
 



  
 

„Porodziła swego pierworodnego Syna, owinę-
ła Go w pieluszki i położyła  

w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca  
w gospodzie” Łk 2,7 

 
 Wszystko wskazuje na to, że tegoroczny grudzień nie będzie biały. Czyżby 
hipermarkety odnotowały w tym roku zmniejszone zyski ze sprzedaży świątecznych 
gadżetów i prezentów? Przepis na sukces był prosty: dużo śniegu, ciężarówki 
słynnego napoju, witryny sklepów uginające się pod ciężarem ozdób, przeboje        
w TV. Wydaje mi się, że paradoksalnie cała ta otoczka może stworzyć klimat,           
w którym cała rodzina będzie się dobrze czuła podczas świątecznych spotkań. 
Kwestia w tym, żebyśmy nie zatracili ducha tego ważnego religijnie okresu. Ktoś 
może zarzucić, że nie do końca właściwą drogą przeżywania najbliższych świąt jest 
nastawienie się na aspekt spotkań z rodziną, co mogłoby zdeformować ich praw-
dziwy sens. Uważam jednak, że na wzór Świętej Rodziny 
powinniśmy razem oczekiwać narodzin Boga. Na święta 
przeżywane w innej formie przychodzi dla nas czas przy 
okazji Świąt Wielkanocnych. Natura wydarzeń związanych z 
Męką i Zmartwychwstaniem Pańskim sprawia, że są to dla 
mnie bardzo osobiste przeżycia, które ciężko byłoby mi 
dzielić nawet z bliskimi. Żyjmy w harmonii. W adwencie 
nadszedł czas na skupienie i osobistą refleksję, po czym od 
wigilii będziemy się radować razem z bliskim. 
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Mamy nadzieję, że przed świąteczną go-
rączką uda Wam się jeszcze przeczytać te słowa. 
Cała redakcja bowiem, życzy Wam, Drodzy 
Czytelnicy, przede wszystkim rodzinnych świąt. 
Niech Wasze domy staną się prawdziwą gospodą, 
w której zawsze znajdzie się miejsce i czas na 
przyjście Syna Bożego. Niech Wasze świąteczne 
dni wypełnia radość, pokój i szczęście. 
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Bardzo spodobał mi się końcowy fragment exposé premiera, w którym 

mówił o tym, jak ważna jest, zwłaszcza w kryzysowym, niepewnym czasie, „naro-
dowa wspólnota, jaką powinniśmy razem bez względu na spory i różnice budować. 
A narodowa wspólnota potrzebuje także wspólnych znaków, wspólnych symboli, 
wspólnej tradycji, poszanowania dla niej. Nie musimy wyznawać tego samego 
systemu wartości w stu procentach (…), nie powinniśmy także na siłę nikogo nie 
chrystianizować. Ale też nikogo nie musimy na siłę laicyzować. Niech żaden polityk 

nie próbuje zbezcześcić tak ważnych, świętych znaków i symboli dla większo-
ści Polaków. Krzyż nie powinien służyć do łomotania przeciw-

nika politycznego niczym maczugą. Ale krzyż nie 
powinien być powodem do kolejnej wojny politycz-
nej, tu w Sejmie, ani poza tym budynkiem. Jeśli 
mamy być wielkim, silnym narodem (…) to musimy 
umiejętnie i mądrze oprzeć się także na tej wspólnej 
tradycji. (…) Naprawdę nowocześni będziemy 
wtedy, kiedy będziemy wspólnie umieli poszano-
wać to, co jest naszym fundamentem. Czy to jest 
krzyż, czy to jest pamięć po Janie Pawle II, czy to 
są symbole narodowe, czy to jest nasza biało-
czerwona flaga, czy to jest święto 11 listopada, 
czy to jest orzeł”. 

Nie ukrywam, że bliskie mi jest takie 
myślenie. Jest ono zbieżne także z katolicką nauką społeczną, wedle której istotą       
i celem polityki jest troska o dobro wspólne, najważniejszym zaś dobrem wspólnym 
państwa są jego obywatele – ludzie tworzący narodową wspólnotę. Jest to wspól-
nota związana nie tylko – a nawet nie przede wszystkim – więzami krwi, lecz 
głównie kulturą, wspólną historią, tradycją i samoświadomością. Członkami nie 
tylko wspólnoty politycznej, czyli państwa, ale także wspólnoty narodowej, są 
również ci Polacy, którzy choć etnicznie mają inne pochodzenie, identyfikują się       
z Polską i polskością, dla których Polska jest domem i Ojczyzną. Naród bowiem, jak 
mówił Jan Paweł II w ONZ, „istnieje z kultury i dla kultury”, a tezę tę ilustrował 
przykładem narodu polskiego, który „zachował własną tożsamość i zachował pośród 
rozbiorów i okupacji własną suwerenność jako naród, nie w oparciu o jakiekolwiek 
inne środki fizycznej potęgi, ale tylko w oparciu o własną kulturę”. 

Dobrze więc, że słowa o narodowej wspólnocie i jej kulturowym funda-
mencie padły w exposé. Tyle tylko, że nie pierwszy raz pojawia się wątpliwość, jak 



się mają słowa do intencji i czynów. Jak bowiem wierzyć w szczerość słów premiera 
o budowaniu ponad sporami i różnicami narodowej wspólnoty, gdy wkrótce po ich 
wygłoszeniu, prowokuje kolejne spory i podziały, obrażając największą opozycyjną 
partię oskarżeniem o popieranie chuliganów atakujących policję? W exposé Donald 
Tusk apelował: „musimy uwierzyć w to, że każdy z nas na tej sali potrzebny jest 
Polsce”, a za chwilę swoimi słowami sprawia, że posłowie PiS tę salę na znak 
protestu opuszczają i trudno im się dziwić. 
  W ogóle, to wszystko, co wiąże się z wydarzeniami tegorocznego Święta 
Niepodległości, nie napawa optymizmem w kwestii budowania wspólnoty narodo-
wej nie tylko z powodu godnych pożałowania chuligańskich burd. Jak budować 
narodową wspólnotę, gdy tysiące ludzi, pragnących w Marszu Niepodległości 
zamanifestować swój patriotyzm i właśnie tę wspólnotę, już kilka tygodni przed 
świętem wciąż naznaczani 
byli etykietą faszystów? Jak 
wytłumaczyć, że w Święto 
Niepodległości pozwala się 
na legalną blokadę legalne-
go patriotycznego przemar-
szu? Czy przezwyciężaniu 
podziałów ma służyć skrajnie 
jednostronny obraz tych 
wydarzeń w głównym 
medialnym przekazie? Obraz 
ten tak diametralnie rożni 
się od umieszczonych w Internecie niezależnych relacji, że momentami mam wręcz 
jakieś koszmarne déjà vu, jakbym się znów znalazł w czasach propagandy PRL,          
z którą obecna pod względem zakłamania całkiem nieźle mogłaby konkurować.                  
Na zakłamaniu zaś i manipulacji nie zbuduje się narodowej wspólnoty. 

Ważne, że w exposé takie słowa padły. Ważniejsze, by nie były to puste 
słowa. Czy słowa te będą się spełniać, zależy oczywiście nie tylko od rządzących, 
wielką rolę do odegrania ma tu opozycja, a także Kościół, polska szkoła, ludzie 
kultury i my wszyscy. Jednak to przede wszystkim od rządzących zależy, czy 
wspólnota narodowa będzie budowana w ramach niepodle-
głego państwa, czy w opozycji do państwa, jak miało to 
miejsce w czasach,  gdy nie mieliśmy niepodległości. Ten 
drugi scenariusz byłby wielkim nieszczęściem i dla narodu,       
i dla państwa. 
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Radość bycia blisko 

Bycie blisko osoby, która nas rozumie i kocha, to dla człowieka wielkie do-
bro i źródło radości. Każdy z nas pragnie doświadczenia bezpiecznej i czułej 
bliskości. Badania z zakresu psychologii społecznej potwierdzają, że nie każdy jest 
nam bliski i że wobec ludzi, których do bliskich nie zaliczamy, zachowujemy nie tylko 
dystans psychiczny, ale też dystans fizyczny. Zaczynamy odczuwać dyskomfort 
wtedy, gdy obcy ludzie podchodzą do nas bliżej niż na odległość metra. Jazda          
w zatłoczonym tramwaju pośród ludzi obcych nie sprawia nam radości. Ale jeśli         
z naszymi bliskimi jesteśmy stłoczeni w małym samochodzie, to zupełnie nam to nie 
przeszkadza. Przeciwnie, upewniamy się o tym, że jest nam dobrze być tak blisko 
siebie. 

Bóg wyjaśnia na początku historii, że pierwszym złem, jakie może dotknąć 
człowieka jest samotność (por. Rdz 2, 18). Wyjaśnia też, że na tej ziemi pełne 
przezwyciężenie samotności dokonuje się poprzez spotkanie mężczyzny i kobiety, 
czyli że więzi z osobami tej samej płci nie wystarczą do pełnego przezwyciężenia 
samotności i do radosnego doświadczenia bliskości drugiej osoby... 

Bycie blisko drugiej osoby, dzielenie się z nią własnym istnieniem, to spo-
sób na upewnianie się każdego dnia od nowa o tym, że kocham, że jestem kochany    
i że moje życie ma sens… To upewnianie się o tym, że Bóg nie tylko mnie, ale też 
innych ludzi stworzył z miłości. 
 
Bliskość rodziców i dzieci 

Pierwszą formą intensywnej bliskości, jakiej doświadczamy, jest bliska 
obecność naszych rodziców, gdy jesteśmy dziećmi. Dla noworodka i niemowlęcia 
fizyczna bliskość rodziców czy innych opiekunów to dosłownie kwestia życia lub 
śmierci, to warunek przetrwania. Przez pierwszych kilka lat życia każda chwila 
samotności staje się dla dziecka nieznośnym ciężarem, wiąże się z niepokojem,         
z poczuciem zagrożenia, z lękiem, a nawet przerażeniem. Małe dziecko reaguje 
zwykle płaczem, jeśli choćby na chwilę pozostaje samo. Najchętniej przebywa na 
odległość mniejszą niż dotyk: wtulone w ramiona mamy czy taty…  

Prawidłowo rozwijające się dziecko stopniowo wyrasta z takiej formy bli-
skości. Dla nastolatka coraz ważniejsza jest bliskość z rówieśnikami, zwłaszcza            
z osobami płci przeciwnej. Więź z rodzicami pozostanie ważna na zawsze, ale nie 
będzie się już zwykle wiązać z fizyczną bliskością na co dzień, czy z okazywaniem 
takich form czułości, jakie są typowe w relacji rodzice - małe dzieci. 
 



Bliskość zakochanych 
W miarę, jak bliskość rodziców 

przestaje być dla dorastającego syna czy 
córki aż tak bardzo atrakcyjna i potrzebna 
jak w dzieciństwie, coraz silniejsza staje się 
potrzeba bliskości z tymi, których spotykamy 
w szkole, w środowisku rówieśniczym,         
w grupach formacyjnych czy wśród osób       
o podobnych zainteresowaniach, pragnie-
niach i wartościach.  

Pojawia się nowa, niezwykle intensywna forma bliskości, zwana zakocha-
niem. Dominuje w niej zależność emocjonalna od tej drugiej osoby. Ze względu na 
tę zależność radość bycia blisko jest równie intensywna co niespokojna. Pojawiają 
się niepokojące, czasem natrętne pytania: czy ta druga osoba też stała się ode mnie 
zależna, tak jak ja od niej? Czy mogę jej zwrócić uwagę na jej słabości i popełniane 
błędy bez ryzyka, że się obrazi i odejdzie?... W zakochaniu łatwo o emocjonalne 
szantaże… Jeśli choćby jedno z zakochanych okazuje się kimś niedojrzałym, to ich 
bliskość na dłuższą metę stanie się toksyczna. Zamienia się w krzywdę. Może 
prowadzić do nienawiści albo do patologicznej zazdrości. Nawet jeśli nie wiąże się     
z krzywdą, to każda forma bliskości oparta na emocjonalnym zauroczeniu i na 
emocjonalnych potrzebach kiedyś się skończy, jeśli nie zamieni się we wzajemną 
miłość. 
 
Bliskość małżonków 

To bliskość jakościowo wyższego rzędu niż więź między zakochanymi. To 
radykalny skok jakościowy w budowaniu bliskości. To bliskość oparta na miłości,      
a nie na chwilowych, przemijających potrzebach, jak to miało miejsce w zakochaniu. 
To bliskość na zawsze: bliskość we wszystkich wymiarach: cielesnym, emocjonal-
nym, duchowym, egzystencjalnym. To dzielenie życia z tą drugą osobą w sposób 
najbardziej niezwykły ze wszystkich możliwych, gdyż to bycie razem na co dzień, aż 
do śmierci i we wszystkich przejawach naszego istnienia… 

To prawdziwa forma przyjaźni, która łączy, ale nie zniewala i nie ogranicza 
wolności osób, bo one chcą być aż do tego stopnia razem! One chcą być aż tak 
blisko siebie! Ona i on pragną niemal wszystko czynić wspólnie: jeść, pracować, 
wypoczywać, spać, rozmawiać, przeżywać radości i smutki… 
Tak blisko, jak małżonek, nie powinien być przy nas nikt inny: 
ani rodzice, ani najlepszy nawet przyjaciel. Stanowczo potwier-
dza to Jezus, gdy stwierdza, że „opuści mężczyzna ojca   i matkę 
i złączy się ze swoją żoną” (por. Mt 19, 5). Kochający się 
małżonkowie są w stanie znieść wszystko, gdy blisko jest 
współmałżonek, dla którego są wszystkim. 

Warunkiem radosnego i roztropnego bycia blisko innych ludzi 
jest bycie blisko samego siebie oraz życie w bliskości Boga. 

ks. Marek Dziewiecki 

 

 
 
Z pewnością marzy nam się, aby Słowo Boga docierające do nas przez róż-

ne osoby, sytuacje i znaki, było lepiej rozumiane i wprowadzane w życie. Do tego 
bez wątpienia potrzebna jest wspólnota braterska, którą cały czas musimy wokół 
siebie tworzyć. Jako bracia w wierze jesteśmy za siebie odpowiedzialni, dlatego tak 
istotne jest, aby troszczyć się o drugiego człowieka. Na szczególną uwagę zasługują 
ludzie, którzy błądzą, upadają lub po prostu nie wierzą. Nie zapominajmy, że oni 
także są naszymi braćmi. Dopiero wtedy, gdy uświadomimy sobie, że w każdym 
człowieku mamy widzieć brata – tak jak widział Chrystus – będziemy mogli budować 
wspólnotę braterską. Taki wymiar wspólnoty zobowiązuje nas, abyśmy nie byli 
bierni w działaniu. 

Do działania i budowania 
wspólnoty wokół nas zachęca  
niewątpliwie sam Chrystus, który 
mówi, że będzie nas sądził z uczynków 
wobec naszych braci, tych najmniej-
szych, najsłabszych (por. Mt 25,31-
46). Słowo Boże – niczym wiara, bez 
uczynków, bez działania, będącego 
naturalną odpowiedzią na zasiane           
w naszym sercu Słowo, jest martwe. 
Ono nigdy nie będzie zmieniało 
naszego życia, jeżeli będziemy 
egoistycznie zostawiali je tylko dla 
siebie. Bardzo często mamy do 
czynienia z ludźmi wrogo nastawio-
nymi do Jezusa i Kościoła. Wtedy 
należy pamiętać o bardzo ważnej 
zasadzie:  „Gdy spotykasz  braci, 
którzy nie czytali Ewangelii, to Ty 
jesteś dla nich Ewangelią” – nasze 
życie ma być zwierciadłem Bożego Słowa. Oczywiście, nie jest to proste zadanie, 
lecz musimy uświadomić sobie że, jest z nami Duch Święty. Jako pierwsi starajmy się 
o brata, ale w taki sposób, by dostrzegł działanie Słowa Bożego w swoim życiu. 
Wtedy także i my starajmy się nasłuchiwać tego, co Bóg ma nam do powiedzenia. 

Nie jesteśmy już anonimowi. Uważajmy siebie za braci Chrystusa i zapra-
szajmy do Jego wspólnoty także innych. Nasze świadectwo życia powoduje, że 
patrzący na nas ludzie doszukują się również w swoim sercu głosu Boga, który 



motywuje do dobrego działania. Wzorując się na tym, co dobre, 
nierzadko zmieniają swoje życie. I właśnie o to chodzi, aby 
codziennie ze wszystkimi ludźmi, których spotykamy, budować 
braterską wspólnotę i zaszczepiać w nich Żywe Słowo – Jezusa 
Chrystusa. Nie obawiajmy się niepowodzeń, niech Chrystus, 
nasz brat, dodaje nam sił! „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani    
w imię moje, tam  jestem pośród nich” (Mt 18, 20). 

 
al. Patryk Herc 

 
 
  
 

 
 

Po co jechać do Gdyni, kiedy morze jest zimne, a pogoda nie dopisuje? Jest 
jeden bardzo ważny powód! Od kilku lat na początku jesieni Wspólnota Radości 
Paschalnej działająca przy Diakonii Ewangelizacji organizuje Warsztaty Uwielbienia 
Tańcem. W tym roku uczestniczyło w nich sześćdziesiąt osób, w tym dwuosobowa 
reprezentacja naszej diecezji. 

Była to niesamowita okazja do poznania nowej formy modlitwy. Już pierw-
szego dnia dało się odczuć, że nie będzie to czas stracony. Ksiądz, który współpro-
wadził Warsztaty wyjaśnił nam, że nie tylko ciało o wymiarach 90-60-90 jest 
świątynią Ducha Świętego, ale każdy z nas może nią być, bez względu na wygląd czy 
wiek. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu mogliśmy z radością uwielbiać 
naszego Zbawiciela.  

Sobota była bardzo pracowitym dniem, prawie w całości poświęconym na-
uce tańców, zarówno modlitewnych, jak i wspólnotowych. Wszyscy, od najmłod-
szych, raczkujących dzieci, do młodych duchem emerytów, dali się porwać muzyce. 

Najważniejszy moment nadszedł w sobotni wieczór. Zebraliśmy się, by 
śpiewem i tańcem uwielbiać Boga. W całej sali widać było wirujące białe stroje, gdy 
w spontaniczny sposób wyrażaliśmy nasze emocje. Było 
to piękne doświadczenie, które można polecić każdemu. 
Niedziela była czasem na powtórzenie poznanych tańców, 
aby nasze ciała lepiej je zapamiętały.  
 I została nam tylko długa podróż do domu, 
podczas której piszemy do Was ten artykuł i przesyłamy 
pozdrowienia od nowo poznanych koleżanek z diecezji 
lubelskiej, które jadą razem z nami. Mamy nadzieję, że 
będziemy mogły razem z Wami zatańczyć na cześć Pana.          a. Olga Świderska  

 
 

 
 

Przeglądając – jakże popularny obecnie – portal społecznościowy, miano-
wicie Facebook, dopatrzyłem się („dzięki” kilku kolegom z kierunku) istnienia 
pewnej strony. Do „lubienia”, żeby uściślić. Strona nosi zaszczytną i – jakże  
zabawną – nazwę: „Ateizm na wesoło”. Jest niczym innym, jak zbiorem obrazów, 
pod którymi można dodać komentarz. Co jakiś czas, na „ścianie” ów tworu, pojawia 
się bardzo kontrowersyjna wypowiedź lub też grafika, będąca nie – jak mogłoby się 
wydawać – żartobliwym podejściem do swej niewiary, ale szkalowaniem, obraża-
niem i wyrzucaniem na margines nas, chrześcijan, oraz innych wyznawców Jedyne-
go Boga. 

Żeby w jakiś sposób unaocznić problem, 
postaram się opisać dosłownie dwa obrazki (jeśli 
zainteresuje Was, drodzy Czytelnicy, ta strona, nie 
zabraniam wejść i namieszać – ale sam pomysł 
wydaje się być stratą czasu). Ostatni taki „wy-
bryk”, który widziałem, tyczył się Adama i Ewy, 
stojących pod drzewem poznania dobra i zła. 
Piękne dzieło, ale uwagę zwracają dwa zakreśle-
nia, obejmujące pępki Rodziców, wraz   z napisem: 
„EXPLAIN THIS!”. Prawdą jest, że jako pierwsi 
ludzie – nie musieli, właściwie – z natury rzeczy – 
nie mogli mieć tej pozostałości po pępowinie. Nie 
zgadzam się jednak, żeby był to dowód „wesołej 
niewiary”. Raczej zdecydowałbym się o zastoso-
wanie starego porzekadła: Tonący brzytwy się 
chwyta. Wprawdzie drobiazgowość jest                 
w pewnym stopniu konieczna, ale tu – śmieszna. 
Co miała pokazać edycja dzieła – na moje oko – 
średniowiecznego lub wczesnorenesansowego? 

To, że katolik od zawsze był tępy? A może to niewierzący jest w pewnym stopniu 
„nieogarnięty”? Już tłumaczę moje stanowisko. Dla przeciętnego, niewykształcone-
go – nawet w stopniu podstawowym – człowieka, przynależnego niższemu stanowi, 
żyjącego w – powiedzmy – XV wieku, nie musiało być wcale oczywiste, że pępek nie 
jest konieczny dla Adama i Ewy. Może malarz wiedział o tym, co wytykają obecnie 
wątpiący i niedowierzający, ale chciał pokazać, że grzech, podobnie jak wszystkie 
atrybuty ciała (no, i pępek), dziedziczymy po nich… Może właśnie o nasze – 
wielorako pojmowane – podobieństwo chodzi? 



 
Inna grafika przedstawia dwie sytuacje: mecz baseballowy, w którym mio-

tacz prosi Ojca o pomyślność – i zdobywa punkt. Bóg się do niego uśmiecha 
(dosłownie!). Dla kontrastu – Afryka, wygłodniałe 
dziecko… Pytanie nasuwa się samo: Gdzie jest Bóg? 
Ciekawa jest ta taktyka „ateistów”. Zakładają, że 
Bóg istnieje. Wtedy łatwiej przywalić wierzącym, 
nieważne, czy żydom, muzułmanom, czy chrześci-
janom. Mogą wówczas oprzeć swoje bezpodstaw-
ne ataki na czymś. Konkretyzując – na Kimś. Bóg 
jest im potrzebny, by pokazać absurdy świata, nie 
zrzucając za nie winy na samych siebie. Zofia 
Nałkowska w „Medalionach” (przy okazji polecam, 
niesamowita książka o czasach II wojny światowej), 
zapisała takie słowa: „Ludzie ludziom zgotowali ten 
los”. To, że Afryka gospodarczo odbiega od innych 
kontynentów, przerastając jednocześnie demogra-
ficznie, wynika (w największym możliwym uprosz-
czeniu) z kolonializmu, rabunkowej polityki… To 
nasi przodkowie, Europejczycy, podzielili plemiona 
wedle własnego uznania, wszczęli uprzedzenia, spowodowali niesnaski… Jednak na 
nic zdaje się tłumaczenie, że to człowiek jest odpowiedzialny za to, co się działo       
(i dzieje) na globie. Dziwne. Ateistom trzeba uświadamiać, że Bóg nie ma wpływu na 
nasze wybory… Pokuszę się o inną tezę: ich trzeba przywoływać do porządku, należy 
przypominać, że nie ma Stworzyciela! Ciekawe, czy nasz niewierzący pociągnie swe 
wywody, gdy będzie mógł korzystać jedynie z faktu, że Bóg NIE ISTNIEJE. Upadają 
wszystkie argumenty, zostaje jeden. Argument siły. Siły psychicznej, bo ataki wtedy 
spływają nie na Boga, lecz na Jego wyznawców. Obrażają, czynią z nas (nie boję się 
użyć tego słowa) głupców…  

Ale zanim to nastąpi, powiadają: logika wszystko wytłumaczy. Idę na ten 
układ. Sztandarowy przykład, którego zawsze chcę (i miałem nawet okazję) użyć: 
wielki wybuch. Jak do niego doszło, skoro nie było przed nim nic, jak to możliwe, że 
zerowa masa okazała się być nagle policzalną? Jaki był „trigger”? Odpowiedź: 
„Energia, która wedle odwróconej teorii względności, stała się materią”. Zaraz, ja 
czegoś nie rozumiem. Skoro nie było nic, to nie było nic… Logika zwycięża tam, gdzie 
jest Prawda. 

Prawda natomiast jest dla nas oczywista: Bóg 
jest źródłem wszystkiego. I – przynajmniej dla mnie – nie 
ma bardziej racjonalnego wytłumaczenia początku, jak 
dwa słowa, które Stwórca mógł wypowiedzieć, gdy czas 
jeszcze nie istniał: „Stań się”! 

Ateizm na wesoło – a może dogryzanie na sucho 
i żałośnie? 

a. Jakub Modrzejewski 
 

 
 

 
 

Wielu z nas zna ten obrazek: śpiew na oazie, próba scholi/chóru/zespołu. 
Żeby odpowiednio zacząć, należałoby się pomodlić. Prowadzący zaczyna modlitwę, 
połowę uczestniczących po jej zakończeniu już zaczyna swędzieć czoło, bo okazuje 
się, że dorzucono jeszcze wezwanie do św. Cecylii. Teraz już nas nie zaskoczy! A tu 
nagle „Święty Odo, módl się za nami”. Chwila konsternacji, uczyniony w pośpiechu 
znak krzyża i pytanie: ale kim jest ten święty? Właśnie dlatego pojawia się ten 
artykuł: ku pokrzepieniu serc. 

Podstawowa sprawa: był benedyktynem, żył na przełomie IX i X wieku. Ale 
nie należał do tych spokojnych, modlących się cicho w kącie „braciszków”. On 
zauważał, że źle się dzieje w naszym 
Kościele, widział że wielu kapłanów 
ma zły stosunek do Eucharystii, nie 
wierzyli w to, że chleb i wino 
przemieniają się w Ciało i Krew 
Chrystusa i krytykował ich. Głosił, że 
należy się skupić na rzeczach 
duchowych, a do świata materialne-
go podchodzić z dystansem.  

Był synem rycerza Abbona, 
wychowywał się na dworze księcia 
Wilhelma Akwitańskiego. Służbę 
świecką i duchową pojmował jako 
powołanie Boże, wbrew współcze-
snej mu opinii, jakoby są tylko okazją 
do zdobywania nowych tytułów           
i godności. W wieku 30 lat wstąpił do zakonu benedyktynów, wybrał opactwo         
w Baume, którego przełożonym był Berno. Upatrzył on sobie Odona jako swojego 
następcę. Został nim w wieku 46 lat w 924 roku, obejmując opactwa w Baume          
i Cluny. Były one jednak od siebie bardzo oddalone, więc zrezygnował z kierowania 
Baume, które nie potrzebowało reform. Najpierw rozbudował nowe opactwo             
i zapewnił mnichom utrzymanie. Wtedy nastał czas na reformy wewnętrzne. Jego 
działania odniosły sukces: do bram klasztornych przybywało coraz więcej kandyda-
tów, przykład Cluny pociągnął za sobą inne klasztory z terenów Włoch i Francji.  
Reformy Odona rozprzestrzeniły się z czasem w niemal wszystkich klasztorach 
benedyktyńskich. Patron muzyków przeprowadzał reformy w ścisłej współpracy       
z  Rzymem,  często  do  niego  podróżował  i  w  czasie  jednej  z  tych  podróży zmarł 



 
w drodze powrotnej w Tours 18 listopada 942 roku w wieku 64 lat.  

Niektórzy z Was mogą w tym momencie pomyśleć: No dobra, był świętym 
człowiekiem, ale dlaczego od razu patronem śpiewu? Już spieszę z  wyjaśnieniem. 
Jako że nie należał do tych cichych, uważano  go za surowego, ale przede wszystkim 
był dobrym i radosnym człowiekiem. Promieniował radością, cały czas chciał ją 
okazywać, zachęcał do tego innych ludzi. Potrafił razem ze spotkanymi chłopcami 
śpiewać ku chwale Bożej, zawsze wręczając im za to jakiś drobny podarek (nie, to 
nie była forma łapówki, raczej pamiątki). Jego radość oddziaływała na innych 
mnichów, potrafił podsycać w nich zamiar kroczenia ku 
doskonałości. 

Mniej więcej dlatego modlimy się do świętego Odo-
na, szczególnie w dniu jego wspomnienia – 18 listopada –  
aby nam nigdy nie zabrakło radości z wychwalania Pana, aby 
śpiew nie był smutnym recytowaniem znanych utworów,       
a żywą modlitwą, zdolną obudzić serca bliźnich. 

 
 

a. muz. Łukasz Celuch 
 
 
 

 
 

Choinki, ozdoby, gruntowne sprzątanie, dwanaście potraw i moc prezen-
tów... Boże Narodzenie to wyjątkowy czas w życiu każdego chrześcijanina. Chcemy, 
aby wszystko zostało jak najlepiej i najpiękniej przygotowane, dopięte na ostatni 
guzik – dbamy o samopoczucie najbliższych i świąteczną atmosferę. Ale niezwykle 
ważne jest także uczynienie naszej modlitwy odświętną. Na co dzień zapewne 
większość z nas zwraca się ze swoimi podziękowaniami i prośbami do Boga Ojca lub 
Chrystusa, myśląc o Nim jako o Zbawicielu, dorosłym mężczyźnie, który oddał za nas 
życie na krzyżu. Jednak w okresie Bożego Narodzenia widzimy Go w postaci 
bezbronnego niemowlęcia narodzonego w stajence pełnej słomy. Od zawsze, to 
ważne w dziejach całego świata zdarzenie, budziło ogromną ciekawość, powstało 
wiele apokryfów dookreślających jego okoliczności. 

Wydaje się, że znamy już tę scenę na pamięć – i rzeczywiście tak jest. Mimo 
to, każdorazowe czytanie opowiadających o niej fragmentów Biblii, może zwrócić 
uwagę na inny aspekt, który warto rozważyć podczas modlitewnego skupienia. 
Uwielbienie Jezusa jako Bożego Dzieciątka powinno być przede wszystkim pełne 
świadomości, że już w tej postaci uobecnia się Chrystus, nasz Zbawiciel. Niemowlę 
jest słabe, niesamodzielne i bezbronne, zdane na swoich rodziców. Nasz Bóg 

ukochał człowieka tak bardzo, że pozwolił swojemu Synowi przyjść na świat w tej 
oto postaci, w skrajnym ubóstwie. A my tak często narzekamy, choć powinniśmy 
wciąż uwielbiać Stwórcę za to, czym nas obdarzył. Dziękujmy za rodzinę, przyjaciół, 
za szczęście, za to że dane nam było dotrwać do kolejnych Świąt. 

Wielbijmy Boga w tym małym Dzieciątku, nie za-
pominając o wielkości i majestacie, które już wtedy 
były w Nim obecne. Pomyślmy, że tej cudownej nocy 
zajaśniało światło, za którym podążyli zarówno 
pastuszkowie, jak i królowie, a ich postawy 
bezgranicznego uwielbienia mogłyby być także 
naszymi postawami. Kiedy pastuszkowie 
spotkali aniołów, bez większych wątpliwo-
ści podążyli na spotkanie Syna Człowie-
czego. Byli pełni ufności, rodziła się w 
nich bezinteresowna miłość. I my nie 
odkładajmy niczego na później – 
wykorzystajmy każdą chwilę, aby 
czynić dobro i przybliżać się do 
naszego Pana. Korzystajmy z zalet 
trwania we wspólnocie i zachęcajmy 
się wzajemnie, aby nie zrażać się 
trudnościami jakie napotykamy, ale 
mimo wszystko głosić dalej nowinę    
o narodzinach Mesjasza. Niech 
orędownikiem w tej misji będą nam 
owi pasterze, pełni prostoty                
i dobroci oraz Trzej Królowie, którzy pozostawili u stóp Dzieciątka wszystko, co mieli 
najcenniejsze. Uczynili to, mimo próby wiary, jaka ich napotkała. Przecież gwiazda 
wskazująca im drogę w pewnym momencie znikła, a u celu zamiast spodziewanego 
przepychu godnego króla zastali ubogą stajenkę. I nasza wiara napotyka wiele 
trudności, kiedy na miejsce wzniosłych przeżyć pojawia się pewna rutyna, a wśród 
znajomych napotykamy na brak wiary i niezrozumienie. Wszystko jednak można 
pokonać, jeśli ciało Chrystusa jest stałym pokarmem dla naszej duszy, a ze swojego 
serca uczynimy żłóbek, w którym będziemy pielęgnować niezwykły dar – ducho-
wość. Na wzór Mędrców ze Wschodu składajmy dary Bożemu Dzieciątku, złoto 
kadzidło i mirrę zastąpmy ofiarami z własnych wyrzeczeń i postanowień. 

Mam nadzieję, że powyższe przemyślenia mogą stać się wskazówkami       
w świątecznej modlitwie uwielbienia. Istnieje cały zbiór modlitw do Dzieciątka 
Jezus, którego być może nie znamy (koronka do Najświętszego Dzieciątka Jezus        
z Pragi, dwanaście tajemnic Dziecięctwa, litania do Boskiego Dzieciątka Jezus). 
Poniżej, na zachętę do dalszego szukania zamieszczam ofiarowanie siebie Dzieciątku  
Jezus.  Tak  jak  w Nim pełno jest niewinności i pokory, tak i my uwielbiajmy naszego 
Pana z dziecięcą ufnością! 



 
Oddaję Ci serce, aby w Sercu Twoim odnowione zostało. 
Oddaję Ci krzyże i troski moje, aby przez Ciebie zasługi nabierały. 
Oddaję Ci usta moje, aby się tylko na Twoją otwierały chwałę. 
Oddaję Ci myśli moje, aby w Tobie całkiem zatopione były. 
Oddaję Ci oczy moje, aby nieustannie szukały Ciebie i tylko w Tobie znajdowały 
upodobanie. 
Oddaję Ci ręce moje, aby jedynie dla Ciebie pracowały. 
Oddaję Ci nogi moje, aby ciągle postępowały po Twojej 
drodze. 
Oddaję Ci wolę moją i pragnę nie mieć jej wcale, abym 
doskonale Boskiej woli Twojej był posłuszny. 
Amen. 

 
 
 

a. Magda Górska 
 
 
 
 

 
 

Wolność polega na tym, aby śmiało rozpatrywać każdą sytuację,  

 w jaką wpakuje nas życie i brać na siebie wszelką wynikłą stąd odpowiedzialność. 

Jean-Paul Sartre  
 

Niestety, osoby uzależnione tracą zdolność rozpatrywania sytuacji i odpo-
wiedzialności. W pierwszym artykule z cyklu poświęconego wszelkiego rodzaju 
uzależnieniom, chcemy przybliżyć kwestię narkomanii, uzależnienia od toksyn 
zwanych narkotykami. 

 
Co to jest narkomania i czym się charakteryzuje? 

Etymologia słowa „narkomania” pochodzi z języka greckiego, mianowicie: 
narke – odurzenie, mania – szaleństwo. Narkomanię eksperci zdefiniowali, jako      
„... stan okresowej lub przewlekłej intoksykacji przynoszącej szkodę osobnikowi              
i społeczeństwu wywołanej powtarzającym się zażywaniem leku naturalnego lub 
syntetycznego…”. Brzmi to bardzo naukowo, ale oznacza po prostu stałe, przewle-
kłe, celowe wprowadzanie do organizmu substancji o działaniu szkodliwym, czyli 
trucizny, w celu innym niż medyczny. 

 
Narkomania charakteryzuje się: 
� nieodpartą koniecznością lub potrzebą przyjmowania narkotyku, 
� tendencją do zwiększania dawki, 
� psychicznym, a niekiedy fizycznym uzależnieniem się od działania leku, 
� głodem narkotycznym, 

� chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami. 

 

Pierwsze trzy cechy są wspólne dla większości uzależnień. Jednak narko-
mania bardzo szybko doprowadza ludzki organizm do zaburzeń psychicznych             
i zaburzeń zachowania. A nieleczona powoduje uzależnienie fizjologiczne, które 
przejawia się w niesamowicie silnej potrzebie stałego zażywania narkotyku, która 
jest odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie 
zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). 

 
O substancjach narkotycznych słów kilka… 
 Jest ich wiele. Można je różnie nazywać i dzielić – na syntetyczne i natural-
ne, stymulatory, psychodeliki, opiaty, barbiturany, benzenodiazepiny, legalne            
i nielegalne. Zwolennicy używania dzielą je również na miękkie i twarde. To 
rozróżnienie jest na tyle niebezpieczne, że sugeruje, że zażycie np. marihuany 
(zaliczanej do miękkich 
narkotyków) jest mniej 
szkodliwe. Specjaliści zajmują-
cy się terapią osób uzależnio-
nych wskazują, że pacjenci 
swoją drogę zażywania 
narkotyków rozpoczęli często 
od marihuany. Pozytywne 
emocje i uczucia towarzyszące 
pobieraniu narkotyków oraz 
ich specyficznego działania są 
krótkotrwałe. Osoba uzależ-
niona, by osiągnąć „błogostan”, zażywa coraz więcej i eksperymentuje z coraz 
bardziej uzależniającymi substancjami. Zażywanie ekstazy kończy się zmęczeniem, 
wyczerpaniem, mdłościami, podłym nastrojem i bólami głowy. Powoduje również 
odwodnienie, a nawet brak koordynacji ruchowej, zaburzenia równowagi                   
i nieprawidłowości w akcji serca. Jeśli chodzi o działanie psychotropowe, to pojawia 
się panika, otępienie, paranoja i zaburzenia pamięci. A to dopiero część „działań 
niepożądanych” jednego z wielu narkotyków. Z czym jeszcze może przyjść się 
zmierzyć po jednorazowym (!) zażyciu? Przy kokainie może to być nadciśnienie, 
napad padaczkowy, wiotkość i drżenie mięśni, stan lękowy, problem z oddechem, 
zawał serca, pękanie naczyń w mózgu, paraliż, a nawet śmierć. Zaznaczmy, że 
kokaina i jej inna forma – CRACK, bardzo szybko i bardzo silnie uzależniają, wywołu-
jąc niekiedy psychozę kokainową. Jedna dawka LSD może się zaś zakończyć dla 



niektórych „złą podróżą”, czyli napadem paniki wywołanym koszmarnymi halucyna-
cjami i urojeniami, którym często towarzyszą próby samobójcze. Lista tych zagrożeń 
jest znacznie dłuższa…  
 
Dlaczego problem narkomanii się zwiększa? 

Bowiem ludzie, szczególnie mło-
dzi, poszukują gotowych recept na 
szczęście i łatwych rozwiązań na wszelkie 
problemy. Szukają usprawiedliwienia 
swojego zachowania, niepowodzeń. 
Zażywają, więc środki, które pomagają im 
się zrelaksować, uspokoić i zapomnieć      
o kłopotach. Jednak branie narkotyków    
z powodu nierozwiązanych problemów 
to jedynie prosta droga do uzależnienia, 
a to z kolei rodzi nowe problemy. 

 
Jakie widoczne zmiany powodują narkotyki? 

Bliskie otoczenie osoby uzależnionej z pewnością zwróci uwagę na jej zabu-
rzenia nastroju, rozchwianie emocjonalne i brak koncentracji oraz pamięci. 
Narkomani miewają stany psychotyczne (od red.: Jest to stan umysłu charakteryzu-
jący się występowaniem zaburzeń w postrzeganiu rzeczywistości np.  problemy         
z logicznym myśleniem, brak umiejętności podejmowania własnych decyzji czy 
rozróżniania prawdziwych wydarzeń od swoich wyimaginowanych). Zmienia się 
również wygląd zewnętrzny. Narkotyki powodują wychudzenie, zmiany zapalne 
skóry, próchnicę zębów (heroina, amfetamina), trądzik, rozstępy, łysienie. Oczywi-
ście nasilają się wszelkie problemy zdrowotne. Podatne jest serce, wątroba, płuca, 
naczynia krwionośne. Szybko dochodzi do ich przeciążenia, zaburzeń pracy i chorób, 
niekiedy bardzo ciężkich i śmiertelnych. 

 
Jak pomóc? Gdzie szukać pomocy? 

Gdy jesteśmy świadkiem, jak narkotyki powodują reakcje organizmu zagra-
żające życiu (duszności, drgawki, napad paniki, omdlenia, utrata przytomności, 
zmniejszenie aktywności organizmu lub jej nadmierne wzmożenie), to bez namysłu 
wzywamy Pogotowie Ratunkowe, tel.: 999 lub 112.  

Jeśli znamy kogoś w naszym otoczeniu (rodzeństwo, koledzy, przyjaciele) bory-
kającego się z problemem narkotykowym, warto poszukać dla tej osoby pomocy. 
Podstawą jest rozmowa, ale warto też gdzieś odnotować sobie takie kontakty, jak: 

• Antynarkotykowy Telefon Zaufania, tel. 0 801 199 990 czy też Infolinia 
Pogotowia Makowego Towarzystwa „Powrót z U” tel.: 0 801 109 696. 

• www.poradnia.narkomania.org.pl (poradnia internetowa dla osób uzależ-

nionych i ich bliskich). 

 

 
• Poradnie w najbliższym otoczeniu np. 

Punkt Konsultacyjny Monar 

ul. Limanowskiego 134, 26-612 Radom 

tel.: (0-48) 360-99-00 

• Samodzielny Wojewódzki Publiczny ZOZ Oddział de-

toksykacyjny 

ul. Krychnowicka 1, 26-600 Radom 

tel.: (0-48) 332-21-21 wew. 312, 286 

 
a. Karolina Ratajczyk 

 
 
 
 

 
 

Taki tekst można usłyszeć – niemal wszędzie – już po Wszystkich Świętych. 
Gdy tylko z półek znikną znicze, do gry wkraczają choinki i wizerunki św. Mikołaja na 
sklepowych witrynach. Jesteśmy zalewani falą świątecznych piosenek w radio            
i propozycjami gwiazdkowych prezentów. Obserwujemy prześciganie się ludzi         
w tym, czyja choinka będzie najbardziej zielona, czyj karp najsmaczniejszy i czyj 
makowiec będzie miał najwięcej ziarenek maku. Widzimy, jak sprzedawcy sprowa-
dzają Boże Narodzenie do kolejnego sposobu na zarobek .  Czy naprawdę na tym 
powinien polegać przełom listopada i grudnia? Na tworzeniu sztucznej „magicznej 
atmosfery” za pomocą kolorowych dekoracji, czy może na przygotowaniu siebie        
i swojego serca na ponowne narodzenie w nim naszego Pana? No właśnie. Drogi 
Czytelniku, droga Czytelniczko, zadaj sobie w sercu pytanie: czym jest dla Ciebie 
Boże Narodzenie i czas przygotowania do Niego – Adwent. Aby Ci w tym pomóc 
postaram się przybliżyć te dwa okresy roku liturgicznego. 

 
Adwent 

Słowo „adwent” oznacza „przyjście”. Pierwsze ślady obchodzenia Adwentu 
pochodzą z IV wieku. Początkowo obejmował on 2 tygodnie, w późniejszych 
wiekach od 4 do 5. W Polsce  pięć niedziel adwentowych obchodzono do XII wieku. 
We wcześniejszych stuleciach okres ten miał  charakter bardziej pokutny niż 
obecnie. Współcześnie, adwent jest radosnym oczekiwaniem na przyjście Pana. Jest 
to okres liturgicznego przygotowania do Bożego Narodzenia, ale także ma skłonić 



do wybiegania w przyszłość, kiedy to Syn Boży przyjdzie po raz drugi. Zaczyna się 
nieszporami pierwszej niedzieli adwentu, a kończy 24 grudnia, obejmując  cztery 
niedziele. Opuszczenie „Gloria” nie jest wyrazem pokuty, ale znakiem czekania, aż 
na nowo zabrzmi hymn anielski, śpiewany w Noc Narodzenia Jezusa.   

Adwent dzieli się na dwa podokresy. Pierwszy, obejmuje czas od nieszpo-
rów pierwszej niedzieli do 16 grudnia. Liturgia mówi wtedy o powtórnym przyjściu 
Chrystusa. Natomiast drugi podokres bezpośrednio przygotowuje do Bożego 
Narodzenia, przez zachęcanie wiernych do odrodzenia w sobie dziecięctwa Bożego.  

Do polskiej tradycji adwentowej, należy Msza święta wotywna ku czci Naj-
świętszej Maryi Panny, odprawiana przed świtem – zwana roratami. Nazwa rorat, 
pochodzi od słów antyfony na wejście Mszy „Spuśćcie rosę niebiosa”, które po 
łacinie brzmią: „Rorate cæli desuper”.  
 
Boże Narodzenie 

W Ewangeliach nie występuje data narodzin Jezusa. Najstarszym – obecnie 
znanym – autorem, który pisał o narodzinach Jezusa w grudniu, jest Hipolit Rzymski. 
W datowanym na 204 rok „Komentarzu do Księgi Daniela”, pisał on: „Pierwsze 
przyjście Pana naszego wcielonego, w którym się narodził  w Betlejem miało miejsce 
ósmego dnia przed kalendami styczniowymi” (tzn. 25 grudnia). W IV wieku, kiedy 
chrześcijaństwo zaczęło zdobywać popularność, zaczęto obchodzić Boże Narodze-
nie, zamiast święta Sol Invictus (Niezwyciężonego Słońca). Przyjęcie 25 grudnia za 
datę narodzin Chrystusa wyjaśnia też tzw. Hipoteza obliczeniowa. Zakłada ona 
idealne zsynchronizowanie czasu narodzin i śmierci ludzi doskonałych, Jezus 
narodził się 25 grudnia, a zmarł w dzień Paschy 25 marca (która jest zbieżna               
z biologiczną datą poczęcia). Powiązanie Bożego Narodzeni a z datą 25 marca, 

podkreśla też wielu 
teologów, np. kardynał 
Joseph Ratzinger. Zwrócił 
on uwagę na to, że           
w tradycji judaistycznej 25 
marca był uznawany za 
dzień stworzenia świata, 
więc obchodzono go także 
jako wspomnienie poczę- 
cia Jezusa i jego męczeń-
skiej śmierci. Inna teoria 
mówi, że dzień 25 grudnia 
został wybrany ze wzglę- 
du na rzymskie święta, 
obchodzone podczas 

przesilenia zimowego na półkuli północnej. Świętowano wtedy, 25 grudnia, 
narodzenie dwóch bóstw słońca. To pogańskie święto z czasem zostało schrystiani-
zowane i zaczęto świętować w tym dniu narodziny Jezusa. Wiązało się to także         
z tym, że słońce było symbolem zmartwychwstałego. 

 
Zwyczaje bożonarodzeniowe 

W Polsce święto Bożego Narodzenia poprzedzone jest Wigilią. Tradycyjnie 
w dzień ten zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, choć nie 
nakłada na nas tego prawo kościelne. Punktem kulminacyjnym jest uroczysta 
kolacja, do której zasiadamy po pojawieniu się na niebie pierwszej gwiazdki – na 
pamiątkę Gwiazdy Betlejemskiej. Liczba gości przy Wieczerzy Wigilijnej powinna być 
parzysta plus jedno nakrycie dla nieobecnych/zmarłych/niespodziewanych przyby-
szów/Dzieciątka. W nocy w kościołach rozpoczyna się uroczysta 
Msza święta zwana Pasterką.  

Sensem tych świąt jest tajemnica wejścia Syna Boga       
w kruche i marne ciało człowieka. Więc może warto, zamiast 
biegać po sklepowych wyprzedażach, uklęknąć i podziękować za 
ten dar, bez którego nie byłoby zwycięstwa życia nad śmiercią? 

 
a. Agnieszka Bielik 

 
 
 

 
 

Uwaga, uwaga mieszkańcy planety Ziemi za 1 h i 13 min nastąpi  
KONIEC SWIATA!!! 

 
Taka wiadomość obiegła świat podczas pogodnego wieczoru, na paździer-

nikowej Oazie Modlitwy. I rzeczywiście, na ten weekend przepowiadano to – jakże 
wstrząsające wydarzenie. Czuli- śmy się wyróżnieni, że to właś- nie na oazie,            

w żywej wspólnocie Kościoła, 
którą tworzymy, doświadczymy 
końca świata. Oczywiście 
wszystko to, tak pół żartem, pół 
serio. Żadnego końca świata nie 
było, a my przeżyliśmy wspaniałe 
rekolekcje. Od 21 do 23 
października w pionkowskiej 
Betanii, zgromadziło się ponad 
100 osób, na październikowej 
Oazie Modlitwy, która przebie-

gała pod hasłem „Żywy Kościół”. Oazie przewodniczył ks. Artur Chruślak i s. Lucyna 
Ćwiek.   



   
Rekolekcje rozpoczęliśmy Eucharystią, potem głodni i zmęczeni trudem podróży, 
udaliśmy się  na kolację, podczas której mogliśmy zregenerować siły. Wieczorem 
spotkaliśmy się na refektarzu, oglądając film przepełniony współczesną symboliką, 
tak aby pomóc nam zrozumieć istotę Żywego Kościoła. Po projekcji dzieliliśmy się 
świadectwem, w jaki sposób doświadczyliśmy i – czy w ogóle – mieliśmy do 
czynienia z Żywym Kościołem w swoim życiu. Dzień zakończyliśmy kompletą. 

Sobota 22, października była, szczególną, ponieważ wtedy Kościół, po raz 
pierwszy, wspominał liturgicznie błogosławionego Jana Pawła II. Byliśmy bardzo 
szczęśliwi, że właśnie ten dzień możemy przeżywać na Oazie Modlitwy we wspólno-
cie oazowej. Sobotę rozpoczęliśmy jutrznią, na której konferencję wygłosił jeden       
z alumnów. Przed południem mieliśmy pierwsze spotkanie w grupach, na którym  
poszukiwaliśmy odpowiedzi na pytanie: „Kim dla mnie jest Chrystus?”. Kulminacyjny 
punkt dnia to oczywiście Eucharystia, na której homilię wygłosił ks. Artur. Po Mszy 
świętej udaliśmy się na pyszny obiad. Po posiłku przyszedł czas na odpoczynek, 
który spędziliśmy bardzo aktywnie, bo na placu zabaw, na którym doświadczyliśmy 
nie lada widowiska. Nasi chłopcy prezentowali akrobacje, które były wyczynami na 
miarę prawdziwych cyrkowców. Należą się im, naprawdę, słowa uznania. 

Drugie spotkanie w grupach miało miejsce po południu, zajmowaliśmy się 
na nim tematem Kościoła – już w szerszym tego słowa znaczeniu. Zadawaliśmy 

sobie pytanie: „Kto tworzy 
Kościół?  Po co chcemy 
trwać w Żywym Kościele? 
A w końcu, jaki cel mają 
nasze przyjazdy na Oazy 
Modlitwy?”.  Dochodzili-
śmy do wniosku, że 
Kościoła nie tworzy jedna 
osoba, a wspólnota w któ-         
rej każdy człowiek stanowi 
jej cząstkę. Nie możemy 
powiedzieć: „Ja jestem 
Kościołem”, ale zasadnym 

jest stwierdzenie: „Ja wspólnie z innymi wierzącymi tworzę Kościół, jestem jego 
częścią”. Po kolacji nadszedł czas na pogodny wieczór, który był wypełniony tańcem 
i śpiewem, bo przecież każdy z nas dawał z siebie wszystko, co mógł, zwłaszcza 
kiedy animatorzy oznajmili nam, że za chwilę nastąpi koniec świata. Oni oczywiście 
żartowali, a my pełni radości Dzieci Bożych, bawiliśmy się świetnie. Ostatnim bardzo 
ważnym akcentem dnia był różaniec i adoracja Najświętszego Sakramentu                
w kaplicy. Po  modlitwach, mieliśmy czas na śpiew i kontemplacje Pana Jezusa            
w tabernakulum. To był cudowny przykład Żywego Kościoła, wtedy można było        
w szczególny sposób poczuć niezwykłą więź wspólnoty. 

W końcu doczekaliśmy przeżywania niedzieli na Oazie Modlitwy. Powitali-
śmy Pana Boga słowami jutrzni, podczas której drugi z naszych alumnów, wygłosił 
konferencję bogatą w doskonałe przykłady Żywego Kościoła, które doświadczył       

w swoim życiu. Po śniadaniu odbyło się trzecie i – tym samym – ostatnie, na tej 
Oazie Modlitwy, spotkanie w grupach. Rozmawialiśmy o Żywym Kościele, którego 
fundamentem jest osoba, którego istotą jest communio, czyli zjednoczenie                
z Chrystusem. Spotkanie zwieńczyliśmy puentą, że Żywy Kościół, to Kościół dający 
życie, ożywcze tchnienie, tak że pragniemy w nim trwać i odważnie o nim 
świadczyć. Ostatnim punktem naszej Oazy Modlitwy była 
Eucharystia. Niedzielna Ewangelia mówiła nam o najważ-
niejszym przykazaniu, jakim jest przykazanie miłości. 

Kościół to wspólnota ludzi wierzących i miłujących 
się nawzajem. Pamiętajmy o tym każdego dnia, nie tylko 
podczas Oazy Modlitwy. 

 
a. Wiola Wasil 

 
 
 
 

 
 

„PLAN AD CHRISTUM REDEMPTOREM 2: RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE W SŁUŻBIE 

ODNOWY PARAFII – KU DIAKONII WSPÓLNOTY LOKALNEJ ” 

 
Papież Paweł VI napisał w encyklice Evangelii nuntiandi, że „człowiek na-

szych czasów chętniej słucha świadków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, 
to dlatego, że są świadkami”. Jednym ze świadków (uczestnik rekolekcji prowadzo-
nych przez założyciela Ruchu Światło-Życie ks. Franciszka Blachnickiego; koncele-
brans Mszy świętej, której przewodniczył ks. Wojciech Danielski) jest ks. proboszcz 
Aleksander Sikora z parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Starachowicach. 
Mocą Bożą dał świadectwo prawdzie. Jego słowa płynęły z serca oraz doświadczenia 
wieloletniej pracy proboszcza na parafii. 

Widzi potrzebę wspomagania wspólnot działających przy parafii, ponieważ 
każdej wspólnocie, czy to liczącej ponad sto osób, czy nawet tam, gdzie gromadzą 
się dwaj albo trzej w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, tam potrzeba pasterza. 
Wspólnoty te muszą nawzajem współpracować, gdyż gromadzi ich jeden Cel – Pan 
Bóg. Musi istnieć dialog międzywspólnotowy oraz wzajemne wspomaganie siebie. 
Nie zapominajmy o tych parafianach, którzy może potrzebują wsparcia drugiego 
człowieka, zgromadzenia we wspólnocie. Bo parafia jest wspólnotą wspólnot oraz 
wspólnotą służb i charyzmatów. Zachęcał również, aby to młodzi ludzie wychodzili   



z inicjatywami do swoich kapłanów jako element ożywiający wspólnotę parafialną. 
Warto interesować się swoją parafią, zapytać siebie: „na ile jesteśmy sympatykami, 
a na ile naprawdę żyjemy parafią?”. 

Centrum każdej wspólnoty jest Eucharystia. To ona ma jednoczyć ludzi         
i dawać siłę do posługi diakonijnej. Najczęściej to właśnie na niej gromadzą się 
wierni, aby tworzyć wspólnotę parafialną, lud Boży. My także zebraliśmy się przy 
Stole Pańskim, aby czerpać ze źródła, które się nie wyczerpuje. To umocnienie 
pozwoliło nam porozmawiać o naszej sytuacji na parafiach w 
poszczególnych diakoniach. Każda z nich jest ważna, aby 
wspólnota stawała się jednością. Posługę trzeba przenieść na 
grunt parafialny, co było podstawą myśli Sługi Bożego ks. 
Blachnickiego. 

 
Bogu niech będą dzięki za to spotkanie! 

 
a. Piotr Krzysztoszek 

 
 

 
 

Był to bardzo wyjątkowy czas, kiedy mogliśmy odwiedzić naszą Mamę        
w  Sanktuarium w Skarżysku-Kamiennej podczas listopadowej Szkoły Animatora. 
Weekend spędzony tak blisko Ostrobramskiej Pani na długo pozostanie w sercach 
ok. 80 animatorów oraz naszych moderatorów. W dniu Święta Odzyskania Niepod-
ległości, zjechaliśmy się wszyscy, aby przeżyć rekolekcje pod hasłem „Słuchać Pana 
we wspólnocie”. 

Piątkową podróż do Ostrej Bramy uwieńczyły spotkania w diakoniach, apel 
oraz Eucharystia w kaplicy Matki 
Bożej Miłosierdzia. 

Już w sobotę o świcie na 
wspólnej jutrzni zawierzyliśmy Panu 
cały dzień pracy i modlitwy. Pracy, 
ponieważ w diakoniach ustalaliśmy 
plan działań na najbliższy czas, 
pracowaliśmy nad własnym udosko-
nalaniem się, a także modlitwy, 
bowiem nie mogliśmy przeżyć tego 
dnia bez wspólnych modlitw, 

Eucharystii oraz procesji Maryjnej. Był to dla nas zaszczyt, że jako Ruch Światło-
Życie, wzięliśmy udział w jakże licznej procesji, mimo niesprzyjających warunków 

atmosferycznych. Niosąc żarzące się 
pochodnie, świadczyliśmy wśród 
mieszkańców Skarżyska, podczas 
procesji z kopią obrazu Matki Bożej 
Ostrobramskiej od kościoła Naj-
świętszego Serca Jezusowego do 
Ostrej Bramy. 

Na szczęście ogrzała nas za-
równo kolacja, jak i prezentacja grup 
studenckich, przygotowana przez 
animatorów  studiujących  w różnych 

zakątkach Polski. 
Niezwykłe miejsce, niezwykły czas, niezwykli ludzie, więc także noc była 

niezwykła. A to wszystko dzięki niezwykłemu Gościowi. Nocne czuwanie przy 
Najświętszym Sakramencie było dla nas i radością, i wyzwaniem. Co pół godziny 
zmienialiśmy się, aby czuwać przy Panu Jezusie i nie pozosta-
wić Go samego.  

Niedzielną Mszą świętą z wiernymi oraz zawierze-
niem się przed obrazem  Matki Bożej zakończyliśmy ten 
wyjątkowy czas. 

 Cieszymy się, że mogliśmy przeżyć te rekolekcje         
w nowym ośrodku o nazwie „Centrum Ostra Brama”, który 
zaskoczył nas swoim gustownym wnętrzem i ciepłą atmosferą. 
 

a. Maria Wróbel 
 

 
Kraków jeszcze nigdy tak jak dziś. Nie miał w sobie takiej siły i...                      

godności Jana Pawła II 
 

Zimny, listopadowy wtorek. Jak zwykle wysiadam z tramwaju na Placu 
Wszystkich Świętych, biegnę na uczelnię, bo jeszcze chwila i rozpoczną się wykłady. 
Można powiedzieć, że studencka rutyna, obowiązki itp. Jednak dla mnie to wszystko 
jest niesamowite. Uniwersytet Papieski JANA PAWŁA II, ul. Franciszkańska 1, XIX 
wieczny budynek pałacu Sanguszków przylegający do słynnej FRANCISZKAŃSKIEJ 3  
z jeszcze słynniejszym OKNEM PAPIESKIM. 

Po zajęciach idziemy na kawę. Rozmawiamy, śmiejemy się, ktoś opowiada 
kawał, ale gdy przechodzimy pod tym słynnym oknem na Franciszkańskiej 3, to na 
chwilę milkniemy. Nie ustalaliśmy tego, to wyszło spontanicznie. Chwilę później 



odzywa się kolega z lekko południowym akcentem: „Chopie jak dobrze, że jest JAN 
PAWEŁ II…” Oczywiste, ale i szokujące. 
 To już ponoć tradycja, że od 6 lat odbywają się Dni Jana Pawła II. Chyba na 
każdej z krakowskich uczelni odbywa się jakieś spotkanie, sesja naukowa, wykład. 
Osobiście żałuję, że nie udało mi się pójść na wykład abp. Piero Mariniego – 
słynnego ceremoniarza papieskiego, ale za to wybrałem się wraz z kolegą na wykład 
ks. Prałata Sławomira Odera – postulatora procesu beatyfikacyjnego papieża 
Polaka, zatytułowany Specyfika procesu beatyfikacyjnego Jana Pała II. 

Tę sesję naukową, odbywającą się w krakowskim seminarium, otwierał ks. 
kard. Stanisław Dziwisz. Niesamowite dla mnie było zobaczyć człowieka, który przez 
39 lat stał krok za błogosławionym. Także słowo wstępne wygłosił metropolita 
krakowski. Wspominał ostatni dzień ziemskiego życia papieża: ostatnią Mszę 
świętą, modlitwę Liturgii Godzin, pożegnanie ze współpracownikami (w tym z kard. 
Josephem Ratzingerem), wreszcie moment powrotu do domu Ojca i, jak to określił 
ks. kardynał, „ostatni akt ewangelizacji”. Wszyscy znamy opisy tych chwil z gazet, 
telewizji, Internetu itp. Ale moje pierwsze odczucie: Słyszeć jak opowiada kard. 
Dziwisz… dla mnie bezcenne. 

Krótki wstęp, a potem już słowa wykładu ks. Prałata Odera. Już na początku 
dowiedzieliśmy, że był to proces inny niż wszystkie. Przede wszystkim ze względu na 
czas trwania, ale i czynniki administracyjne ,  czyli sprawy regulowane przez przepisy 
Stolicy Apostolskiej, a wiele też zależy tutaj od gestii samego Papieża. Ks. Oder jasno 
i otwarcie powiedział, że papież Benedykt XVI poważnie zastanawiał się, czy od razu 

nie ogłosić swojego wielkiego 
poprzednika Świętym, jednak 
zaniechał tego zamiaru. Sam Papież 
powiedział do ks. Odera: „Proszę robić 
szybko, ale dokładnie!”. To motto 
całego procesu beatyfikacyjnego! 
Cóż… „Roma locuta, causa finta”! 
Prelegent odniósł się również do 
zarzutu, że proces był za szybki. 
Pozytywna argumentacja była taka, że 
można było uzyskać wiele świadectw, 

nastąpiło ich odtworzenie i badanie genezy. Nowością w przygotowywaniu akt 
procesowych było włączenie w nie zasobów Internetu (wyszukiwarka Google po 
wpisaniu hasła „Jan Paweł II” wyszukuje prawie 12 mln wyników). Jawi nam się tutaj 
obraz żmudnej, ale i dokładnej i szybkiej pracy! Przesłuchano ponad 100 świadków 
w Rzymie, Krakowie, Nowym Jorku. Niesamowita praca, niesamowity czas                  
i niesamowity fakt, że papież Benedykt XVI beatyfikował swojego poprzednika 
zaledwie 6 lat po jego śmierci. To wydarzenie na stałe wpisało się w historię 
Kościoła! 

Jako ciekawostka: od maja spłynęło ok. 2000 próśb o relikwie błogosławio-
nego z całego świata. Relikwiami różnego stopnia obdarowano już ponad 500 
obiektów sakralnych na całym świecie. Ks. Oder: „Fenomen!”. 

 
 Warto było iść i posłuchać świadectwa kapłana, który 
chyba najwięcej po ks. kard. Dziwiszu wie o bł. Janie Pawle II. 

Ks. Prelegent zakończył: „Mimo że pontyfikat zakoń-
czył się 6 lat temu to nadal działa!”. I tak jak codziennie patrząc 
na okno kurii krakowskiej, patrząc na tę dobrą, świętą twarz, 
mówię: „Błogosławiony Janie Pawle II  módl się za nami, którzy 
Cię wzywamy!”. 
 

a. Bartosz Sałaj 
 
 
 

 
 

Po raz ostatni w tym roku liturgicznym i kalendarzowym w pionkowskiej 
Betanii odbyła się oaza. 40 przybyłych szczęśliwców pokazało jak, nawet w małej 
grupie, można się świetnie bawić oraz gorliwie modlić. Przewodnikami naszej oazy 
był ks. Artur Chruślak wraz z nieocenioną s. Anią Baćmagą, pomagali im również al. 
Bartek i Michał oraz dk. Robert. Podczas rekolekcji zgłębialiśmy hasło: „Słuchać 
Pana we wspólnocie lokalnej – parafii”.  

Nasze wyjątkowe spotkanie rozpoczęło się tradycyjnie od Mszy świętej, na 
której ks. Chruślak podczas 
kazania przybliżył nam tajemnice 
świątyni Boga, której wnętrze 
odkrywaliśmy w naszych sercach. 

Przy okazji zapisów, po 
kolacji, można było kupić naszą 
diecezjalną koszulkę z ks. Blach-
nickim. Wieczorem oglądaliśmy 
prezentację dotyczącą bł. ks. 
Jerzego Popiełuszki oraz przepro-
wadziliśmy krótką rozmowę na jej 

temat. Dzień zakończyliśmy wspólną adoracją Najświętszego Sakramentu. 
Na pierwszym sobotnim spotkaniu rozmawialiśmy o naszych wspólnotach 

parafialnych, które są tak naprawdę wspólnotą wielu mniejszych wspólnot. 
Wyjątkowo na tej Oazie Modlitwy mieliśmy też tradycyjną Szkołę Liturgiczną. 
Głównym punktem naszego dnia była jednak oczywiście Msza święta, na którą 
dotarł nasz moderator diecezjalny ks. Grzegorz Lipiec. Wraz z nim przybyły również 
do nas relikwie bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nawiązując do Ewangelii, dk. Robert, 



opowiadał nam o pewności, że kiedyś wszyscy spotkamy się w niebie. Ponieważ 
listopad jest miesiącem modlitwy za zmarłych, po obiedzie udaliśmy się na miej-
scowy cmentarz, aby pomodlić się na grobie pierwszego moderatora oazy w naszej 
diecezji, ks. Kazimierza Mazura. Drugie spotkania w grupach przeżyliśmy pod 
hasłem „Zło dobrem zwycię-
żaj”. Mówiliśmy o tym, co 
sprawia nam przykrość ze 
strony innych ludzi oraz o tym, 
jak na tę przykrość odpowia-
dać. Postanowieniem ze 
spotkań była modlitwa za 
osoby, które ostatnio wyrzą-
dziły nam jakąś przykrość. 
Wielką radość sprawił nam 
również wieczór pogodny po 
kolacji. Nie można nie 
wspomnieć o niezawodnym, tradycyjnym „Powrocie syna z wojny”, wystawionym 
przez naszą kadrę animatorów, która rozśmieszyła nas do łez. Wyciszające modlitwy 
wieczorne przybrały formę wypominek, czyli modlitw za zmarłych. Każdy z uczestni-
ków mógł podać swoją własną intencję, za którą modliła się cała nasza wspólnota.  

W niedzielę świętowaliśmy Uroczystość Chrystusa Króla. Na ostatnich spo-
tkaniach jeszcze raz poruszyliśmy kwestię problemów                 
i sprawiania przykrości innym, tym razem odnośnie wspólnoty 
parafialnej. Oazę Modlitwy tradycyjnie zakończyliśmy Mszą 
świętą, na której dk. Robert wyjaśnił nam, że to my mamy 
stawać się Eucharystią i oddawać swoje życie dla innych ludzi. 
Z takimi ambitnymi postanowieniami wróciliśmy do swoich 
domów. 

 
Piotr Kowalski 

 
 

 
 
Jesteśmy od sześciu lat w Ruchu Domowego Kościoła. Rekolekcje w Dąbrów-

ce to nasze pierwsze rekolekcje. Przez tyle lat bardzo skutecznie wzbranialiśmy się 
od wyjazdów zorganizowanych przez wspólnotę. Uważaliśmy, że to nie dla nas. 
Jadąc do Dąbrówki –  jeszcze w samochodzie – przyrzekliśmy sobie, że jeśli nam się 
nie spodoba, po dwóch dniach wracamy do domu. Jak się potem okazało zostaliśmy 
do końca. 

 
Kiedy rekolekcje się już kończyły, łzy wzruszenia napływały do oczu. Pan Bóg 

nie szczędził nam łask, ale obsypywał nimi obficie. Przez sześć lat w Ruchu Domo-
wego Kościoła wydawało nam się, że dobrze rozumiemy zasady uczestnictwa w tym 
ruchu i niewiele nowego możemy się dowiedzieć. Myliliśmy się. Pewne „rzeczy” 
należy odczuć „od środka”, aby je zrozumieć, sam intelekt – nie wystarcza. 

Głęboko w pamięci zapadła nam modlitwa małżeńska przed Najświętszym 
Sakramentem. Uwielbialiśmy, dziękowaliśmy i prosiliśmy Pana we wspólnej, 
spontanicznej modlitwie. Mocno odczuliśmy siłę modlitwy we wspólnocie: Bo gdzie 

są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20). 
Odczuliśmy głęboki pokój w sercu i braterską miłość do ludzi, którzy – po-

dobni do nas – modlili się głośno do miłosiernego Boga. Otrzymaliśmy błogosła-
wieństwo Najświętszym Sakramentem. Wierzymy, że ogromna siła spłynęła na 
nas... Bogu niech będą dzięki! Kolejnego dnia czekało nas nowe                      
przeżycie – modlitwa wstawiennicza. Zgromadzeni w kręgu – nad klęczącym bratem 
lub siostrą – z wyciągniętymi rekami nad głową klęczącego, w skupieniu i ciszy 
modliliśmy się o potrzebne mu łaski. Na wielu twarzach pojawiły się łzy. Pan Bóg 
głęboko poruszał serca. Odczuwaliśmy mocną potrzebę modlitwy za bliźniego. Pan 
wlewał w serca łaskę braterskiej miłości. Zrozumieliśmy, że nie można kochać Boga, 
nie kochając bliźniego. Czuliśmy mocno – wielką chęć wyproszenia łask dla osoby, 
za którą się modliliśmy. Ufamy, że ten wieczór obfitował w łaski. Niech Pan Bóg 
będzie za to uwielbiony! 

Przez te krótkie cztery dni poznaliśmy wielu nowych ludzi. Okazało się, że 
szybko stali sie nam bardzo bliscy. Czuliśmy sie małą wspólnotą, a Pan przechadzał 

się miedzy nami. Zrozumieliśmy jak ważna jest wspólnota, której członkowie 
wzajemnie się ubogacają. 

Bardzo jesteśmy wdzięczni kapłanowi Przemkowi Wójcikowi, który prowadził 
konferencje, przewodniczył w modlitwach oraz znajdował czas na indywidualne 
rozmowy. Jego autentyczna, chrześcijańska postawa, była potwierdzeniem 
prawdziwości słów, które do nas kierował. Poruszał serca i umysły. Niech Pan Bóg 
mu błogosławi! 

Byliśmy również pod wrażeniem bardzo dobrej organizacji tych rekolekcji. 
Nasza para prowadząca, Jola i Wadiusz Chochoł, oraz para pomocnicza Agnieszka     
i Artur Kubas włożyli wiele pracy i wysiłku, abyśmy my, uczestnicy, skorzystali jak 
najwięcej. Plan zajęć był napięty, ale niemęczący. Zdajemy sobie sprawę, że kiedy 
my odpoczywaliśmy, oni pracowali, aby wszystko było dopięte „na ostatni guzik”. 
Swoim świadectwem i postawą zachęcali do pełnego poznania charyzmatu Ruchu 
Domowego Kościoła. 

Niech im również Pan Bóg błogosławi – to oni właśnie zwrócili uwagę, na 
moc błogosławieństwa. Dziękujemy Wam oraz wszystkim uczestnikom rekolekcji.  
 

Chwała Panu! 
Basia i Paweł Brzescy 

 



 
 

 
80 uczestników, setki łez i wzruszeń, a dla wielu, po prostu niezapomniany 

wieczór we dwoje – taka była Samochodowa Randka Małżeńska, której pierwsza 
edycja odbyła się w Radomiu. Uczestnicy, którzy zebrali się w sali Duszpasterstwa 
Akademickiego, obejrzeli film Fireproof, a następnie uczestniczyli w interaktywnej 
audycji radiowej w naszej lokalnej rozgłośni Radio Plus. 

Akcja Samochodowej Randki Małżeńskiej po raz pierwszy zagościła na Zie-
mi Radomskiej. Przyniosła wiele radości jej uczestnikom, którzy już nie mogą 
doczekać się kolejnych edycji. Bo takiego wieczoru razem z mężem nie przeżyliśmy 

od kilku lat. Nie znaliśmy ludzi, z którymi mieliśmy się spotkać. Tymczasem mieliśmy 

chwilę, żeby najpierw porozmawiać przy ciepłej herbacie i cieście z innymi,                  

a następnie obejrzeć razem film. Był nam bardzo bliski, bo jakoby opowiadał              

o relacjach między nami sprzed lat.         

A potem ta audycja i długa wieczorna 

rozmowa… – relacjonowała Barbara, 
jedna z uczestniczek spotkania. 

Randka miała również stanowić 
promocję spotkań małżeńskich                
w ramach ruchu Światło-Życie oraz 

zachęcania małżeństw do zaangażowania się w działalność Domowego            
Kościoła – gałęzi rodzinnej ruchu. Stąd w radomskim spotkaniu uczestniczyła 
również para diecezjalna z Radomia, Anna i Marek Kwiatkowscy. 

Film, o którym mowa, opowiada o małżeństwie Caleba i Kathrine, w któ-
rym miłość po latach przygasa. Walka o nią kończy się jednak ogromnym sukcesem. 
Uroniłam wiele łez. Zresztą mój mąż też. Dlatego ten film będzie teraz numerem 

jeden w mojej videotece – żartowała Ania. 
Po seansie pary wybrały się na randkę samochodową, gdzie dzięki audycji 

w Radiu Plus Radom mogli uczestniczyć w interaktywnym spotkaniu, podyskutować 
na temat filmu, ale także komunikacji w ich małżeństwie. 

Patronat medialny nad akcją sprawowało Ra-
dio Plus Radom. Honorowy patronat nad imprezą 
sprawował prezydent Radomia, Andrzej Kosztowniak. 
Spotkanie wsparł także przewodniczący Rady Miejskiej 
w Radomiu, Dariusz Wójcik. Pragniemy podziękować 
również za udostępnienie sali przez Duszpasterstwo 
Akademickie w Radomiu. 

 
Ewelina i Michał Podlewscy (Domowy Kościół) 

Organizatorzy Randki w Radomiu 

 

 
 

Ruch Światło-Życie w parafii św. Jadwigi Królowej ma 25-letnią historię. 19 
listopada br. odbyły się uroczystości rocznicowe. Wśród zaproszonych gości byli:    
ks. biskup Stefan Siczek, Ewa i Tomasz Czyż – para filialna, Anna i Marek Kwiatkow-
scy – para diecezjalna, moderator diecezjalny ks. Grzegorz Lipiec, były proboszcz 
tutejszej parafii ks. kanonik Stanisław Drąg, ks. Bolesław Mikrut, ks. Piotr Walkie-
wicz, ks. Grzegorz Murawski, ks. dr Jarosław Wojtkun, ks. Artur Chruślak. 

Uroczystości rozpoczęły się konferencją wygłoszoną przez ks. Bolesława 
Mikruta – wieloletniego moderatora Ruchu Światło-Życie w parafii. Podkreślił on, 
jak wielkie znaczenie dla Ruchu i Kościoła ma uczestnictwo w życiu wspólnotowym. 
Ruch zbudowany na dobrym fundamencie, czyli na „zdrowych” rodzinach przetrwa 

wszelkie kryzysy i niepokoje tak, jak 
ewangeliczny dom zbudowany na 
skale – przetrwa mimo nawałnicy. 

Punktem centralnym ob-
chodów była Msza św. pod 
przewodnictwem ks. biskupa Stefa- 
na Siczka, który w homilii nawiązał 

do oazy na pustyni – miejsca piękna 
i szczęścia. Ruch Światło-Życie jest też 
oazą, która daje ogromne szczęście  
małżonkom, młodzieży, dzieciom i 
umacnia więzi w rodzinach,  środowi-
sku pracy i w Kościele. 

Po Mszy św. uczestnicy ob-
chodów przenieśli się do budynku Duszpasterstwa Akademickiego. W prezentacji 
multimedialnej przedstawiono historię miejscowej oazy. Początek Ruchu Światło-
Życie w parafii św. Jadwigi Królowej wiąże się z osobą pierwszego moderatora –      
ks. Romana Adamczyka, który już w 1986 r. założył krąg Domowego Kościoła – 
rodzinnej gałęzi ruchu. Jego pracę kontynuowali i rozwijali następcy, wśród nich 
przez  11  lat ks. Bolesław Mikrut. Obecnie moderatorem Ruchu Światło-Życie          
w parafii jest ks. Dariusz Szlachcic. W działalność oazy aktywnie włącza się pro-
boszcz parafii – ks. Krzysztof Ćwiek. 



 
 Uroczystości rocznicowe były okazją do wspomnień. W dalszej części 
prezentacji przypomniano rekolekcje wakacyjne, pielgrzymki. Ruch Światło-Życie to 
nie tylko droga formacji, ale także wspólnota ludzi, którzy spędzają razem czas. Nie 
zabrakło więc i zdjęć z wyjazdów, ognisk, zabaw sylwestrowych. 

Swoimi doświadczeniami związanymi z oazą księża i małżeństwa z Domo-
wego Kościoła podzieliły się podczas serii krótkich wywiadów. Małżonkowie mówili 
o znaczeniu Ruchu w ich życiu, podkreślając szczególnie wartość zobowiązań. 
Proboszcz parafii wyraził chęć utworzenia nowego kręgu Domowego Kościoła. 

Spotkanie przebiegło w ciepłej i rodzinnej atmosferze. Wiele radości spra-
wił występ parafialnego zespołu oazowego „Przylepki Krakowskie”. Nie mogło 
zabraknąć wspólnego śpiewu, jak również urodzinowych tortów. Uroczystości stały 
się okazją spotkania osób niegdyś związanych z tutejszą oazą, a obecnie mieszkają-
cych poza Radomiem. Wśród obecnych znalazła się grupa małżeństw wywodzących 
się spośród dawnych młodzieżowych animatorów oazowych. 

Obchody przybliżyły historię Ruchu i pokazały, że oaza na stałe wpisała się 
w życie tutejszej parafii. Jej członkowie, poza osobistą formacją, włączają się            
w pracę na rzecz parafii. Pomagają w diakonii charytatywnej, przygotowują 
nabożeństwa Drogi Krzyżowej, adoracje itp. Ruch Światło-Życie zaowocował 
również wieloma powołaniami kapłańskimi i zakonny-
mi. Dzisiaj, po 25 latach od chwili powstania pierwsze-
go kręgu Domowego Kościoła, można powiedzieć, że 
zapoczątkowane dzieło ks. Romana Adamczyka dało 
wyjątkowo pozytywne efekty. Oaza przyczyniła się do 
formacji ogromnej grupy osób i jest nieodłącznym 
elementem parafii pw. św. Jadwigi Królowej                  
w Radomiu. 
 

Ela i Robert Mnich 
 
 
 

 
 

We wszystkich dotychczasowych artykułach przedstawialiśmy wam działa-
nie aparatów, opisywaliśmy ich funkcje, budowę oraz jak dbać o czystość własnego 
sprzętu. Wiele osób zadaje sobie pytanie: „Czy te informacje rzeczywiście były nam 
potrzebne?”. Odpowiedź jest prosta – tak. Dlaczego? Znając wszystkie funkcje 
aparatu oraz zasady działania poszczególnych jego elementów mamy ogromny 
wpływ na efekt końcowy. W najbliższych artykułach będziemy starali się przedsta-
wić wam praktyczne wskazówki jak wykonać dobre zdjęcie. 

 
W tym numerze pochylimy się nad tematyką portretu. Kiedy chcemy na 

naszym zdjęciu uwiecznić wizerunek drugiego człowieka musimy pamiętać o kilku 
zasadach którymi rządzi się ta gałąź fotografii. 

 
 
1. Kadrowanie. 

W fotografii portretowej kadr gra dużą rolę. Wszystkie jego elementy mu-
szą być dobrane w taki sposób, aby odbiorca zdjęcia swoją uwagę skupił wyłącznie 
na fotografowanej osobie. Bardzo pomocną okazuje się tutaj zasada tzw. złotego 
podziału, którą opisywaliśmy kilka numerów temu. Jednocześnie umieszczając         
w kadrze zbyt wiele elementów, powstaje nam złudzenie „bałaganu”. Polega on na 
tym, że osoba spoglądająca na zdjęcie nie dostrzega w pierwszej chwili tego, co 
powinna zauważyć (początkowo wszystkie szczegóły fotografowanej osoby, dopiero 
później ewentualne elementy drugoplanowe). Kadry możemy podzielić na ciasne       
i szerokie. Ciasny kadr to taki, w którym model lub modelka wypełnia praktycznie 
cały obszar zdjęcia. Zabieg taki stosujemy, kiedy chcemy zwrócić uwagę tylko             
i wyłącznie na wizerunek fotografowanej osoby. Kadr szeroki stosujemy wówczas, 
gdy chcemy na zdjęciu ukazać pewne szczegóły, które mogą wiązać się z cechami 
charakteru danej osoby, bądź gdy chcemy uchwycić ruch. 

 
 
2. Rodzaje światła 

Światło w fotografii pełni kluczową rolę, o czym przekonaliśmy się w pierw-
szym artykule z tej 
serii. To właśnie ono 
wpływa na efekt 
końcowy. Światło 
dzielimy przeważnie 
na miękkie i ostre. 
Pierwsze z nich jest 
zdecydowanie łago-
dniejsze, sprawia, że 
fotografowana osoba 
nie mruży oczu oraz 
cienie są łagodniejsze. 
Ostre światło nato-
miast doskonale nada-
je się do uwydatniania 
szczegółów. Jednak 
nie polecam osobiście jego stosowania w fotografii portretowej głównie dlatego, że 
rzuca ono bardzo ostre cienie i często zmusza modela do mrużenia oczu. 

 
 



 
3. Głębia ostrości 

To właśnie ten element jest kluczowym elementem portretu. O wiele este-
tyczniej wygląda zdjęcie, gdzie osoba, która jest na pierwszym planie jest doskonale 
widoczna, natomiast dalsze plany są odpowiednio bardziej rozmyte.  

 
 

Ćwiczenie: 
Ustaw się w odległości półtora metra od swojego 

modela. Wykonując kolejne zdjęcia obracaj się wokół modela, 
jednocześnie dbając o to, aby model był cały czas skierowany 
twarzą do aparatu. Zaobserwuj jak zmienia się wygląd zdjęcia 
w zależności od kierunku padania światła. 
 

a. Kamil Sekuła 

 
 
 

 
 
Tytuł orginalny: “The art of flight” 
Reżyser: Curt Morgan 
Czas trwania: 87 minut 

 
Chciałbym Wam przedstawić film inny niż prezentowane dotychczas. For-

ma dokumentu może być wciągająca podobnie jak fabuła. Tym bardziej, kiedy 
mamy do czynienia ze skrzyżowaniem profesjonalnej realizacji z ciekawym tema-

tem. 
Ten film opowiada hi-

storię o kilku młodych facetach, 
którzy całe swoje życie poświę-
cili jeździe na desce, a dokład-
niej na snowboardzie. Nic w tym 
nie byłoby dziwnego, gdyby to 
była zwykła jazda ze stoku, jaką 
niektórzy z was uprawiają. 
Jednakże to, co ci panowie 
wyczyniają nie mieści się            

w głowie. Tutaj nawet tzw. czarne trasy (podobnież najtrudniejsze) są niczym,          
w porównaniu z tym, co oni prezentują. A zjeżdżają z najwyższych, jednych                

z najtrudniej dostępnych gór świata. Oczywiście na nieprzygotowanych trasach lub 
jak kto woli na tzw. „dzikich”. To jeszcze nie koniec. Oprócz tego wykorzystują 
ukształtowanie terenu do wykonywania różnego typu ewolucji. Można by tak 
jeszcze wymienić wiele 
rzeczy wyczynianych 
przez snowboardzi-
stów, którzy zagrali      
w filmie. Musicie 
jednak zobaczyć to 
sami. 

Co mnie urze-
kło w tym obrazie? Na 
pewno zdjęcia. 
Operatorzy wykonali 
kawał niezłej roboty. 
Niektóre części były 
filmowane w trudnych warunkach terenowych, czy też pogodowych. Warto dodać, 
że oprócz  „zwykłych kamer”  w filmie wykorzystano kamery szybko-klatkowe, które 
zapisują więcej klatek filmu w ciągu sekundy, dzięki czemu można uzyskać płynny 
obraz puszczając film w spowolnieniu. Te części filmu robią szczególne wrażenie. 
Oprócz tego, świetnie wpasowana jest ścieżka dźwiękowa. Być może zaraz ktoś 
pomyśli, że to film nie dla niego, że nie lubi zimy, sportów zimowych itd. Sam nie 
jestem wielkim fanem snowboardu, jednak ten film ukazuje ludzi, którzy całe swoje 
życie poświęcili tej dyscyplinie sportowej, często narażając swoje życie przy 
wykonywaniu ekstremalnie niebezpiecznych ewolucji. Jeśli to 
kogoś nie przekonało, to może w tym filmie zobaczyć przepiękne 
góry na Alasce, chilijskie Andy, góry Patagonii czy rumuńskie 
Karpaty. Widoki zapierają dech w piersiach. Polecam. 

 
 

a. Daniel Kacprzak 
 



  


