeńskim. Techniki te pozostają             
w sprzeczności z wyłącznym prawem małżonków do „stania się 
ojcem i matką wyłącznie dzięki sobie” (KKK 2376). 
Zachęcam każdego z Was do obrony życia i zainteresowania się 
tym tematem. 

 
a. Gosia Podgórska  

 
 
 

 
«Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 

ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świad-
kami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii,   i aż po krańce ziemi» (Dz 1, 7n). 
Przytoczyłem fragment słów Jezusa, gdy dokonywało się Jego wniebowstąpienie. 
Nie było przypadku w tym, że tereny, które mieli ewangelizować Apostołowie 
zostały wymienione w tej kolejności. Gdy spojrzymy na mapę, zobaczymy, że Dobra 
Nowina rozszerzała się niejako „od środka”. Najpierw miasto, czyli najbliższe 
środowisko, później Judea jako symbol wierzących i Samaria, która jest społeczeń-
stwem pogan i dopiero reszta świata. Tak nakazał Jezus. My w tym miesiącu chcemy 
się przyjrzeć naszym parafiom, czyli swoistym Jerozolimom i temu, jak tam słuchać, 
by usłyszeć słowa najważniejsze. 

Bóg nas posyła. Jednak to, by Go głosić wymaga od nas autentyczności w słowie        
i czynie. Musimy więc wejść w relację.  Zdecydowanie łatwiej się rozmawia i słucha, 
gdy grupa liczy kilka osób.  Dlatego dobrym miejscem do wejścia w ten kontakt         
i słuchania tego, co mi Pan chce powiedzieć, jest parafia. To właśnie w niej słyszy się 
cichy szept słów: Pójdź za Mną. To tu nawiązują się relacje, które niekiedy owocują 
frazą: Ślubuję ci miłość, wierność… Ta mała wspólnota przyjaciół, znajomych, 
choćby z widzenia, stanowi centrum naszego życia. To wśród tych ludzi dorastamy      
i kształtujemy się wzajemnie. Nie możemy zapomnieć, że ta parafia, ci księża, ci 
ludzie, są ewidentnym darem Stwórcy dla nas. Nie ma w tym przypadku i Bóg chce 
nas w tym momencie i miejscu. My więc, mimo tego, że możemy się nie dogadywać 
z wikarym czy animatorem, czy stwierdzimy, że „u nas to nic się nie dzieje” mamy 
nadstawiać ucha jednocześnie pytając: Panie, jak ja mogę spełniać Twoją wolę 
właśnie tu? Wtedy nabierzemy sił ducha, by przeciwstawić czoła trudnościom i od 
naszej małej i niekiedy niedoskonałej „Jerozolimki” wyjść ku 
Judei i Samarii, a na końcu całemu światu ogłosić, że BÓG 
JEST MIŁOŚCIĄ! 

Chciałbym zakończyć fragmentem z Hbr 10, 24 oraz 
zachęcić do modlitwy w intencji parafii, w szczególności 
kapłanów, którzy w niej pracują: «Troszczmy się o siebie 
wzajemnie, by się zachęcać do miłości i do dobrych uczyn-
ków». 

 
al. Michał Podsiadły 

 
 

 
 

 
Pionkowska Betania to szczególne miejsce, w którym nawet 100 pozornie 

obcych sobie osób w mgnieniu oka zawiązuje wspólnotę. Tak też się stało na 
październikowej Oazie Modlitwy dla Dzieci Bożych. Stadku młodych owieczek 
przewodniczył ksiądz moderator Grzegorz Lipiec z nieocenionym wsparciem siostry 
Ani Baćmagi. 

To wyjątkowe spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie w piątek, Mszą św. 
Ewangelia ukazała nam na przykładzie Marty i Marii jak ważne jest właściwe 
podejście do spotkania z Bogiem. Oprócz tego na kazaniu została nam przybliżona 
postać św. Hieronima, człowieka, który spędził pół życia na studiowaniu Pisma 
Świętego. To on jest dla nas wzorem prawdziwego oddania się Bogu. Po strawie 
duchowej przyszedł czas na coś dla ciała – kolację. Po niej animatorzy uruchomili 



oazowy sklepik, w którym aż roiło się od promocji zachęcających do zakupów. Dzień 
zakończyliśmy stając przed Jezusem ukrytym w monstrancji, zanosząc mu nasze 
prośby, podziękowania i przeprosiny. 

Sobota okazała się być dniem przepełnionym niezwykłą radością. Już od 
rana czuło się tę miłą atmosferę, a niektórzy byli nawet tak podekscytowani, że 
zeszli z łóżek o wiele wcześniej niż przewidywała to pobudka. Po porannym pacierzu 
i śniadaniu, wszyscy, jak jeden mąż, ruszyli do swych pokojów, by zawalczyć              

o nagrodę w konkursie czystości. 
Gdy pokoje wyglądały już jak 
prawdziwe sypialnie księżniczek        
i książąt, można było rozpocząć 
poranne spotkanie w grupach. Jego 
głównym celem było uświadomie-

nie sobie, że wszyscy jesteśmy 
„cegłami”, które budują wspólnotę 
Kościoła, a zaprawą murarską, 
która nas łączy, jest miłość. Kolejny 
punkt programu pokazał, że talent 
muzyczny nie jest nam obcy, 
ponieważ z pomocą a. muz. Magdy nauczyliśmy się śpiewać wielu pieśni, a niektóre 
nawet na dwa głosy. Tym sposobem dotarliśmy do najważniejszego momentu     
dnia – Eucharystii. Wśród wielu ubogacających myśli, które przekazał nam na 
kazaniu    ks. Grzegorz, najważniejszą stanowiła postawa Maryi i jej słowa: „Zróbcie 
wszystko, cokolwiek wam powie mój Syn”. Obiad tego dnia składał się z ulubionych 
potraw księdza moderatora, które okazały się być także naszymi ulubionymi.            
A potem już tylko radość, radość i jeszcze więcej radości okazanej i spożytkowanej 
na wspaniałym placu zabaw. 

Na spotkaniu popołudniowym rozmawialiśmy (jak przystało na pierwszy 
dzień miesiąca października) o Maryi, naszej matce, oraz o modlitwie różańcowej,    
a specjalne zadanie stanowiło przygotowanie przez każdą grupę plakatu zachęcają-
cego do odmawiania różańca. Swoje niezwykle różnorodne prace przedstawiliśmy 
na wspólnym spotkaniu w kaplicy. 

Na wieczorze pogodnym przywitał nas zielony Zgreg ze swoją małżonką 
Fioanną i osłem. Morze radości sprawiła nam ich taneczna podróż do króla. W ten 
bajkowy klimat wprowadzili nas swoim pomysłem animatorzy. Po ciekawych 
zabawach, gdy księżyc był już wysoko na niebie, zgięliśmy nasze kolana przed ikoną 
Matki Boskiej i u jej stóp zmówiliśmy różaniec. 

Niedziela przyniosła nam rozwiązanie konkursu czystości, w którym nieste-
ty nie sposób było wybrać jednego zwycięzcy, więc wszyscy zajęli pierwsze miejsce. 

Spotkanie w grupach przypomniało nam hasło roku „Słuchać 
Pana w Kościele” i pomogło nam dostrzec jego wagę                
i znaczenie. Mszą świętą, z silnym przekazem „Nie troszczcie 
się ZBYTNIO”, zakończyliśmy nasze spotkanie i ze łzami          
w oczach wyruszyliśmy do swoich domów. 
 
 

a. Olga Stankowska 
 
 
 
 

 
 
Krocząc szlakiem sanktuariów naszej diecezji 8 października spotkaliśmy się 

na Rejonowym Dniu Wspólnoty w Paradyżu, w Sanktuarium Chrystusa Cierniem 
Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela. Przedstawiciele wielu parafii wyruszyli 
wczesnym sobotnim rankiem w podróż prowadzącą przed oblicze Chrystusa 
Cierpiącego. Szczególne uznanie należy się dwóm grupom pielgrzymów, które aby 
dojechać na miejsce miały pobudkę już o 4 rano. Prawdziwi bohaterowie dnia. 

Program RDW był 
wszystkim znany, całkiem 
schematyczny. Jednak ten 
dzień był na swój sposób 
bardzo wyjątkowy. Ks. 
Grzegorz Lipiec powiedział, 
że właśnie tak objawia się 
nasza miłość do Ruchu 
Światło-Życie, że mimo 
trudności, niesprzyjającej 
pogody i długiej podróży 
jesteśmy właśnie w tym 

miejscu razem. Ks. Grzegorz przypominał nam również o potrzebie permanentnej 
formacji, wyrażającej się nie tylko poprzez wyjazdy na wakacyjne rekolekcje, ale 
przede wszystkim przez uczestnictwo w Dniach Wspólnoty, Apelach Młodych, czy 
cotygodniowych spotkaniach w parafii. 

Po krótkiej wypowiedzi ks. Michała Michnickiego oraz ks. Grzegorza Lipca, 
pozostaliśmy w sanktuarium na konferencji wygłoszonej przez wieloletniego 
moderatora diecezjalnego, ks. Romana Adamczyka. Podkreślał on piękno jedności 
oazy, tego, że spotykają się razem dzieci, młodzież i rodziny, że dochodzi do 



wymiany doświadczeń i środowisk. Pojawiło się również stwierdzenie, że Ruch 
Światło-Życie jest jedną z najlepszych możliwości w drodze ku rozwojowi naszej 
wiary. W tym czasie najmłodsze dzieci pod opieką kilku animatorów spędzały 
beztrosko czas na zabawie. 
 Najważniejszą godzinę 
dnia, Eucharystię, poprzedzili-
śmy Namiotem Spotkania, 
podczas którego dziękowali-
śmy Panu za dobra, jakie 
otrzymaliśmy od Ruchu, za 
wszystkich jego członków, 
moderatorów i animatorów. 
W swojej homilii ks. bp 
Stefan Siczek zaznaczył, że 
ten dzień był spotkaniem 
młodych, którzy odnaleźli swoje miejsce i razem kroczą 
za Chrystusem. O piękno liturgii zadbała Diakonia Muzyczna Domowego Kościoła, 
która również na wstępie prowadziła śpiew i zawiązanie wspólnoty. 
Po posileniu ducha, nadszedł czas na coś dla ciała. Zatem udaliśmy się do pobliskiej 
szkoły, w której oprócz ciepłego posiłku i słodkiego poczęstunku czekały na nas 
dodatkowe atrakcje. Dzięki gospodarzom Sanktuarium (ks. prał. Adam Myszkowski  
i ks. Karol Janus) mogliśmy obejrzeć występ Zespołu Ludowego z Sokołowa oraz 
pokaz tańca w wykonaniu Dziecięcego Zespołu „Koniczynki”. Człowiek musi się też 
rozwijać kulturowo, a te występy dołączone do RDW były bardzo ciekawym 
urozmaiceniem. Bezprecedensowym hitem agapy okazały się koszulki oazowe          
z portretem Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, które można było zakupić 
przy specjalnie przygotowanym stoisku. 

 Po tym pięknym czasie odpoczynku powróciliśmy do Sanktuarium na krót-
kie rozesłanie. Odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego prosiliśmy Pana             
o potrzebne łaski dla Ruchu Światło-Życie i wszystkich jego członków.  

I tak oto, podbudowani w wierze, bogatsi o nowe doświadczenia kulturalne 
powróciliśmy do swoich parafii i środowisk, by dalej 
świadczyć swoim życiem o Chrystusie i naszej miłości do 
Ruchu. Kolejny kroczek w drodze do niebieskiej ojczyzny już 
za nami… 

 
Chwała Panu za tę wspaniałą, 

październikową sobotę! 
 
 
 

a. Karolina Ratajczyk 
 
 

 

 

Wiara w Kościół zmienia się na naszych oczach w jakiś społeczny proces 
wiary w młode pokolenie, to jest Kościół jutra, w Kościół przyszłości. Oni mają odkryć 
w sobie tę rzeczywistość, której na imię Kościół, lud Boży, Ciało Mistyczne Chrystusa. 
I mają potwierdzać tę rzeczywistość. A jest to rzeczywistość bogata, złożona z wielu 

dróg, z wielu powołań. 

Homilia Karola Wojtyły w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas pielgrzymki Ruchu 
Światło-Życie w 1977 r. 

 
Dzień wolny dla wielu uczniów, większość odpoczywa w domach po tru-

dach całego tygodnia. My jednak już w piątkowy wieczór zgromadziliśmy się            
w pionkowskiej „Betanii”, aby tam właśnie chwalić Pana i dziękować za Kościół. Do 
godziny 18 zebrała się dość pokaźna grupa ok. 130 osób, na czele której tym razem 
stanęli ks. Artur Chruślak oraz s. Ania Baćmaga. Nasze rekolekcje przeżywa-
liśmy jednak w trochę odmiennych warunkach od 
tych, które zapewne znacie        

z Pionek. Zmagaliśmy się   
z brakiem ogrzewania, co 
nie przeszkodziło nam    
w spotkaniu z Bogiem na 
wieczornej Eucharystii, 
stąd też tytuł artykułu. 
Tam po raz pierwszy 
zapoznaliśmy się           
z tematem jaki miał 
towarzyszyć nam 
przez tę oazę, a był to 

Kościół, którego, jak nauczał Jan Paweł II, 
jesteśmy przyszłością. Dzięki nauce wygłoszonej do nas przez 

ks. Mariusza Hamerskiego, który tego dnia był naszym  gościem, mogliśmy odnaleźć 
własne miejsce w tej wielkiej Wspólnocie, do której należymy. Chrystus czeka na 
nas i chce naszej wiary, to my jesteśmy Jego wysłannikami i do nas należy zadanie 
głoszenia Słowa Bożego. 

Po zjedzonej kolacji i czasie na wieczorną toaletę spotkaliśmy się ponow-
nie, aby zagłębić się w tajemnicę naszej wiary. W związku z tym obejrzeliśmy 



prezentację „Wiara”, a następnie przeprowadziliśmy krótką dyskusję na temat tego, 
co w dzisiejszym świecie przeszkadza naszej wierze. Mogłoby się wydawać, że to 
dość trudny temat, ale nie dla naszych wspaniałych uczestników. Doszliśmy do 
wniosku, że aby przekazać wiarę, należy przede wszystkim najpierw samemu zacząć 
żyć według jej zasad. Następnie uświadomiliśmy sobie, że nie tylko sukcesy są 
ważne, ale także i porażki, ponieważ nie możemy wystawić się na piedestale, aby 

nie zrazić innych, pokazując natomiast własną słabość stajemy się 
bliżsi drugiemu człowiekowi. 

Piątkowy dzień za-
kończyła adoracja Najświęt-
szego Sakramentu połączona 
z rozważaniem oraz licznymi 
śpiewami. Podczas niej na 
nowo mogliśmy poczuć 
bliskość Chrystusa i bardzo 
osobiście z nim porozmawiać. 
Był to doskonały czas na 
zweryfikowanie swojej wiary, 
dlatego rozważaniom towarzy-

szył sakrament pokuty.  
              Jak na każdej Oazie Modlitwy tak i na tej formowaliśmy się podczas spotkań 
w grupach. 
Pierwsze spotkanie ukazało nam Kościół. Jak możemy żyć w środowisku, którego nie 
znamy? Dlatego też pomogła nam w tym Ewangeliczna Rewizja Życia, która ukazała 
nam, że nasza Wspólnota jest złożona zarówno z żywych, jak i umarłych, którzy 
trwają w Chrystusie i umocnieni Jego Słowem żyją, wspólnie się ubogacając. 
Odpowiedzieliśmy także na pytanie: jak należy obecnie bronić naszej wiary? 
Okazuje się, że nie jest to takie łatwe. 

Czymże byłby październik bez różańca? Tym właśnie zajęliśmy się na kolej-
nym spotkaniu zwracając uwagę na korzyści jakie płyną z tej jakże pięknej modlitwy. 
Świadectwa historyczne oraz sławnych ludzi, takich jak Jan Budziaszek oraz Tomasz 
Adamek pomogły nam dostrzec sens i wagę modlitwy różańcowej. Przedstawiliśmy 
także oazowy sposób odmawiania różańca z dopowiedzeniami. 

Ostatnie spotkanie dotyczyło hasła tego roku „Słuchać Pana w Kościele”. 
Najpierw należało zrozumieć co to znaczy słuchać i jak trzeba słuchać, aby zrozu-
mieć przekaz. Dopiero wtedy mogliśmy odkryć czy i jak mówi do nas Bóg w Kościele 
w Piśmie Świętym i w całym otoczeniu, które jest obrazem Jego Słowa. Chrystus 
mówi do nas zawsze, ale to, czy przyjmiemy Jego Słowo, zależy tylko i wyłącznie od 
nas.  

Sobotnia Eucharystia dała nam wyraźnie do zrozumienia, że naszym zada-
niem jest świadczenie o Chrystusie. Każdy z nas został powołany do bycia aposto-
łem w swoim najbliższym środowisku. Po obiedzie cała horda oazowiczów rzuciła 
się na pionkowski plac zabaw. Nie przeszkadzała nam niska temperatura, w której 
nawet animatorzy i moderatorzy zagrzali się do zabawy. Ten dzień uwieńczył 

różaniec, w którym mogliśmy zanieść nasze troski i kłopoty przed oblicze naszej 
Matki – wspaniałej Orędowniczki. Tym samym pożegnaliśmy ks. Artura, którego 
miejsce zajął ks. Grzegorz Lipiec rozgrzewając nas nie tylko swoim nazwiskiem, ale 
także ciepłym słowem na czas nocnego spoczynku. 

Niedzielna Eucharystia celebrowana przez ks. Grzegorza jak zawsze zakoń-
czyła naszą Oazę Modlitwy. Był to wspaniały i błogosławiony dla nas czas, w którym 
mogliśmy na nowo odkryć się w wielkiej wspólnocie Kościoła 
i usłyszeć Chrystusa, który do nas mówi i wzywa nas do 
odważnego głoszenia Jego Słowa. Owoce tych rekolekcji będą 
na pewno wielkie, jeśli nie zabraknie rozmowy z naszym 
Panem, która opiera się nie tylko na mówieniu, ale także na 
słuchaniu. 

 
a. Mateusz Gajda 

 
 

 
 

 
 

1. Łeba 25.06-02.07.2011 to moje pierwsze 
w życiu wakacyjne rekolekcje spędzone 
wspólnie z żoną, we wspólnocie, z Bogiem. 
On posłużył się żoną, by posłać mnie na 
rekolekcje. Nakłoniła mnie Ona 
z premedytacją do spróbowania: jeśli 
zasmakuję i mi się nie spodoba, nigdy 
więcej nie będzie nalegać na naszą 
wspólną drogę w nieznanym mi dotąd 

Domowym Kościele. To mi się najbardziej 
spodobało, że jak mi się nie spodoba, to 
odpuści. W głębi serca założyłem, że mi się nie 
spodoba, bo to nie dla nas. Teraz wiem jak 
bardzo się myliłem. Startuję nawet                  
w konkursie fotograficznym, by zamanife-
stować mój zachwyt. 
Pierwsze zdjęcie przedstawia całą zgraję 
obcych sobie dotąd ludzi w różnym wieku, 
małżeństwa z dłuższym i krótszym stażem, 

dzieci, młodzież, księdza i kleryka. Ci, oto dotąd obcy 



sobie ludzie, stworzyli przez niespełna siedem 
dni najbardziej radosną rodzinę pod słońcem. 
To niesamowite bogactwo i dar jakim jest drugi 
człowiek. Poza tym dowiedziałem się, że bardzo 
kochają nas dzieci.  
 
2. (Na pierwszym planie kleryk Daniel i ja) Od 
początku rekolekcji zawiązywały się przyjaźnie. 
Byłem pełen podziwu, jak bardzo Bóg musi dać 

się poczuć i jak wielka musi być nagroda, że młody, pełen życia i świetnych pomy-
słów człowiek postanawia poświęcić swoje życie w służbie Bogu i ludziom. Nie 
będzie miał żony, dzieci, willi... 
 
3. Otworzyły się moje oczy na piękno 
stworzonej przez Boga przyrody. Nawet 
zwykły patyk leżący na plaży miał jakby 
inny kształt i przeznaczenie. 
 
4. Ci zwykli ludzie, bez kropli alkoholu 
potrafili się bawić jak upojeni Bożą 
Miłością... 
 
5. Jako jedyni z żoną poszliśmy piechotą na wydmy 
i wróciliśmy brzegiem morza, czyli razem jakieś 18 km. Ale to nie dystans był 
najważniejszy. To była nasza najpiękniejsza randka. Śpiewaliśmy „kiedy fale mórz 
chcą porwać mnie, z Tobą wzniosę się, uniesiesz mnie, Panie Królem Tyś spienio-
nych wód, ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg”. Wcale nie było słychać naszych okrzyków, gdyż 
wzburzone morze skutecznie nas zagłuszało. Wróciliśmy do ośrodka ochrypnięci        
i szczęśliwi.  

Rekolekcje wakacyjne 2011 uświadomiły mi, 
jak ważny jest Sakrament Małżeństwa            
i pielęgnowanie Miłości, jak radosne              
i bezpieczne jest życie we wspólnocie 
upojonej Duchem Bożym. Na następne 
rekolekcje to ja wyciągnę żonę, a nie ona 
mnie! 
 
 

  
Hubert Krawczyk 

 
 
 
 

 
 

 
 
 W dniach 21-23 października 2011 roku, w Dąbrówce w diecezji radom-
skiej, przeżywaliśmy rekolekcje pod hasłem. „Słuchać Pana w Kościele”, prowadzo-
ne przez moderatora krajowego Domowego Kościoła – ks. Marka Borowskiego SAC. 
Motto, przyświecające dniom skupienia jest jednocześnie tematem bieżącego roku 
formacyjnego. Ubiegłoroczny brzmiał podobnie: „Słuchać Pana” i dotyczył słuchania 
Chrystusa w Jego Słowie i głosie wspólnoty. Tegoroczny zaś, zwraca naszą uwagę na 

posłuszeństwo i wierność 
nauczaniu Kościoła. Rekolekcje 
były więc odpowiednim 
miejscem i czasem do pogłębia-
nia obu tych tematów. 
 Już w pierwszym 
Namiocie Spotkania, zgłębiali-
śmy fundament naszego 
Kościoła: „Ty jesteś Piotr [czyli 
Skała], i na tej Skale zbuduję 
Kościół mój, a bramy piekielne 
go nie przemogą” (Mt 16, 18).  

 Podczas konferencji ks. moderator, powołując się na Pismo Święte i różne 
dokumenty Kościoła, mówił o Kościele jako Ludzie Bożym zgromadzonym przez 
Chrystusa, Jego Mistycznym Ciele. Ta tajemnicza rzeczywistość znalazła też 
określenie „powszechny sakrament zbawienia, czyli widziany znak niewidzialnej 
boskiej rzeczywistości zbawczej”. Ks. Marek podkreślał, że jedność Kościoła, to 
jedność organiczna, jak organizm ożywiony Duchem Świętym, a nie organizacyjna 
jedność, jak w państwie absolutnym, gdzie wymusza się posłuszeństwo. Wiele 
miejsca rekolekcjonista poświęcił miejscu charyzmatu w Kościele. Jedność Kościoła 
jest zachowana, gdy charyzmat jest poddany osądowi Urzędu Kościoła, co do jego 
prawdziwości. Przykładem jest św. Paweł, który pod działaniem Ducha Świętego 
zaczyna głosić Słowo Boże, ale idzie również do Jerozolimy i prosi apostołów, by 
zbadali i potwierdzili prawdziwość tej nauki. Takie jednoznaczne kryterium jest dla 
Kościoła wielką pomocą w ocenie różnych „charyzmatyków” wypowiadających 
posłuszeństwo swoim przełożonym.  
 Tę trudną, wielowymiarową rzeczywistość, ks. Marek potrafił również 
przybliżyć nam w sposób łatwy do zapamiętania, choć często wymagający jeszcze 
wielu przemyśleń, np.: „miarą miłości jest to, że jest bez miary”, „świętość to nie 
idealność” lub „jeśli człowiek przestaje żyć tak jak wierzy, to zaczyna wierzyć tak  jak 
żyje”. 



 
 Ks. moderator przypominał, że rekolekcje to kolejny krok ku Chrystusowi, 
budowania zażyłości z Nim. Trzeba o to prosić Ducha Świętego, korzystać z sakra-
mentów świętych, ale także wsłuchiwać się we wspólnotę, w której żyjemy. Ważną 
sprawą jest również umiejętność nie osądzania innych i właściwe rozpoznanie woli 
Bożej. 
 Z pewnością wszyscy uczestnicy rekolekcji zapamiętali anegdotę                   
o gospodarzu, któremu zaginął koń – „nieszczęście” mówili sąsiedzi, „szczęście, 
nieszczęście? Bóg to wie!” odpowiadał gospodarz. Gdy koń się odnalazł i to nawet 
ze źrebięciem, mówili „szczęście, że zaginął” bo teraz są dwa. I znów padała 
odpowiedź: „szczęście, nieszczęście? Bóg to wie!”. Gdy syn gospodarza spadł 
z konia i złamał nogę, mówili „nieszczęście”, potem znów było „szczęście” gdy 
innych młodzieńców wzięto do wojska na wojnę, a syn gospodarza został w domu. 
To „szczęście, nieszczęście? Bóg to wie!” pojawiało się wielokrotnie przy różnych 
okazjach przez całe rekolekcje, a u nas, już w domu, trwa nadal. 
 Spotkania w grupach oraz godzina świadectw były dla nas okazją, bardzo 
budującą, do poznania innych osób, ich rozumienia Kościoła, sposobów odnajdywa-
nia w nim swojego miejsca, rozpoznawania charyzmatów i podejmowania diakonii. 
 Nasza wspólnota rekolekcyjna liczyła 71 osób z całej diecezji radomskiej. 
Posługę animatorów prowadzących pełniła para diecezjalna Ania i Marek Kwiatkow-
scy. Oni zadbali również, by obecność moderatora krajowego była okazją do 
spytania go o sprawy Ruchu, widziane z szerszej perspektywy. 
  Ks. Marek ma duże doświadczenie, nie tylko jako kaznodzieja, moderator 
Domowego Kościoła, ale też jako proboszcz. Zachęcał on, aby nie konkurować           
z innymi wspólnotami w naszych parafiach, lecz budować „jedność 
w różnorodności”. Mówił dużo o potrzebie zgłębiania charyzmatu Ruchu Światło-
Życie z perspektywy Domowego Kościoła. Na pytanie o możliwości skracania 
rekolekcji wakacyjnych stwierdził stanowczo, że to wbrew charyzmatowi Ruchu. 
Nasz założyciel Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki dostrzegał też przeszkody dla tej 
formy rekolekcji, przeprowadził nawet sam krótsze i stwierdził, że najlepsze są 
jednak, te 15-dniowe. Odkrycie 
charyzmatu swojego założyciela 
i wierność mu, pomagają 
każdemu zakonowi czy 
ruchowi w zachowaniu swojej 
tożsamości. Nasze trudności   
w otrzymaniu tak długiego 
urlopu [„Szczęście, nieszczę-
ście? Bóg to wie!” :)], 
czy problemy związane            
z większymi kosztami, 
można często pokonać 
większą odwagą wobec 
szefów, czasem cierpliwością czekania  
a zawsze w tej intencji trzeba się modlić. 

 
O potrzeby naszych ciał troszczyła się para gospodarcza – Elżbieta i Stani-

sław Pacanowie, wraz z kucharką panią Teresą. W przeżyciu rekolekcji (od strony 
muzycznej), pomagała nam animatorka muzyczna Magda Rudzka. Wielokrotne 
przekonywanie nas, że „Jesteśmy piękni Twoim pięknem, Panie!” dało efekt 
zwłaszcza w czasie Liturgii Godzin. Było pięknie! 

Wyrazem jedności Ruchu na tych rekolekcjach były odwiedziny i wspólne 
sprawowanie Eucharystii z ks. Markiem Borowskim wraz z innymi moderatorami 
Ruchu Światło-Życie: diecezjalnym ks. Grzegorzem Lipcem i rejonowym Rejonu 
Michałów – ks. Michałem Michnickim. 
 Za prawdziwie pasterską służbę, księdzu moderatorowi Markowi oraz 
animatorom i pozostałym uczestnikom, za stworzenie wspaniałej atmosfery 
otwartości i radości, składamy serdeczne Bóg zapłać! 
  
Za wszystkich i wszystko, Bogu niech będą dzięki! 
 

 
Ewa i Stanisław Jagiełłowie 

 
 
 

 
 

 
 

 Na czternaste urodziny dostałam książkę pt. 
„Oskar i pani Róża”. Jej autorem jest  Eric-Emmanuel 
Schmitt. Tytuł na początku nie wydawał mi się jakiś 
bardzo interesujący. Jednak, kiedy zaczęłam czytać 
kolejne strony, bardzo się wciągnęłam. Treść „pochłonę-
łam”, jak na moje zamiłowanie czytelnicze, niezwykle 
szybko. Książka o ostatnich chwilach życia 10-letniego 
Oskara. Chłopiec jest chory na raka. Leży w szpitalu,       
w którym wolontariuszką jest pani Róża. Towarzyszy ona 
Oskarowi w ostatnich chwilach życia i jest dla niego 
wielkim wsparciem. Dla niego staje się znaną na całym 
świecie zapaśniczką, choć w rzeczywistości nigdy nią nie 
była. Opowiada mu o Panu Bogu, radząc, aby chłopiec 
pisał do Niego listy. Oskar na początku podchodzi do 
tego pomysłu niezbyt entuzjastycznie, jednak wkrótce 

forma epistolarna staje się główną formą jego kontaktu ze Zbawicielem. Dzięki 



 
temu chłopiec przestaje bać się śmierci, wie, że po tej drugiej stronie będzie na 
niego czekał Miłosierny Ojciec.  
 Pewnego dnia ciocia Róża opowiada Oskarowi o tym, że ostatnie 12 dni 
roku kalendarzowego zwiastują, jakie będą kolejne miesiące następnego roku. 
Razem zawierają umowę, że od tego dnia – 19 grudnia, każdy kolejny dzień chłopiec 
będzie sobie liczył jako 10 lat swojego życia. Z tym paktem wiążą się bardzo 
zabawne perypetie opisane prostym, momentami kolokwialnym językiem. 10-letni 
Oskar przechodzi wiek młodzieńczy i staje się dorosłym mężczyzną, „żeni się” 
i czuwa przy łóżku swojej chorej „żony”. 
 Książka napisana jest w formie listów Oskara do Pana Boga, w których 
chłopiec opisuje Mu swoje codzienne życie w szpitalu, rozmowy z ciocią Różą, 
przygody z innymi kolegami, koleżankami leżącymi na tym samym oddziale. Pisze      
o trudnych kontaktach z rodzicami i swoich marzeniach.  
 „Oskar i pani Róża” to książka, która niesie wiele nadziei. Uczy, jak nie 
poddawać się w trudnych chwilach zwątpienia, jak pokonać 
strach i odnaleźć sens życia. Pokazuje historię pięknego 
umierania. Jest bardzo wzruszająca. 
 Uważam, że jest to idealna lektura na listopad, 
miesiąc, w którym szczególnie zastanawiamy się nad sensem 
ludzkiego życia, nad przemijaniem… 
 

a. Monika Zielińska 
 
 
 

 
 
 Rynek filmowy ostatnio dość sceptycznie podchodził do filmów historycz-
nych, które swe fabuły opierały na autentycznych wydarzeniach z życia Kościoła. 
Obrazy fikcyjne nawiązujące tylko w pewnej części lub opierające się na motywach 
biblijnych były zawsze lepiej przyjmowane przez publikę (jak chociażby recenzowa-
ne w Czeka Nas Droga „Księga ocalenia” i „Rytuał”), nie wspominając już o horro-
rach opartych na tematyce apokalipsy czy egzorcyzmów. Natomiast z ostrą krytyką 
spotkała się „Pasja” lub nawet „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Czy obraz „Ludzie 
Boga” w reżyserii francuskiego reżysera Xaviera Beauvois musiał również odpierać 
zarzuty jakoby stosował tanią martyrologię? 
 Obraz ten opowiada o grupie francuskich cystersów mieszkających             
w klasztorze na terenie Algierii w latach 90. Poznajemy bohaterów żyjących w ścisłej 
symbiozie z otaczającą ich ludnością muzułmańską – byli dla nich pomocą duchową, 
lekarską, wsparciem w trudnych czasach. Na równi stanęła znajomość Biblii                

i Koranu. Niestety okres ten charakteryzował się nasileniem działalności fundamen-
talistów islamskich, szerzących niepokój oraz destabilizację polityczną. Po zamor-
dowaniu przez nich grupy zagranicznych pracowników, wojsko oraz rząd francuski 
zaproponowali mnichom ochronę lub nawet możliwość wyjazdu z kraju. Jednakże ci 
zdecydowali się pozostać, czując się najbardziej potrzebni właśnie w tak trudnym 
czasie. 

 Nie jest tajemnicą, iż w 1996 r. siedmiu 
mnichów zostało uprowadzonych i zamordowanych 
przez radykalną grupę islamistów działającą w tym 
czasie na terenie Algierii. Jednakże film nie skupia się 
jedynie na rekonstrukcji tych wydarzeń, choć swą 
konstrukcją może przypominać dokument. Oglądamy 
więc obraz o ludziach, którzy całkowicie poświęcili swe 
życie Bogu i bliźnim. Odnaleźli harmonię pomiędzy 
życiem w klasztorze a pomocą ludności, między którą 
przyszło im żyć. Bez znaczenia stała się odmienność 
wiary – liczyło się dobro płynące wprost z ich serc. Całą 
regułę zakonu, sens działania mnichów, ich relację           

z Bogiem, poznajemy jako odzwierciedlenie ich życia pomiędzy muzułmanami. 
 Jednakże „Ludzie Boga” ostatecznie stają się filmem o wyborze. Nie chodzi 
tu jedynie o wybór pomiędzy życiem w ciągłej niepewności, a bezpiecznym 
powrotem do rodzimego kraju. Reżyser ukazuje, że decyzja jaką podjęli, nie była 
podyktowana jedynie myślą o męczeństwie. Już sama możliwość wyboru rodziła 
cierpienie, od którego mnisi nie mogli uciec. Jednak decyzja o pozostaniu                  
w klasztorze ostatecznie stała się wyborem wolności. I nie ma w tym paradoksu – 
pozostając tam, gdzie najbardziej ich potrzebowano i licząc się z najgorszym, nie bali 
zawierzyć swego życia Bogu. Reżyser pokazuje, że wolność to nie możliwość 
wyboru, lecz wierność temu, do czego zostało się powołanym. 
 „Ludzie Boga” są filmem bardzo surowym – pod względem wykonania         
i treści. Nie brakuje tu scen pełnych emocji, lecz nie są one budowane na akcji, ale 
na gestach, pojedynczych słowach, wypowiadanych modlitwach. Stąd też blisko 
temu filmowi do „Wielkiej ciszy”, dokumentu opowiadającego o francuskim zakonie 
kartuzów, ale jeszcze bardziej ascetycznym w wykonaniu. Taka forma sprzyja 
odbiorowi, choć zmusza do skupienia. 
 Najlepszą odpowiedzią na pytanie, czy w filmie zastoso-
wano wspomnianą przeze mnie tanią martyrologię, niech będzie 
fakt, iż obraz ten otrzymał nagrodę Grand Prix na festiwalu w 
Cannes w 2010 roku, a sama Francja (laicka            i borykająca się 
z problemami muzułmańskich imigrantów) przyjęła film jako 
arcydzieło. Lecz nie ma to znaczenia, gdyż sam przeor klasztoru w 
swym dzienniku pisał w niedługi czas przed uprowadzaniem: 
„Moje życie nie jest więcej warte niż życie innych”. 

a. Jakub Sałek 
 



  


