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Wszystkich oazowiczów witam w szczególnym nowym roku 2012. Dlaczego 
szczególnym? Bo czeka nas wielki jubileusz 20 lecia istnienia naszego miesięcznika. 
Warto podkreślić, że nie ma drugiej diecezji w Kościele, która posiada swój mie-
sięcznik oazowy. Co tym bardziej godne podziwu jest tak długie ukazywanie się 
naszego Czeka Nas Droga. Wielu animatorów jest rówieśnikami naszego miesięczni-
ka – a to chyba zobowiązuje do wkładu w jego istnienie i rozwój CND. Przez kilka 
miesięcy będą wprowadzane małe modyfikacje w wyglądzie naszej gazety. Cel jest 
prosty – wypracowanie jak najbardziej dostępnej dla czytelnika nowej formy 
graficznej. Więc proszę o wyrozumiałość ze względu na te „usterki” i zmiany            
w wyglądzie. 
 W tym roku mamy wielkie zadanie – będzie mu patronować diakonia 
Modlitwy. Naturalnym jest udział każdego z nas w wielkiej Nowennie Jubileuszowej. 
Wspólna modlitwa przez 9 miesięcy niech będzie wyrazem odpowiedzialności za 
siebie nawzajem i cały Ruch Światło – Życie. Jesteśmy zobowiązani do wdzięczności 
Bogu za to, co dokonywał i dokonuje w naszych sercach dzięki Oazie, która jest 
obecna na terenach naszej diecezji od 40 lat. 
 Może ktoś się zdziwi, że zmienił się autor tego artykułu 
– bo do tej pory przez ponad 2 lata pisał go a. Mateusz Czapla 
jako redaktor naczelny. Jego praca nie ograniczała się tylko do 
pisania tekstu. Poświęcił wiele czasu, aby Czeka Nas Droga był 
miesięcznikiem, który się rozwija. Chciałbym prosić każdego o 
modlitwę w jego intencji dziękując mu w ten sposób za jego 
pracę redaktorską.  
 Niech Jezus Chrystus będzie pierwszym i najważniej-
szym drogowskazem w 2012 roku!  

 
al. Krzysztof Bochniak     
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Minęło trzydzieści lat. Wszystkie argumenty za i przeciw zostały już chyba 
powiedziane, prawdopodobnie nic nowego już nie usłyszymy. Zdecydowana 
większość historyków wykazuje, że nie ma żadnych poważnych przesłanek, które 
uzasadniałyby tezę o nieuniknionej sowieckiej interwencji a tym samym o koniecz-
ności stanu wojennego jako „mniejszego zła”. Wielu polityków, większość „autory-
tetów” i publicystów tzw. głównego nurtu wie jednak lepiej i to ich pogląd, zbieżny 
w zasadzie z konsekwentnie podtrzymywaną argumentacją generała Jaruzelskiego, 

jest dziś podzielany przez większość polskiego społeczeństwa. Najbardziej 
w tym wszystkim żal mi ofiar 
stanu wojennego i ich bliskich, 
bo w świetle tego dominującego 
poglądu ofiary te właściwie były 
niepotrzebne. 

 Dla mnie i wielu osób      
z mojego pokolenia, 13 grudnia 
1981r. pozostanie jedną z najwa-
żniejszych dat także osobistej 
historii. Nie zatrą się nigdy             
w pamięci tamte dramatyczne 
emocje, tamto poczucie krzywdy, 
bezradności i upokorzenia, że nie 
możemy być wolni w naszym 
polskim domu, że tyle niewinnej, 

przelanej krwi... Ale jednego z tamtych czasów mi brakuje, za jednym tęsknię, za 
tym jasnym rozróżnieniem dobra i zła, prawdy i kłamstwa, bohaterstwa i zdrady, 
szlachetności i nikczemności. To dzięki tym jasnym rozróżnieniom ludzie szlachetni       
i kochający Ojczyznę wiedzieli, po której stronie stanąć i że są wartości, których moc 
większa, niż czołgi, karabiny i cały aparat przemocy. To o tych wartościach mówił 
najprostszym językiem błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko, gromadząc tłumy 
złaknione prawdy, wolności i niepodległej Ojczyzny. W obronie tych wartości ginęli 
górnicy z Wujka i tyle innych ofiar stanu wojennego. Wiara w te wartości, rodziła 
heroizm i nadzieję, które pozwoliły przetrwać Solidarności. Nie były to więc ofiary 
niepotrzebne.                           

 
 W niepodległej III Rzeczpospolitej wiele zrobiono, by te jasne rozróżnienia 

zamazać, zrelatywizować. Rozumiem dziś też dużo lepiej niż w młodzieńczych 
czasach, że rzeczywistość jest złożona, że nie wszystko jest białe i czarne. Ale 
przecież nie da się zaprzeczyć, że w tamtych czasach byli ci, którzy nawet za cenę 
życia walczyli o wolną Polskę, i ci którzy konsekwentnie służyli totalitarnemu               
i poddanemu Moskwie reżimowi. A wśród nich w pierwszym szeregu Wojciech 
Jaruzelski, który otwarcie mówił: będziemy bronić socjalizmu jak niepodległości. 
Przecież nawet ci, którzy próbują bronić Jaruzelskiego i wskazują różne skompliko-
wane okoliczności jego decyzji, nie mogą zakwestionować, że był on przywódcą, 
który akceptował stan braku suwerenności i podległość Polski Związkowi Radziec-
kiemu; że w czasie masakry na Wybrzeżu, gdy do polskich robotników strzelało 
polskie wojsko, stał na jego czele jako minister obrony narodowej; że wprowadzając 
stan wojenny, nie tylko ponosi odpowiedzialność za jego ofiary, ale i za te lata 
stagnacji, beznadziei, za zgaszenie największego entuzjazmu Polaków chyba w całej 
naszej historii, jakim był wielki ruch Solidarności. Nigdy się już tego nie udało 
odrodzić. 

Nie moją jest rzeczą osądzać Jaruzelskiego i innych autorów stanu wojen-
nego. Ten osąd dawno powinien być dokonany przez sądy niepodległej Polski. 
Zresztą, patrząc na schorowanego generała, myślimy raczej przebaczeniu i pojedna-
niu niż o sądzie. Jest z tym jednak dwojaki problem. Po pierwsze, przed łatwym 
przebaczeniem przestrzegają nas słowa Herberta: „nie przebaczaj, zaiste nie            
w twojej mocy przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie”. Łatwo, za 
łatwo jest wybaczać nie swoje krzywdy. Ci zaś, którzy mieliby niekwestionowane 
prawo przebaczyć, też mają problem, który wyraził brat poległego w kopalni Wujek 
Krzysztofa Gizy: „A czy ja wiem, komu mam przebaczyć, skoro nie ma winnych? 
Żeby przebaczyć, trzeba wiedzieć komu” (Gość Niedzielny, 11.12.2011). 

  Winnych stanu wojennego właściwie nie ma, bo upowszechnił się w III RP 
pogląd, że stan wojenny był koniecznością, może nawet „dziejową koniecznością”, 
wszak wprowadzali go marksiści, a Marks za Heglem powtarzał, że z dziejową 
koniecznością można się tylko rozumnie zgodzić. Jaruzelski kolejny raz przeprosił za 
krzywdy i niegodziwości stanu wojennego, ale nie za stan wojenny, którego 



wprowadzenie wciąż uważa za słuszne.  Jaruzelskiego potrafię zrozumieć, nie 
potrafię zrozumieć tych, którzy dziś z perspektywy niepodległości widzą w nim męża 
stanu i bohatera, który ratował naszą Ojczyznę. Nie potrafię zrozumieć tych, którzy 
traktują cynicznego ideologa stanu wojennego, Jerzego Urbana jako autorytet          
w niepodległej Polsce. Kilkanaście lat temu, profesor R. Legutko, pisał w jednym ze 
swoich felietonów o spotkaniu ze znajomym cudzoziemcem z Europy Zachodniej, 
który po obejrzeniu wywiadu z J. Urbanem, zapytał: "Proszę pana, o ile wiem, Urban 
w roli rzecznika rządu zachowywał się w sposób nikczemny: obrażał społeczeństwo, 
upokarzał je i poniżał; naigrawał się z jego bezsilności i dawał mu do zrozumienia, że 
jest ono bezwolnym bydłem, który musi się podporządkować rządom kija. Czy 
zatem fakt, że to samo społeczeństwo kupuje masowo tygodnik Urbana nie 
dowodzi, że miał on rację; że społeczeństwo jest głupie, bezmyślne i pozbawione 
godności własnej; że w gruncie rzeczy podziwia ono człowiek, który je poniżał?”     
(R. Legutko, „Nie lubię tolerancji”, Kraków 1993, s.74.) 
Czasami nie tylko cudzoziemcom trudno zrozumieć Polaków. 

 W stanie wojennym czerpaliśmy silę z tego, co ks. Ti-
schner nazywał etosem solidarności. Po roku 1989 mieliśmy 
nadzieję, że pozostanie on fundamentem polityki niepodległej 
Polski. W etosie tym nie ma miejsca na nienawiść, odwet, 
szukanie zemsty, ale nie ma też miejsca na kłamstwo, na 
zamazywanie granic między bohaterstwem a zdradą, szlachet-
nością i nikczemnością, między służbą niepodległości                   
a wysługiwaniem się wrogom niepodległej Ojczyzny. 

ks. Andrzej Jędrzejewski 
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Bóg stworzył nas z miłości i właśnie dlatego od dzieciństwa najbardziej marzymy   
o tym, by kochać i by ktoś pokochał nas na zawsze. 
  
 
 Przeszkody w realizacji marzeń 
Już małe dzieci marzą o tym, by żyć w kochającej się rodzinie, a gdy stają się 
nastolatkami, wtedy zaczynają marzyć o tym, by spotkać jakąś niezwykłą osobę, 
którą pokochają na dobre i złe, na zawsze i która ich pokocha podobną miłością. Nie 
jest jednak łatwo zrealizować marzenia o wielkiej miłości. Pierwszą przeszkodą         

w dorastaniu do wielkiej miłości są rozczarowania innymi ludźmi - zwłaszcza bliskimi 
w rodzinie - a także rozczarowanie samym sobą i własną słabością. Pod wpływem 
negatywnych doświadczeń wielu młodych ludzi przestaje wierzyć w to, że miłość 
istnieje, że ktoś ich pokocha bezwarunkowo, albo że oni są w stanie pokochać kogoś 
na zawsze. W tej sytuacji marzą już tylko o tym, by nie dać się skrzywdzić. Boją się 
bliższych więzi, zwłaszcza z osobami drugiej płci, a za ideał uznają bycie singlem 
skupionym na szukaniu własnej wygody.  
 
 Ideologie zamiast wychowania 
Przeszkodą w realizacji marzeń o wielkiej miłości jest ideologizacja wychowania, 
która utrudnia dorastanie do miłości. W niskiej kulturze, która promuje antypeda-
gogikę i mity o spontanicznej samorealizacji, o wychowaniu bez stresów, o prawach 
bez obowiązków, o szkole neutralnej światopoglądowo, nawet mądrym rodzicom 
trudno jest wychować dzieci, które będą w stanie kochać. A gdy ta sztuka się udaje   
i ktoś z młodych ludzi dorasta do wielkiej miłości, to odkrywa z bólem, że trudno 
jest jej czy jemu spotkać drugą osobę, która jest zdolna do podobnej miłości i która 
kieruje się podobną, mądrą hierarchią wartości. Im bardziej ktoś z młodych ludzi 
jest szlachetny, tym trudniej znajduje taką 
osobę, której można bez obaw zawierzyć 
własny los doczesny oraz los przyszłych, 
początkowo bezradnych dzieci. 
  
 Feministki i aktywiści gejowscy 
Piątą przeszkodą w dorastaniu do wielkiej 
miłości jest feminizm. Feministki to kobiety, 
które nie wierzą w to, że jakiś mężczyzna 
może je pokochać i że z jakimś mężczyzną 
mogą być na zawsze szczęśliwe. W konse-
kwencji walczą z mężczyznami, a to nie jest 
droga do miłości. Ponadto feministki kpią         
z kobiet, które mają odwagę publicznie mówić 
o tym, że są szczęśliwe jako żony i matki. 
Feministki pozostają w sprzeczności                  
z własnym programem. Z jednej strony nie odróżniają siebie od mężczyzn,                  
a z drugiej walczą z mężczyznami. W ten sposób wykluczają siebie i ze wspólnoty 
kobiet, i ze wspólnoty mężczyzn. Przeszkodą w dorastaniu do miłości jest też 
agresywna propaganda aktywistów gejowskich, którzy traktują więzi oparte na 
popędzie jako równie dobry sposób na życie, jak małżeństwo i rodzina. Skupiają się 
oni na seksualności do tego stopnia, że traktują ją jako najważniejszy czynnik ich 
tożsamości. To kierowanie się filozofią życia typową dla erotomanów czy gwałcicieli. 
Oni też kierują się swoją orientacją seksualną. Dla kogo najważniejszy jest popęd, 
dla tego najmniej ważny jest człowiek. Feministki proponują walkę kobiet                  
z mężczyznami, a aktywiści gejowscy proponują izolację kobiet i mężczyzn. Kto 
pozostaje pod wpływem któregoś z tych dwóch środowisk, ten oddala się od swoich 



marzeń o  wielkiej miłości. 
 
 Oddalanie się od własnych pragnień 
Niektórzy młodzi ludzie sami oddalają się od własnych pragnień o wielkiej miłości. 
Nikt im w tym nie musi pomagać. Wystarczy, że zaczną ulegać własnym słabościom   
i że zaczną lekceważyć priorytety, które sami sobie wyznaczyli. Przeszkodą                 
w realizowaniu marzeń o wielkiej miłości jest egoistyczny, naiwny czy niemoralny 
sposób postępowania. Kto popada w uzależnienia, kto zatruwa siebie pornografią, 
kto korzysta z takich mediów czy przebywa w takich środowiskach, które kpią sobie 
z Boga i z godności człowieka, z sumienia i norm moralnych, z małżeństwa, rodziny    
i odpowiedzialności, ten oddala się od własnych aspiracji i marzeń o wielkiej miłości, 
trwałym małżeństwie i szczęśliwej rodzinie. 
 
 Niska kultura i mity o miłości 
Kolejnym powodem oddalania się młodych ludzi od własnych pragnień i aspiracji 
jest uleganie promowanym przez niską kulturę mitom na temat miłości. Żyjemy       
w cywilizacji, która walczy z dobrem, prawdą i pięknem. To cywilizacja, która 
programowo myli miłość z popędem, współżyciem, orientacją seksualną, z zakocha-
niem, uczuciem, hormonami, feromonami, z tolerancją, akceptacją, naiwnością, 
albo z tak zwanymi „wolnymi związkami”, które w ogóle nie istnieją, gdyż nie 
istnieją związki, które nie wiążą. Istnieją natomiast związki solidne, oparte na 
miłości, lub powierzchowne czy toksyczne, oparte na popędach, manipulacji, 
przemocy. 
 
 Przyjaźń z Bogiem początkiem historii miłości 
Nawet w społeczeństwie zdominowanym niską kulturą, która w miejsce miłości 
stawia popęd, uczucia czy egoistyczny indywidualizm, jest możliwe dorastanie do 

wielkiej miłości. Nikt nie zmieni 
bowiem natury człowieka. Biblia 
upewnia nas o tym, że być człowiekiem 
to być kimś kochanym przez Boga          
i kimś zdolnym do miłości. Nieroze-
rwalne małżeństwo i trwała rodzina to 
pomysł Boga i najpiękniejsza forma 
miłości między mężczyzną a kobietą. 
To największe marzenie tych, którzy 
nie zdeformowali w sobie człowieczeń-
stwa Warunkiem realizacji marzeń        
o miłości jest przyjaźń z Bogiem, który 
jest miłością i źródłem naszych marzeń 
o miłości. Kto żyje w obecności Boga, 
modli się, respektuje Jego przykazania, 
wybiera drogę błogosławieństwa           
i świętości, temu Bóg pomaga 

rozumieć miłość i daje siły potrzebne do tego, by kochać. Kto naśladuje Jezusa, ten 
nie jest skazany na uczenie się miłości po omacku albo metodą prób i błędów. 
Miłość, której uczy Jezus, jest ofiarna i wierna, ale nie ma nic wspólnego z rozpiesz-
czaniem czy naiwnością. Jezus uczy nas komunikować miłość w sposób mądry, czyli 
dostosowany do zachowania kochanej osoby. Właśnie dlatego umacniał On ludzi 
szlachetnych, upominał błądzących, bronił się przed krzywdzicielami, a losy Kościoła 
zawierzał tylko tym, którzy kochali bardziej niż inni. 
 
 Pomoc rodziców i stawianie sobie wymagań 
 Pomocą w realizacji marzeń o wielkiej miłości jest wsparcie ze strony 
rodziców. Najłatwiej uczą się kochać te dzieci, które doświadczają największej 
miłości w domu rodzinnym. Punktem wyjścia wychowania seksualnego w rodzinie 
oraz przygotowania do małżeństwa jest obserwowanie przez dzieci czystej, czułej      
i wiernej miłości ich rodziców. Jednak ani Bóg, ani rodzice nie są w stanie zagwaran-
tować, że dany chłopak czy dziewczyna nauczą się kochać. Nie da się nikogo 
przymusić do miłości. Nie da się kochać za kogoś. Nikomu 
miłość nie przychodzi łatwo, gdyż nikt z ludzi nie jest miłością. 
Właśnie dlatego dorastanie do miłości wymaga pracy nad 
sobą, wierności sumieniu i własnym priorytetom. Nie kocha 
jakaś tajemnicza miłość, lecz konkretny człowiek. Kochać jest 
w stanie tylko ten, kto chroni swoją godność dziecka Bożego, 
świętość, mądrość i wolność. Do wielkiej miłości dorasta ten, 
kto wyciąga wnioski z porażek poniesionych przez siebie               
i innych ludzi oraz kto się nawraca: z miłości (a nie ze strachu) 
i do miłości. 

ks. Marek Dziewiecki 
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 Temat tego artykułu wydaje się oczywisty, jednak zależy mi na tym, aby 
każdy z nas poznał głębszy sens obecności w Kościele.  

Zatem czym jest liturgia? Jest ona miejscem i sposobem uobecniania ta-
jemnicy paschalnej, czyli pamiątki śmierci i zmartwychwstania Jezusa obecnej na 



Mszy Świętej. To Chrystus jest centralną i najważniejszą Osobą w liturgii. Jego 
uświęcające działanie obecne jest w znakach, które tylko dzięki gorliwej wierze 
jesteśmy w stanie dostrzec. To działanie dokonuje się mocą Ducha Świętego. 
Również ona jest kontynuacją tego, co Chrystus uczynił dzień po szabacie,                 
w momencie zmartwychwstania.  

Ksiądz Franciszek Blachnicki tak mówi o liturgii: „Chrystus staje wśród nas 
jako Ten, który wydał z miłości samego siebie. Przyjmując tę miłość, odpowiadając 
na nią, stajemy się także jedno pomiędzy sobą. Dlatego tutaj zwiastujemy śmierć 
Pańską, aż Chrystus przyjdzie jako czyn Jego największej miłości.”  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Chrystus jest obecny na misterium paschalnym w Sakramentach Świętych 
oraz w ludziach obecnych na niej. Wielu z nas może mieć wątpliwości, czy przypad-
kiem nie zapomniałem o Słowie Bożym. Otóż Jezus nie utożsamia się fizycznie ale 
sakramentalnie, czyli nie jest osobą widoczną ale widzialna jest jego łaska. To 
celebrans głosi Słowo Boże, on również błogosławi mocą Zbawiciela. Jest również 
utożsamiany z obecnością pod postaciami konsekrowanego chleba i wina. Tutaj 
dochodzimy do kulminacyjnego punktu: wiara. To właśnie dzięki niej, uczestniczący 
na eucharystii są w stanie dostrzec prawdziwe ciało i krew Chrystusa. Bez niej, nie 
jesteśmy w stanie zrozumieć czynności liturgicznych. Człowiek zamknięty na liturgię, 
jest również zamknięty na Boga. Wielkim darem obecności Jezusa w liturgii są 
sakramenty. To w nich Chrystus obdarowuje każdego z nas łaską Ducha Świętego, 
tchnął w nich swoją moc i odmienił ich życie. I takim samym darem obdarowuje 
tych wszystkich którzy aktywnie przeżywają liturgię, pod warunkiem że wierzymy że 
to prawdziwa łaska i moc Boża.  

Również nie możemy wykluczyć obecności Boga w treściach. Ludzie wy-
chodząc ze świątyni, często mówią, że to słowo jakby było potrzebna teraz, była 
umocnieniem w trudnościach w tej chwili. Nie możemy wykluczyć tego, że poprzez 
słowa tego czy innego kapłana, Chrystus chciał przemówić konkretnie do ciebie.  

 
Chciał i chce nieustannie przemienić tą lub inną osobę. Wartością słuchania 

jest moje milczenie, które nie przeszkadza temu, 
który chce mnie przemienić.  
Jeśli jest ktoś z naszych bliskich kto chodzi do 
kościoła by przeżyć jakiś rytuał polegający na 
dialogu z kapłanem, to naszym obowiązkiem jest 
pomóc mu i tchnąć w niego wiarę w prawdziwą 
obecność Chrystusa w liturgii.  

al. Filip Gumiński 
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No cóż z ponad 2 miesięcznym opóźnieniem ale treści tego co się wydarzyło 
widocznie musiały się uleżeć i nie ma na to wpływu nawet nasz Odpowiedzialny       
a. Mateusz Pindakiewicz. Opisując to co wydarzyło się w dniach 11-13 listopada 
2011 w domu rekolekcyjnym św. Kaspra w Częstochowie nie sposób odłączyć od 
przymusowego lądowania Ducha Świętego w zabieganiu i codzienności pewnego 
animatora-studenta z Krakowa ☺ Gdyż właśnie ten listopadowy weekend miałem 

spędzić  we wspólno-
cie przeżywającej  
Szkołę Animatora       
w Ostrobramskim 
Sanktuarium w Skar- 
żysku. Jednak Duch 
Święty miał inne 
plany i wybrał sobie 
jako posłańca właśnie 
Mateusza, który           
z nieobcą mu radością 
obwieścił mi, że 
zamiast do Skarżyska 
jadę do Częstochowy 
na coś co nazywa się 



OJDE czyli Oaza Jedności Diakoni Ewangelizacji! Jak to zwykle bywa: lęk, niechęć, 
lekkie wkurzenie bo przecież miała być Szkoła Animatora, ale też i chęć poznania 
czegoś nowego, doświadczenia Ducha Świętego tego, który szczególnie prowadzi 
dzieło ewangelizacji. Wraz z księdzem Arturek Chruślakiem i a. Karoliną Latosek 
pojechaliśmy do Częstochowy lekko z obawami, ale również ufając. Ciesze się, że 
nie byliśmy bombardowani tyko treściami teologiczno-eklezjologicznymi ale przede 
wszystkim w ogniu warsztatów dla ewangelizatora poznawaliśmy i uczyliśmy się jak 
dobrze i efektywnie wykorzystać nowinki socjologiczne i techniczne w mówieniu      
o Bogu. Dowiedziałem się dużo o inicjatywach ewangelizacyjnych w kraju i przy tym 
odkryłem może banalną, ale i ciekawą prawdę: Jesteśmy wspólnotą i każdemu 
chodzi o to, aby drugiemu powiedzieć o Chrystusie. Czy to w Krakowie, Warszawie, 
Radomiu, czy nawet Przemyślu. Fajnie, że są ludzie, którzy myślą podobnie jak ja,     
a przy tym są oryginalni. Razem z Karoliną i ks. Arturem mieliśmy także przygodę. 
Koło godz. 23 zgłodnieliśmy i przeszliśmy pół Częstochowy w poszukiwaniu czegoś 
otwartego i z czymś do jedzenia. Oczywiście kebaby są niezawodne nawet                
11 listopada w Częstochowie. I kolejne skojarzenie z Kościołem: Nigdy nie szedłem   
o 12 w nocy przez Aleje NMP tak dobrze znane każdemu pątnikowi.  

Warsztat jest ważny, ale czym byłaby wiedza bez przemodlenia i zgody na 
wdarcie się mocy Miłości. Modlitwy wstawiennicze z elementami liturgii Kościołów 
Wschodnich – coś pięknego. Pochylenie się nad tajemnicą Kościoła przed prawo-
sławną ikoną, modlitwa nad innymi, szczególne kierownictwo w tym wszystkim 
Ducha Świętego i ta myśl, że On jest. Gest wyciągniętych dłoni, proroctwa, uwolnie-
nia – dla mnie swoistego fana Liturgii Kościoła i amatora modlitwy charyzmatycznej 
niesamowite przeżycie i lekcja doświadczenia Ducha Świętego, Ducha Pocieszyciela 
i Prawdy. Ta krótka relacja w formie świadectwa nie oddaje w 100% tego co 
przeżyłem. Jeżeli mam określić czego się nauczyłem i doświadczyłem to jednym 
słowem: Zaufania. Jeżeli chciałby ktoś zapytać o konkrety to zapraszam na facebo-
oka, do pisania SMS lub szukania mnie na Oazach Modlitwy i Szkołach Animatora. 
 

 
 
 
 

I oczywiście jak to zwykle u nas chrześcijan: CHWAŁA 
PANU!!! 

 

a. Bartosz Sałaj 
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 Ruch Światło-Życie od początku swej działalności miał za zadanie dotrzeć 
do jak największej ilości osób. Co jednak najważniejsze, starał się działać na różnych 
płaszczyznach informacyjnych – poprzez rozgłośnie radiowe, czasopisma, a z czasem 
również i przez Internet. Jak zatem wyglądało to w naszej diecezji? 
 Na wstępie trzeba nadmienić, iż wszelka działalność informacyjna zawsze 
była domeną Diakonii Komunikowania Społecznego – wszak w swych założeniach 
ma ona na celu promowanie Oazy różnymi sposobami. DKS od samego początku 
prężnie działała również w naszej radomskiej diecezji. Jeśli kiedykolwiek trzymałeś 
w ręku czasopismo Czeka Nas Droga (tak jak właśnie w tym momencie), oglądałeś 
video-relację z Oazy Modlitwy lub Dnia Wspólnoty, zaznaczałeś fragment                   
w ulubionej książce zakładką Oazy lub czytałeś newsa na stronie radom.oaza.pl – 
miałeś okazję poznać działalność naszej Diakoni. Każde zdjęcie, zmontowany film, 
wrzucona na stronę internetową informacja wynika z ciągłych starań,  aby infor-
mować właśnie Ciebie, aby nasz Ruch szedł z duchem czasu i wykorzystywał 
dostępne media w sposób świadomy i nieodbiegający od dzisiejszych standardów 
informacji. 

 Jednakże czasem przychodzi czas na zmiany – nadszedł on i w Diakoni 
Komunikowania Społecznego. Otóż działająca od listopada 2008 roku internetowa 
strona oazy, znajdująca się pod domeną radom.oaza.pl, przechodzi tzw. lifting. 
Zaistniały wreszcie możliwości do usprawnienia jej działania, a takiej okazji nigdy nie 
można przepuścić! Przewidywane zmiany, to m.in.: nowy layout, więcej możliwości 
społecznościowych, zwiększenie przejrzystości galerii czy też usprawnienie działania 
podstron wszystkich diakonii działających w naszej diecezji. 
 Wszystkie zmiany będą powoli widoczne, dlatego już teraz zapraszamy do 
ich śledzenia. Zakończenie prac powinno odbyć się w drugiej połowie lutego. Na 
pewien czas strona może zostać wyłączona, jednak Oaza Diecezji Radomskiej nadal 



będzie działać w Internecie, gdyż od niedawna jesteśmy również na Facebooku pod 
adresem facebook.com/radomoaza – jeśli jeszcze nie „polubiłeś” strony Ruchu, zrób 
to jak najszybciej i bądź na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się w naszej Oazie! 
 Jeśli ten artykuł wzbudził w Tobie chęć działania w Diakoni Komunikowania 
Społecznego dołącz do nas! Jeżeli jesteś po KODA, a jeszcze nie działasz w żadnej      
z diakonii – zapraszamy! Lubisz robić zdjęcia, kręcić filmy, 
pisać artykuły? Znasz się na kodowaniu stron internetowych? 
A może wciąż masz w głowie pełno pomysłów jak promować 
nasz Ruch i dotrzeć do jeszcze większej grupy młodych i 
ambitnych ludzi chcących być jeszcze bliżej Pana Boga? 
Diakonia Komunikowania Społecznego jest miejscem dla 
Ciebie! 

a. Jakub Sałek 
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„Kościół uznaje śpiew gregoriański za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego       
w liturgii powinien zajmować on pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych 

rodzajów śpiewu. Nie wyklucza się ze służby Bożej innych gatunków muzyki 
kościelnej (…) byleby odpowiadały duchowi sprawowanej liturgii.”                       

(Vaticanum II, KL 116).  
 
 

Najlepszym wstępem w tematykę chorału gregoriańskiego są słowa same-
go Kocioła. Wraz z powstawaniem pierwszych gmin chrześcijańskich zaczęto 
również tworzyć melodie do pieśni. Ponieważ większość z pierwszych chrześcijan 
wychowywało się w obrządku żydowskim pieśni były niemalże identyczne                   
z synagogalnymi. Zarówno jedne, jak i drugie, były pieśniami jednogłosowymi, 
czysto wokalnymi z dużą ilością melizmatów (figura melodyczna śpiewana na jednej 
sylabie tekstu. W praktyce oznacza to, że na jednej sylabie śpiewanych jest kilka 
dźwięków). Czas mijał, przybywało chrześcijan, ale także nowych melodii pieśni. 
Często jedna pieśń była śpiewana na kilka melodii. Przyczyna była prosta – nikt 
jeszcze nie znał nut, a inne zapisy pozostawiały znaczną wolność wykonawcy.  

 Rok 313 za sprawą Konstanta Wielkiego przyniósł wolność wyznania, a co 
za tym idzie nikt nie próbował nawet zachowywać cząstek starych pieśni. W tym 
czasie żył św. Efrem, zwany także „doktorem Maryjnym” z racji tworzonych przez 
niego utworów ku czci Najświętszej Maryi Pannie. Gdy Teodozjusz I Wielki uznał 
chrześcijaństwo za religię panującą postanowiono dołączyć śpiewy na stałe do 
uroczystości i nabożeństw. I tu powstał kolejny problem – pojawiający się goście       
z innych miast albo nie umieli melodii, albo chcąc szybko je przyswoić niesamowicie 
fałszowali. Papież Leon I Wielki widząc narastający problem zaczął pracę nad 

ujednoliceniem pieśni. Jego następca, 
papież Gelazy, uznał, że praca ta jest 
niemożliwa – więcej było dzielących 
równic, niż podobieństw. Rozpoczął 
zatem pracę nad tworzeniem całkiem 
nowego śpiewu. Największe postępy    
w tworzeniu nowej muzyki liturgicznej 
przynosi jednak pontyfikat papieża 
Grzegorza I Wielkiego, od którego 
imienia powstała nazwa „chorał 
gregoriański”.  
 Cechą chorału gregoriańskiego 
jest wspomniana wyżej jednogłoso-
wość, melizmatyczność, brak akompa-
niamentu, czyli śpiew a capella. Oprócz 
tych cech ma jeszcze inne: korzysta 
tylko z tekstów łacińskich, jest 
śpiewany przez mężczyzn. Podstawą 
śpiewu były cztery tonacje kościelne: 
re, mi, fa, sol oraz cztery zależne od 
nich – tonacje plagalne. Według 
stanowiska Kościoła niektóre z tonacji 
budziły grzeszne myśli i uczucia. Chcąc 

nadać im nazewnictwo współczesne są to tonacje Es-dur, c-moll i d-moll – trzy 
ulubione tonacje Beethovena.  
 Początkowo chorał zapisywano systemem cheironomicznym, jednak             
z upływem lat zaczęto stosować tzw. notację neumatyczną, która wykorzystywała 
specjalne znaki (tzw. neumy), na oznaczenie poszczególnych dźwięków (punctum) 
lub ich grup przypadających na jedną sylabę tekstu (neumy proste i złożone). 
Początkowo neumy wyrażały tylko przybliżoną wysokość dźwięków, jednak w XI w. 
po reformie pisma muzycznego Gwidona z Arezzo określały już konkretne dźwięki. 
Pierwotnie chorałem posługiwano się w śpiewie części stałych Mszy Świętej: Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei. Z czasem jednak rozszerzono śpiew o czytania, 
psalmy i responsoria.  
 Dzięki chorałowi gregoriańskiemu zaczęły powstawać specjalne chóry 
specjalizujące się w jej wykonaniu. Wraz z rozwojem takich chórów zaczęły pojawiać 



się obok pieśni jednogłosowych te wielogłosowe. Muzyka chorałowa była inspiracją 
dla twórców innych rodzajów muzyki. Pozostałości chora-
łowe obecnie można dostrzec w wielu pieśniach i psalmach, 
np. „Przed tak wielkim Sakramentem”, „O Stworzycielu 
Duchu Przyjdź”, „O Zbawcza Hostio”. Ta ostatnia jednak nie 
ma swojego źródła w chorale, lecz w średniowiecznej pieśni 
„Gaude Mater Polonia”. Ta zaś niewątpliwie nosi cechy 
chorałowe.   

a.  Asia Chłopecka 
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 Przed kilkoma dniami 
weszliśmy z radością i nadzieją          
w Nowy Rok 2012. Pewnie wyobra-
żamy sobie, jak ten rok powinien 
wyglądać, oczekujemy na pozytywne 
wydarzenia, wierzymy w osiągnięcie 
naszych celów. Z wielu stron 
słyszymy także wezwania do 
podejmowania noworocznych 
postanowień. Czasem próbujemy się 
wymigać od wzięcia odpowiedzial-
ności za własne życie, ale czy my, 
członkowie Ruchu Światło-Życie 
możemy przejść obojętnie wobec 
możliwości, a nawet obowiązku 
czynienia świata lepszym? Początek 
Nowego Roku jest doskonałą okazją 

do spojrzenia na dotychczasowe zaangażowanie w głoszenie Ewangelii życia               
i ruszenie ze zdwojoną energią do szerzenia kultury życia w naszych środowiskach. 
Media bombardują nas informacjami o wydarzeniach i inicjatywach przeciwnych 

życiu, zasługujących na miano kultury śmierci. Nie możemy się zniechęcać, ale 
musimy aktywnie poszukiwać dróg działania w służbie życiu, gdyż do tego powołuje 
nas Bóg.  

To właśnie Jan Paweł II 
w swoim nauczaniu zaczął mówić 
o kulturze życia (encykliki 
Centesimus annus 1991, 
Evangelium Vitae 1995)                
w odpowiedzi na deprecjonowa-
nie wartości życia ludzkiego. 
Kulturę życia możemy określić 
jako „sposób myślenia, zespół 
przekonań i zachowań oraz 
struktur społecznych, który 
odznacza się szacunkiem i czcią 
dla życia”.  Powinniśmy sobie 
więc uświadomić, jak ważny jest 
dar życia,    a następnie podjąć 
odpowiednie działania. Zostali-
śmy stworzeni na obraz                  
i podobieństwo Boże, Bóg wywyższył naszą ludzką naturę poprzez wcielenie 
Chrystusa i Jego dzieło Odkupienia oraz przeznaczył nas do życia wiecznego              
w swoim Królestwie. Dlatego nie możemy wykluczać ze społeczeństwa ludzi               
z powodu ich niepełnosprawności, starości czy bezbronności. Prawo do życia 
powinno być podstawowym prawem każdego człowieka. 

Wielu z nas może zrodzić się pytanie: co ja mogę zrobić? Jak mam chronić 
życie ludzkie? Istnieje wiele możliwości naszego zaangażowania w budowanie 
kultury miłości. W obliczu ustaw zagrażających życiu lub jawnie je niszczących, 
społecznych inicjatyw w obronie rzekomej demokracji, tolerancji i wolności 
człowieka powstaje w internecie wiele akcji obywatelskich sprzeciwiających się 
polityce kultury śmierci, pod którymi wystarczy złożyć swój podpis. Ten niewielki 
gest jest wyrazem naszej świadomości i opowiedzenia się za kulturą życia.  Szcze-
gólnym polem do działania powinny być także nasze rodziny. Poprzez rozmowy na 
tematy życia ludzkiego i uwrażliwianie członków naszych rodzin na problemy 
słabszych, będziemy świadczyć własną postawą o Ewangelii Chrystusowej oraz być 
może przyczynimy się do zmiany ich poglądów czy ważnych decyzji życiowych. 
Niestety istnieją rodziny, które przeciwstawiają się życiu i miłości poprzez aborcje, 
rozwody, antykoncepcję, eutanazje, nałogi. Naszym zadaniem jest modlić się za 
nich, aby Bóg zesłał im otwartość na Boże Słowo i zdolność do prawdziwej metanoi, 
czyli przemiany całego życia z obojętności czy nienawiści ku prawdziwemu zaintere-
sowaniu drugim człowiekiem. 

Nasze poparcie dla życia możemy wyrażać poprzez celebrowanie Święta 
Młodzianków (28 grudnia), Dnia Świętości Życia (25 marca) oraz podjęcie „Ducho-
wej Adopcji Dziecka Poczętego”. Popularną formą służby życiu jest wolontariat,       



w który może się włączyć każdy z nas. Świetlice środowiskowe dla dzieci, domy 
opieki społecznej, ośrodki wychowawczo-opiekuńcze, szpitale psychiatryczne – 
możliwości jest wiele, a wybór zależy od nas. Pracując jako wolontariusz możemy 
uczyć się bezinteresownej miłości i daru z siebie oraz przełamywać własne zniechę-
cenie i egoizm. Sama posługuję jako wolontariuszka w szpitalu psychiatrycznym,        
a wdzięczność pacjentów za naszą obecność jest niebywałą radością i motywacją do 
dalszej pracy. W Polsce powstało wiele ruchów na rzecz życia, do których można 
aktywnie należeć, np.: Krucjata Modlitwy w Obronie Poczętych Dzieci, Polska 
Federacja Ruchów Obrony Życia, Towarzystwo Odpowiedzialnego Rodzicielstwa, 
Klub Przyjaciół Ludzkiego Życia, Human Life International-Europa.  

Musimy pamiętać, aby nasze zaangażowanie w sprawy 
życia nie było samym działaniem dla działania, gdyż prawdziwym 
źródłem Życia jest Jezus Chrystus    i Jego Ewangelia. Bez ducho-
wej więzi z Bogiem i zakorzenienia w wierze nie zdołamy uczynić 
za wiele. Dlatego w tym Nowym Roku życzę Wam odwagi w 
świadczeniu o Chrystusie, prawdziwej miłości ku bliźnim i 
zaangażowania w szerzenie kultury 1życia.  
 

a. Asia Piasta 
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W sposób szczególny w imieniu Diakonii Modlitwy chcę Was zaprosić do 
duchowego przygotowania przed pielgrzymką do Krościenka, z racji kończącego się 
Jubileuszu 40-lecia Ruchu w naszej Diecezji oraz 25. rocznicy śmierci ks. Franciszka 
Blachnickiego. Będzie nam w tym pomocna Nowenna Jubileuszowa. Na każdy 
miesiąc przeznaczone  jest rozważanie Jednego z Drogowskazów Nowego Człowie-
ka, praca osobista nad danym czynem oraz modlitwa,  którą odmawiamy każdego 
29. dnia miesiąca wraz z  modlitwą o cud, jako warunek potrzebny do beatyfikacji 
Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego. 

 
 

Miesiąc 
nowenny 

Drogowskaz 
Nowego Człowie-
ka 

Modlitwa – do 
odmówienia 29. dnia 
miesiąca 

Czyn – do pracy osobistej w 
danym miesiącu 

I styczeń JEZUS CHRYSTUS Odnowienie aktu 
przyjęcia Jezusa 
Chrystusa, jako swego 
Pana i Zbawcy 

Słownictwo – szczególnie 
zwrócić uwagę na 
I przykazanie, także 
dziękowanie Bogu za 
dobro, kultura języka w 
rozmowie z ludźmi oraz 
dzielenie się wiarą 
z innymi. 

 
DROGOWSKAZ NOWEGO CZŁOWIEKA 
 
JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca; Przyjąłem 
Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował. 
 
TEKSTY Ks. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO 
 

Całe życie Chrystusa jest proegzystencją, tj. „istnieniem dla”. Chrystus ist-
nieje dla Ojca, w oddaniu się Ojcu, istnieje w relacji do Ojca jako Syn, który miłuje 
Ojca, pełni Jego wolę i czyni to wszystko, co się Ojcu podoba. W proegzystencji jest 
Chrystus jako Syn Boży w pełni wolny [PKW, 30]. 

Wolność Chrystusa objawia się 
wtedy, kiedy konając na krzyżu mówi: 
„Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha 
mojego” Łk 23, 46. (…)Wyraża się w tym, 
że z miłości oddaje Ojcu siebie, oddaje 
swoje życie z miłości ku nam [PKW, 34]. 

Kiedy (…) przyszedł oczekiwany 
Mesjasz, Żydzi nie chcieli Go przyjąć, bo 
spodziewali się raczej króla, który będzie 
panował, a oni wraz z nim. Tymczasem 
przychodzi Sługa cichy, pokorny        
[HONŻ I, 43]. 

Chrystus nie jest dla wybranych, dla jakiejś arystokracji duchowej. On przy-
szedł zbawić wszystkich ludzi, a najwięcej kocha tych, którzy najbardziej potrzebują 
Jego pomocy. On nachyla się nad tymi, którzy są najbardziej chorzy, pragnie pomóc 
tym, którzy najbardziej są od Niego oddaleni. Przychodzi leczyć, wyzwalać, podnosić 
i ratować [Now. III, 24]. 
Nie ma takiego stanu, takiego skomplikowania, którego Chrystus nie mógłby 
zmienić [RE, 7]. 
 



 
 
MODLITWA 29. DZIEŃ MIESIACA 
 

Sam moment ponowienia aktu przyjęcia Jezusa, jako swego Pana i Zbawcy, 
może się dokonać indywidualnie w domu lub w kościele na Eucharystii, też indywi-
dualnie lub we wspólnocie, w formie uroczystej, jednak z zostawieniem decyzji 
każdej osobie. 

Wg uwag ks. Romana Litwińczuka na wakacyjne rekolekcje: 
Zgodnie z uwagami w Mszale, może to być cicha modlitwa po śpiewie „Baranku 
Boży”. Celebrans wówczas powinien dać na to czas. Można wprowadzić do tego 
aktu nawiązując do I Komunii Świętej, wskazując ją, jako moment osobistego 
przyjęcia Jezusa. Każda Komunia jest zawsze aktem przyjęcia Jezusa, swego rodzaju 
liturgiczną rocznicą I Komunii Świętej, wydarzeniem rozpalającym wiarę i miłość      

w człowieku. 
1. Można też dokonać tego 
aktu w momencie 
przyjęcia Komunii Świętej 
w sercu, a głośno                   
i świadomie odpowiada-
jąc: Amen, na słowa 
kapłana: Ciało Chrystusa. 
2. Można to uczynić także 
podczas  osobistej modli- 
wy w domu, np. słowami 
wg: Oaza Nowego Życia, 
pierwszego stopnia. 
Podręcznik, s. 149: 

Panie Jezu, Ty jeden możesz mi pomóc naprawdę i Ty możesz wypełnić moje 
pragnienia. Bardzo Cię potrzebuję. Otwieram Ci drzwi mojego serca i życia, jako 
jedynemu Zbawicielowi i Panu. Dziękuję Ci, że jesteś gotów przebaczyć mi zawsze 
moje grzechy. Bądź odtąd moim Panem, zawładnij całkowicie moim życiem. 
Ukształtuj mnie według swojej woli, naucz mnie żyć Twoim słowem. 
3.Można tego aktu dokonać wg pomocy dla Domowego Kościoła, Ewangelizacja         
i pilotowanie. Konspekty spotkań, s. 31: 
Jezu, wierzę w Twoje zmartwychwstanie. Bóg Cię uwielbił, napełnił Cię Duchem 
Świętym i dał Ci imię, które jest ponad wszelkim imieniem. 
Klękam przed Tobą na znak, że uznaję Cię Panem mojego życia – moim Panem. 
Poddaję się całkowicie Tobie i Twojej świętej woli, abyś uczynił ze mną to, co chcesz. 
Nie chcę już być więcej centrum swojego życia, Panie. Ty przejmij w nim kierownic-
two. Uczyń, abym pragnął i robił to, co Ty chcesz. Powierzam Ci całego siebie. Chcę 
być Twój, tylko Twój i niczyj więcej. 
Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym Panem. Nie chcę być niewolni-
kiem ani pieniędzy, ani żadnej wady lub żądzy, ani przyjemności, która mnie oddala 
od Ciebie. 

Daję Ci całe moje życie na zawsze. Podejmuj wszystkie moje decyzje według Twojej 
woli i spraw, abym był, podobnie jak Maryja, sługą Twojego słowa, ponieważ to jest 
jedyny sposób na to, by być naprawdę wolnym. 
Nie chcę już więcej żyć dla siebie, Ty żyj we mnie. Daj mi swoje życie w zamian za 
moje, które Ci dzisiaj powierzam na zawsze. 
Wiem, że potraktowałeś poważnie moje słowa, tak jak ja potraktowałem poważnie 
Twoje wezwanie. 
Otwieram Ci całkowicie bramę mojego serca: wejdź we mnie i zostań ze mną na 
zawsze. Amen. 
 
 
Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego 
 

Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego Kapłana Sługę Boże-
go Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, 
tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. 

Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco miłować Twój Kościół i zro-
zumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie 
siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. 

Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej 
ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do 
posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do wzrostu żywych 
wspólnot Kościoła. 

Bądź uwielbiony Boże w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu          
i dziele, i racz wsławić swoje Imię udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski 
…………. , o którą najpokorniej proszę. Amen 
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Służba i Diakonia – słowa odmieniane w Naszym Ruchu na miliony sposo-

bów. U progu Nowego Roku dane mi było usiąść późną nocą i spotkać Chrystusa 
Sługę, uniżonego, oddanego Ojcu, gotowego spełniać Jego wolę.  I choć  wiele 
rzeczy pokazał mi Jezus podczas posługi w diakonii modlitwy w naszej diecezji, tak   
w Carlsbergu naprawdę zrozumiałam czym jest służba. Bo jak wzbudzić w sobie 
ducha służby? I na czym to tak naprawdę polega? Czy jak naleję innym herbaty to 
już jest służba? Generalnie, jak to w  życiu: im prostsze pytanie, tym trudniej              
o odpowiedź.  

Diakonia od „diakonos” lub od jeszcze niższego „dulos” – czyli niewolnik, 
najniższy sługa.  Postaci te kojarzą Nam się zwykle z ogromnym upokorzeniem            
i nicością. Bo co by odpowiedział niewolnik na pytanie: Kim jestem? Jan Chrzciciel 
powiedział „nie jestem godzien rozwiązać Mu rzemyka u sandałów” – a więc, nie 



jestem godzien robić tego, co robią niewolnicy. 
Czy mógłby być ktoś niższy od niewolnika? Czy 
Jezus chce byśmy tacy właśnie byli?  A Jezus 
Sługa pokazuje nam dziwny rezonans: z jednej 
strony jesteście „królewskim kapłaństwem, 
ludem  Bożym”, a równocześnie karci: „sługami 
nieużytecznymi jesteście”. Czyli jak to   w końcu 
z Nami jest? I przyszła Mi odpowiedź                   
w świadectwie pana Jurka z Bremy: „Przyjeż-
dżam do Carlsberga co najmniej co rok. I tutaj 
Bóg przemienia Mnie.  Oddaję Mu Siebie           
w służbie. A On wypełnia pustkę która pozosta-
je. Tak też się staje, że im więcej daję z siebie, 
tym więcej jest we mnie Chrystusa!”. Wyrzeka-
nie się siebie i jednoczesne oddanie się Bogu – 
tak rozumiem teraz służbę. I czytam dalej          
w Akcie Konstytutywnym Ruchu: „Będziemy 

realizować postawę służby i oddania się Chrystusowi w Jego Kościele”. Tak więc 
objawia się tajemnica oddania życia, byśmy „więcej żyli”. A nawet mocniej jest 
napisane „bogami będziecie”. Więc nie ma już lęku tylko pewność, że oddanie 
całego swojego życia Chrystusowi zaowocuje łaską Nieba. Jak mówił do nas 
młodych papież Benedykt XVI: „Nie obawiajcie się Chrystusa! Kto oddaje się Jemu, 
otrzymuje stokroć więcej!”. I tak jak mówi św. Tereska od Dzieciątka Jezus: „Jestem 
ołówkiem w ręku Boga”. To Bóg pisze ołówkiem, to Duch Święty nadaje grafitowi 
kolor i siłę, Nam jedynie dane jest dbać o to, by ołówek był zastrugany. I ważni 
jesteśmy w oczach Boga, a działanie Ducha jest ważne w oczach świata.  Niech 
dopełnieniem będzie wiersz ks. Jana Twardowskiego: 

   
 

Do albumu 
 
Pisać wiersz niczyj dla wszystkich 
Jak zabawny byczek co podchodzi z bliska 
Być biedronką co uklękła w słońcu 
Bez imienia nazwiska 

 
 
 
 

   a. Asia Kowalczyk 
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Wielowymiarowe problemy z używaniem, nadużywaniem, uzależnieniem 

i współuzależnieniem od alkoholu rodzą pytanie: jak skutecznie zapobiegać 
problemom alkoholowym? 
 Ryzyko używania, nadużywania i uzależnienia od alkoholu, jak podają 
naukowcy, to suma czynników związanych ze słabością biologiczną, ilością                  
i nasileniem czynników stresujących w życiu człowieka oraz niską pozycją społeczną. 
 Co to takiego słabość biologiczna? Składają się na nią obciążenia genetycz-
ne, słabość układu nerwowego oraz dysfunkcje poszczególnych narządów. Nato-
miast niska pozycja społeczna jest związana z brakiem możliwości odniesienia 
sukcesu społecznego, zawodowego, zbyt małymi środkami do życia oraz brakiem 
sieci wsparcia społecznego (w tym spośród rodziny i przyjaciół). 
 Profilaktyka nadużywania i uzależnienia od alkoholu w rzeczywistości 
 sprowadza się do: 

� dążenia do zmniejszenia czynników sprzyja- 
jących piciu 

� wspieraniu czynników chroniących przed 
nadużywaniem alkoholu. 
Ważne jest posiadanie podstawowej, ale rzetelnej wiedzy 
na temat problemów alkoholowych, także  ustalanie 
norm społecznych w taki sposób, aby były zgodne              
z potrzebami człowieka i wspierały pozytywne style życia.  
W działaniach profilaktycznych należy też zwrócić uwagę 
na rozwijanie społeczności lokalnych, środowiska 
rodzinnego, środowiska pracy i nauki, które podnosiłyby 
jakość życia wszystkich jego członków i w tym jest 
szczególna nasza rola. Jak to rozumieć? 
Niezwykle ważną sprawą jest kształtowanie w sobie 
umiejętności takich jak samoświadomość, samoocena, 
samodyscyplina, odpowiedzialność, umiejętność 
podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, czyli tego, co dotyczy nas 
samych oraz umiejętności związanych z relacją z drugim człowiekiem: empatii, 
współpracy, komunikacji, rozwiązywania konfliktów, które sprzyjają zdrowemu          
i konstruktywnemu stylowi życia. Idąc dalej, można by powiedzieć, że bardzo 
istotna jest właśnie FORMACJA osoby, DUCHOWY ROZWÓJ, ale także przynależ-
ność do WSPÓLNOTY, w której człowiek uczy się żyć i wzrastać z innymi. 



Decydującą rolę w tym ma rodzina- wspólnota nam najbliższa i kształtująca od 
małego. Ważna jest także Wspólnota Oazowa, która daje nam możliwość właściwe-
go rozwoju, kształtowania pozytywnego stylu życia, formuje nas i przede wszystkim 
daje poczucie sensu życia - u boku Chrystusa.  
 
Gdzie szukać pomocy? 
 

� Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości 
 05-170 Zakroczym, ul. O. Honorata Koźmińskiego 36 
 tel./fax 22 78 52 208; e-mail: oat@kapucyni-wwa.opoka.org.pl 
 http://www.oat.com.pl 
 

� Ks. Mirosław Kszczot – Diecezjalny Duszpasterz Trzeźwości Diecezji 
Radomskiej 

 Tel. kom. 608 29 44 08 
 e-mail: miroslawkszczot@o2.pl 
 

� Fundacja „Światło-Życie” 
Ośrodek Profilaktyczno-Szkoleniowy im. Ks. Franciszka                 
Blachnickiego 

 ul. Gawronów 20,   40-527 Katowice 
 tel. 32 20 53 922 

 
 
 

a. Karolina i a. Malwina Petrzak   
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 Tak! Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie w dniach 17-18 grudnia 2011 roku    
w Laskach pod Warszawą przeżywała po raz pierwszy w historii OJDL czyli Oazę 
Jedności Diakonii Liturgicznej. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.00 zbiórką pod 
Kościołem św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach. Następnie wspólnie 
udaliśmy się na grób ks. Wojciecha Danielskiego, gdzie dziękowaliśmy za jego 

kapłańską służbę dla naszego ruchu. Siostra księdza Wojciecha pokazała nam 
również grób ich rodziców. 

 Następnym punktem programu była 
Msza Św. w Kościele św. Józefa Oblubień-
ca NMP. Bezpośrednio po niej udaliśmy 
się do domu rekolekcyjnego w Laskach. 
Tam mieliśmy chwilę na złapanie 
oddechu, znalezienie pokoju, do którego 
zostaliśmy przydzieleni i zaaklimatyzowa-
nie się. O godzinie 15.00 modliliśmy się 
Koronką do Bożego Miłosierdzia. Przed 
kolacją zrealizowane zostały kolejne dwa 
punkty programu-konferencja oraz 
spotkania w grupach. Konferencję 
prowadził Wojciech Kosmowski-
odpowiedzialny Centralnej Diakonii 
Liturgicznej. Obecnych nas było ok.30 
osób z 11 diecezji, większość stanowili 
członkowie Domowego Kościoła, co dla 
mnie, osoby posługującej w środowisku 
niemal wyłącznie młodzieżowym było 

bardzo ciekawym doświadczeniem. Następnie obejrzeliśmy materiały zgromadzone 
przez Centralną Diakonię Liturgiczną dotyczące formacji liturgicznej. Po zapoznaniu 
się z nimi zostaliśmy podzieleni na trzy grupy. 
 Każda z nich pochylała się nad własną duchowością liturgiczną. O godz. 19.30 
zgromadziliśmy się na Nieszporach, po których przyszedł czas na pierwszą część 
Godziny Odpowiedzialności. Przedstawiciel każdej diecezji miał za zadanie opowie-
dzieć o formacji w swojej diecezjalnej diakonii liturgicznej. Uważam, że dla każdego 
było to ważne i ubogacające doświadczenie. Myślę, że nie jedna osoba "przemyci" 
jakieś pomysły do swoich wspólnot. Oprócz dzielenia się sukcesami i osiągnięciami, 
omawialiśmy również problemy z jakimi borykają się poszczególni liturgiści                  
i wspólnie staraliśmy się znaleźć jakieś rozwiązania. Burzliwe dyskusje zostały 
przerwane zaproszeniem do ciszy nocnej i przypomnieniem, że jutro przecież też 
jest dzień. Niedzielny poranek rozpoczęliśmy jutrznią i śniadaniem. Po nich wrócili-
śmy do wieczornej dyskusji podczas drugiej części Godziny Odpowiedzialności. 
Zostaliśmy także poinformowani o aktualnych przedsięwzięciach 
Centralnej Diakonii Liturgicznej. Wymieniliśmy również kontakty, 
aby możliwy był przepływ materiałów formacyjnych pomiędzy 
diecezjami. Następnie w małych grupach rozważaliśmy na kręgu 
liturgicznym teksty liturgii słowa. Po pokrzepieniu dusz Euchary-
stią w kościele parafialnym oraz ciał obiadem wróciliśmy do 
siebie.  

Bogu niech będą dzięki za ten weekend! 
a. Agnieszka Bielik 
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18 godzin podróży: wolno po Polsce i z umiarem (czyli 160 km/h) po Niem-
czech i dotarłyśmy do Carlsbergu. Miejscowość, jak sama nazwa wskazuje, to Góra 
Karola otoczona przepiękną leśną scenerią Nadreńskiego Pallatynu oraz słynną 
Deutsche Weinstrasse – krainą winnej latorośli. Choć nazwana na cześć jakiegoś 
władcy, tak My czułyśmy, że pieczę nad tym miejscem sprawuje inny „Karol”. To tu 
przed laty  w przeddzień Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej 
(25.08.1956) ośrodek Polskości został nazwany ku Czci NIEPOKALANEJ DZIEWICY 
„MARIANUM”  oddany jako wotum narodowe KRÓLOWEJ POLSKI – JASNOGÓRSKIEJ 
PANI. Od 25.03.1982 roku „MARIANUM” pracuje jako Międzynarodowe Centrum 
Ewangelizacji Światło-Życie. To miejsce spotkań Polonii  z całej Europy (m.in. 
Francja, Belgia, Anglia, Niemcy)  wciąż jest „Małą Polską” i „Domem” do którego       
z chęcią się wraca. W tym miejscu modlił się, pracował i zmarł Sługa Boży                
ks. Franciszek Blachnicki (1982-1987). Czas tam jakby się zatrzymał – drzewa 
szumią, tak samo i meble w pokoju wciąż stoją na tym samym miejscu. Wszystko 
przeniknięte na wskroś duchem oazowym: witraż Chrystusa Sługi, Wieczernik, figura 
Niepokalanej, Źródełko i napis na skrzynce pocztowej jednego z pobliskich domów 
„Wer Jesus hat, hat das Leben” (Kto ma Jezusa, ma życie). Wspólnota która tu się 
gromadzi to ludzie różnych pokoleń: dorośli, którzy z różnych powodów (politycz-

nych, materialnych, rodzinnych) opuścili ojczyznę; młodzież –studiująca, pracująca 
w Niemczech, ale z korzeniami Polskości; dzieci wychowywane w Duchu Polskim 
choć w kraju niemieckim. Spotykają się tu, by odnowić i umocnić duchowo nie tylko 
swoją wiarę, ale również tęsknotę „do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą     
z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba”. Z ich perspektywy Polska wydaje się 
całkiem inna: polityka porównywana jest do Chin lub wyrzut o braku opieki nad  
ponad 300 tys. Polonią w Niemczech, która nie ma statusu Mniejszości Narodowej. 

Tu w sposób szczególny dotykają słowa „Ojczyzną Jezusa jest człowiek”. I jak nam 
było tęsknić za ojczyzną przez te kilka dni, tak Jezus tęskni za tym, by na dobre 
zamieszkać w Naszym Sercu. Rekolekcje Noworoczne, które tam przeżywałyśmy 
były pod hasłem „Słowo Boże”. Nie tylko podczas Eucharystii, ale i w każdym 
momencie dnia staraliśmy się odkrywać i spożywać Pismo Święte. Rozważaliśmy 
czym jest dla nas Tajemnica Wcielenia, jak Słowo Boże wpływa na Nasze życie, czym 
jest i gdzie jest Słowo Boże. Łączyła nas wspólna modlitwa Brewiarzem, Koronką do 
Bożego Miłosierdzia czy  Różańcem – w co najwyżej 4 językach. Wspólne kolędowa-
nie pełne radości i nadziei, ale i zaskoczeń. Bo kto z Nas zna kolędę o łabędziu czy 
cielątku... Mnóstwo rozmów po polsku, niemiecku, angielsku, gdzie co jakiś czas 
pojawiało się „nicht verstehen“ albo „ja, ja“.  Trochę nie w planie, ale ku wielkiej 
radości udało nam się zwiedzić Kaiserslautern i dumać nad architekturą kościołów i 
budynków miejskich. Dla Wszystkich punktem kulminacyjnym stało się przejście ze 
starego roku do nowego. Podziękowanie za to, co było dobre i przeproszenie Boga 
za to, co było złe w starym roku, oraz zawierzenie Mu całego nowego roku. Była 
również zabawa Sylwestrowa jakiej na pewno jeszcze tam nie było – bo Stasiu, 
Waka Waka, czy nowa Bora Bora to hity, których nie usłyszy się w radiu Niemiec-
kim. Bawiłyśmy też innymi radomskimi hitami co jakiś czas wietrząc chustą klanzy 
rozgrzany tłum. Żal było odjeżdżać. Dziwne uczucie miotało się w Nas: jechać z 
domu do domu. Przyjeżdżajcie do Carlsberga! Każdy może tutaj znaleźć spokój, 
ciszę i inspirację do głębszej refleksji, odnowić i umocnić duchowo w oazie siebie, 
swoje dzieci, rodzinę – przez odkrycie i przeżycie wartości wiary  
w przyjaznej atmosferze i wspólnocie z podobnie myślącymi i 
czującymi. 

 
 
 
 

a. Ela i a. Asia Kowalczyk 
 

 

 

 

P.S.  Kolęda o łabędziu to Triumfy Króla Niebieskiego „CHWAŁA BĄDŹ” a o cielątku 
Oj Maluśki „MAŁE MUUUUUU”. 
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Grudzień, a śniegu brak. Bałwana też, ale to nie powstrzymało naszych 

oazowiczów od przybycia na rekolekcje do Dąbrówki połączonych z Balem Sylwe-
strowym. 

W piątek, gdy dotarli już nasi wygłodniali uczestnicy, udaliśmy się na 
wspólny posiłek, gdzie ks. Grzegorz Lipiec 
wraz z s. Anną Baćmagą przywitali nas jak 
zawsze ciepłymi słowami. Następnie                
w ramach wieczorka poważnego obejrzeliśmy 
pantomimę przygotowaną przez naszych 
animatorów, która była jednocześnie 
wprowadzeniem nas w temat tych rekolekcji. 
Była to WIARA KONSEKWENTNA. Pantomima 
przedstawiała wielu ludzi, którzy mieli 
wyrzuty do Boga o to, że ich życie nie wygląda 
tak, jakby tego chcieli. 

Na wieczorku tym mogliśmy także 
obejrzeć film pt. „Otwórz oczy”. Opowiadał on 

o młodej dziewczynie, którą 
spotkało wiele przykrości: 
nie zaliczyła egzaminu, 
chłopak ją zdradził                  
a najbliższa osoba, którą był 
jej tata, zlekceważył jej 
prośbę o pomoc. Kiedy nie 
wiedziała co robić, próbowała szukać pomocy u innych ludzi, którzy także ją 
zignorowali. Dziewczyna powoli zaczęła się poddawać, lecz w niespodziewanym 
momencie, w prostym czynie, jakim było rzucenie piłki przez dziecko, znalazła 
wyjście z sytuacji. Zrozumiała, że zaniedbała swoją wiarę. Była tak samo zakurzona 

jak obrazek Pana Jezusa w jej szufladzie. Wiedziała, że jeśli tylko uwierzy w siebie      
i zaufa Panu, to wszystko się ułoży. 

Na koniec dnia zadbaliśmy o nasze dusze – wspólnie przeżyliśmy upragnio-
ną Eucharystię. W trakcie kazania usłyszeliśmy kilka słów o Wierze Konsekwentnej 
(asertywność, obrona wiary, wymagania, ofiarowanie cierpień Bogu), że już teraz 
pracujemy na to, jacy będziemy w przyszłości i jak będzie wyglądało nasze życie. 
 Sobota – dzień wypełniony wrażeniami i bogaty w treści. Rozpoczęliśmy 

wczesną pobudką oraz jutrznią, podczas 
której przybliżono nam postać                
ks. Franciszka Blachnickiego jako 
przykład człowieka wiary konsekwent-
nej. 

Na pierwszym z dwóch spotkań 
w grupach dyskutowaliśmy na temat 
wiary, aby później móc rozmawiać na 
temat wiary konsekwentnej. Zastanawia-
liśmy się także nad takimi określeniami 

jak: człowiek wierzący niepraktykujący, ateiści oraz ludzie wierzący po prostu. 
Naszym punktem centralnym dnia była wspólna Eucharystia. 

Drugie, popołudniowe spotkania opierały się głównie na wierze konse-
kwentnej. Zrozumieliśmy, że gdy bezgranicznie będziemy ufać Panu Bogu, będzie 
nam to wynagrodzone w najbardziej 
nieoczekiwanym momencie. 
 Tuż po spotkaniu rozpoczęły 
się przygotowania do balu... Panowie 
zadbali o to, aby sala nabrała klimatu, 
natomiast Panie zadbały o swój 
wizerunek i kreacje.  Gdy już wszystko 
zostało przygotowane, zgromadziliśmy 
się w kaplicy na wyjątkowym nabożeń-
stwie, gdzie podczas adoracji Najświęt-
szego Sakramentu mogliśmy podziękować za miniony roku. 
 Zabawę sylwestrową z pełną klasą poprowadzili: Marta Mazur oraz Piotr 
Krzysztoszek. Ciągle płonący parkiet był sprawą DJ Pawson’a – Pawła Kucharskiego. 
Bal otworzył wspólny taniec wszystkich oazowiczów. Widząc uśmiechnięte twarze 
naszych uczestników, mogę stwierdzić, iż bal był udany.  

Tuż przed dwunastym uderzeniem zegara tradycyjnie udaliśmy się na wy-
strzałowy pokaz fajerwerków który przywitał Nowy Rok! Przy pięknych rozbłyskach 
życzyliśmy sobie wszystkiego co najlepsze. Bezpośrednio po pokazie udaliśmy się na 
eucharystię, gdzie mogliśmy się spotkać z Panem i świętować Nowy Rok. Przewod-
niczył jej nasz gość ks. Albert Warso. 
 Po zakończonej Uczcie Pańskiej, powróciliśmy na parkiet, aby kontynuować 
naszą (co prawda nie szampańską) zabawę. Jeśli chodzi o parę Królewską: Królem 
Balu został a. Paweł Malewicz, natomiast Królową… niespodziewanie ja :) Ci, którym 



 
sen nie służył pozostali na parkiecie aż do 6 rano!!!  
 Uważam, że ta miniona Oaza Modlitwy była 
szczególna. Jestem szczęśliwa, że mogłam tam być. 
Wiem, że ta oaza zapadnie głęboko w mojej pamięci. 
 

Martyna Ostrowska 
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30 grudnia 2011 obchodząc uroczyście święto patronalne Domowego Ko-
ścioła, rodziny należące do Ruchu Światło-Życie spotkały się już trzeci raz na 
uroczystej Mszy św. w Kościele pod wezwaniem Świętej Rodziny w Radomiu. 
Zgromadzeniu przewodniczył ks. biskup Stefan Siczek, który modlił się o dar 

świętego życia dla naszych rodzin.       
W koncelebrze byli m.in. moderator 
diecezjalny Domowego Kościoła –      
ks. Maciej Korczyński, ks. Marek 
Fituch, ks. Piotr Turzyński. Byli obecni 
odpowiedzialni za Domowy Kościół     
w naszej diecezji: Anna i Marek 
Kwiatkowscy, wiele par animatorskich 
i członków Domowego Kościoła oraz   
parafianie. 

W homilii ks. biskup powiedział, że każdy z nas ma takie miejsce, gdzie 
wszystko się zaczęło, a zaczęło się w rodzinie. To, że Chrystus przyszedł na świat 
jako dziecko w rodzinie, jest największą promocją rodziny. To rodzice przekazują 
zasady życia i postępowania. Według badań mają trzy razy większy wpływ na 
wychowanie niż Kościół. Może właśnie dlatego obecnie próbuje się zniszczyć 
rodzinę m.in. poprzez wypaczone pojmowanie małżeństwa, podejście do dziecka 
poczętego. Wobec ataków na rodzinę, małżeństwo, Kościół wskazuje na przykład 

Świętej Rodziny z Nazaretu, kieruje nasze myśli na godność i świętość życia 
rodzinnego, musimy uczyć się tej godności i świętości. Biskup przypomniał o dwóch 
przypadkach błogosławionych par małżeńskich. Każdego roku na święto Świętej 
Rodziny biskupi przygotowują list pasterski, w tym roku mówi on o tym, że Kościół 
jest naszym domem. W domu się mieszka, dorasta. 
 
DOM :  
D -  jak dobroć, jak chleb, 
O – ofiara, bez ofiary nie będzie świętości, 
M – modlitwa, dialog z Bogiem (mówienie i słuchanie). 

Zostaliśmy zachęceni do tego, byśmy uczyli nasze dzieci nie tylko mówić do 
Boga, ale i słuchać, byśmy byli wrażliwi nie tylko na dobro dzieci, ale i ludzi star-
szych. Potrzeba ofiarnej miłości, bo tylko wtedy rodzina może się rozwijać. Musimy 
troszczyć się o modlitwę                 
w rodzinie, wspólnie odmawiać 
różaniec, śpiewać kolędy, bo 
rodzina bez Boga sama siebie 
zdradza. Boże Narodzenie jest 
świętem przyszłości, otwartych 
drzwi. Nie ograniczajmy Bożego 
Narodzenia do jednego dnia, ale 
przez cały rok troszczmy się, aby 
Bóg był między nami. 

 
Bo co nas czeka? Europa ducha czy pustynia duchowa? 

 
 

Anna i Szczepan Swend 
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Czy o sprawach najważniejszych w naszym życiu mają prawo dyskutować 
tylko wielcy uczeni filozofowie? Na pewno nie! Dowiedli tego znani wszystkim, 
niezwykle zabawni prowadzący największego show w Polsce – „Mam talent” – 
Szymon Hołownia i Marcin Prokop. W swojej książce „Bóg, kasa i rock’n’roll” 
poruszają najważniejsze, ich zdaniem, tematy dotyczące religii i showbiznesu. 



Książka ma charakter luźnej rozmowy, w której panowie konfrontują swoje poglądy, 
szukają kompromisu, a jednocześnie próbują dowieść słuszności własnego zdania. 

Droga do Boga każdego z nich była bardzo róż-
na, o czym sami opowiadają. Szymon Hołownia, 
zakochany w Bogu i Kościele, od dziecka fascynował się 
tematami wiary i życiem duchowym. Opowiada o tym, 
jak wstępował do zakonu, jakie są jego doświadczenia     
z modlitwą, jak przełożyć prawdy ewangeliczne na 
dzisiejszy świat. Marcin Prokop wciąż poszukuje Boga, 
twierdzi, że chce wierzyć, lecz nigdy nie udało mu się 
doświadczyć Jego obecności. Podważa Słowo Boże            
i krytycznym okiem patrzy na Kościół. Jest to bardzo 
interesująca rozmowa, która pokazuje nam dwa, 
całkiem odmienne, spojrzenia na jeden temat. Uczy nas, 
jak bronić prawd wiary przez bardzo konkretne argu-

menty, nie dając się przy tym ponieść emocjom. Myślę, że przydatną wiedzą, 
płynącą z tej książki jest to, jak Kościół jest odbierany na zewnątrz, co ludzi może do 
niego przyciągać, a co tak po ludzku odpycha.  

Wśród wielu teologicznych tematów są takie bardzo podstawowe, jak ist-
nienie Boga, sens stworzenia świata i życia ludzkiego, wartość modlitwy, czy Boży 
plan zbawienia. Szymon Hołownia w bardzo przystępny sposób interpretuje słowa 
Jezusa, stara się wytłumaczyć poszczególne fragmenty Pisma Św., dogmaty, 
odpowiadając na trudne pytania kolegi. Wszystko opiera na przykładach z własnych 
doświadczeń, jak i spotkanych ludzi oraz świętych, którymi się inspiruje.  

Drugim ważnym tematem tej książki jest świat showbiznesu. Marcin Pro-
kop stara się znaleźć w nim elementy, które mogą zastąpić religię ludziom nie 
znającym, bądź odrzucającym Boga. Każdy człowiek potrzebuje jakiegoś wzorca, 
autorytetu. Często stają się nimi znane gwiazdy, wielcy ludzie. Kopiujemy ich życie, 
upodabniamy się do nich. I tak dla jednych  idolem  może  być  Chrystus,  dla  innych 
ulubiona postać z MTV. Niezbędne jest również poczucie wspólnoty, tożsamości, 
współodczuwania z innymi. Jeśli ktoś nie znajdzie tego w Kościele, będzie szukał 
poza nim, wchodząc w złe towarzystwo, środowiska, które bardziej niszczą, niż 
zaspokajają ludzkie potrzeby akceptacji i przynależności. Wreszcie bogiem dla wielu 
mogą stać się pieniądze, luksus, chęć posiadania dla samego posiadania. W tym 
wypadku obaj panowie zgadzają się, że bogatym jest ten człowiek, który swoim 
bogactwem potrafi dzielić się z potrzebującymi. Wszystko przecież można wykorzy-
stać w dobry lub zły sposób, można sprawić, by świat chociaż trochę był lepszy albo 
zaspokajać wyłącznie własne żądze.  

Do przeczytania książki zachęca zdecydowanie cieka-
wa forma, wiele barwnych opowieści, jak i sami autorzy, którzy 
mimo wielu różnic tworzą, moim zdaniem, najlepszy duet 
polskiej telewizji. Miłej lektury! 

 
a. Damian Kwiatkowski 
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 Jest nim rockopera „Jesus Christ Superstar” w reżyserii Normana Jewisona. 
Nie można jednakże pisać o niej bez pewnego rysu historycznego. Wszystko zaczęło 
się od musicalu wystawianego na West Endzie w latach 70. pod tym samym 
tytułem. Za jego wykonanie odpowiadał nie byle kto, gdyż sam Andrew Lloyd 
Webber – twórca muzyki do jednych z najbardziej kasowych musicali wszechczasów 
– „Kotów”, „Evity” czy „Upiora w operze”. W wersji teatralnej rolę Jezusa Chrystusa 
grał Ian Gillan, wokalista Deep Purple. Po ogromnym sukcesie na scenie przeniesie-
nie musicalu do świata filmu było więc kwestią czasu. Reżyserią zajął się Norman 
Jewison, który wcześniej zasłynął wspaniałą ekranizacją „Skrzypka na dachu”. 
Wszystko wskazywało na to, iż będzie to hit – i takim też film się stał.  
I jest nim do dziś. 
 Pustynia, żar słońca, w tle góry i ruiny. Nagle na 
horyzoncie pojawia się autokar. Staje pomiędzy kamie-
niami, które kiedyś musiały być wspaniałą świątynią. 
Wyskakuje z niego grono roztańczonych ludzi. Mają pełno 
kolorowych strojów, różnorodnych rekwizytów – broń 
palną, włócznie, trony, drewniany krzyż. Rozkładają 
dekoracje, niektórzy już odchodzą na miejsca, w których 
mają grać. Z tłumu jednak wyłania się jeden aktor, którego 
wszyscy otaczają i ubierają w prostą tunikę. Jego umęczo-
na, ale pełna miłości twarz spogląda na wszystkich. To 
Jezus. Ale jest ktoś, kto oddala się dość szybko i patrzy na 
innych z niepewnością. To Judasz, który wciąż ma 
wątpliwości, czy Ten, któremu tak wierzy, naprawdę działa 
słusznie.  
 „Jesus Christ Superstar”, jak wspomniałem na początku, jest rockoperą, 
lecz opowiada jedynie o ostatnich dniach z życia Jezusa Chrystusa. Widz zostaje 
rzucony w sam środek tej akcji. Jednakże to nie postać Jezusa zostaje wyekspono-
wana na pierwszy plan, choć wiadomo iż jest On najważniejszym bohaterem tej 
historii. Dużą część akcji poznajemy z perspektywy Judasza, wspaniale zagranego 
przez czarnoskórego aktora Carla Andersona. To jego rozterki napędzają akcję, to 
on wciąż pyta Jezusa, czy to, co robi, ma sens. Decyzje podejmuje z wielkim trudem, 
a jego niepewność tworzy postać nie negatywną, ale tragiczną. Postępowanie 
Judasza staje się w pewien sposób odzwierciedleniem działań wszystkich bohate-
rów. Każdy z nich działa z dozą niepewności, męczy się z podejmowaniem decyzji. 
Piotr tak broniący Chrystusa w Ogrodzie Oliwnym pyta Go, czy może nie powinni 
zacząć wszystkiego od początku. Szymon Zelota mówi, żeby sprzeciwić się Rzymia-
nom i wykorzystać tłum, który pójdzie za Jezusem. Maria Magdalena, choć darzy 
Chrystusa wielkim uczuciem, nie wie jak ma się wobec Niego zachować. Piłat wciąż 



wzbrania się od podjęcia ostatecznej decyzji o losie Jezusa. Nawet sam Chrystus, 
choć świadom wszystkiego co go czeka, w czasie modlitwy w Getsemani mówi do 
Boga: „Zabierz mnie, zanim zmienię zdanie”. Jednakże choć wspaniałe muzycznie 
mają pełne wartości i liryzmu słowa. Zachwyca to, iż z tych kilku rozdziałów Biblii 
ułożono tak bogate treściowo i muzycznie libretto. Co ciekawe, cytat użyty w tytule 
recenzji pochodzi z piosenki „Ostatnia wieczerza”, która do dziś śpiewana jest na 
oazach pod tytułem „Wszystkie moje troski i kłopoty”. 
 Podczas oglądania zwraca się również uwagę na bardzo oryginalną 
scenografię i rekwizyty. Choć akcja dzieje się na pustyni i w starożytnych ruinach, to 
rzymscy żołnierze noszą karabiny maszynowe, Herod pływa w basenie, a w świątyni 
jerozolimskiej (którą demoluje Chrystus) można kupić wszystko – pocztówki, 
okulary, narkotyki.  
 „Jesus Christ Superstar” jest jak dla mnie filmem wyjątkowym. Oglądam go 
co najmniej raz w roku – zawsze przed Wielkanocą. Mój tata opowiadał mi, jak 
kiedyś na kasecie zdobył kopię musicalu bez napisów, więc w czasie seansów, które 
organizował dla studentów, czytał tłumaczenie do mikrofonu. 
Dziś oglądanie tego filmu jest już dla nas małą tradycją. 
 Warto sięgnąć po to dzieło również dla ostatniej 
bardzo symbolicznej sceny. Wszyscy składają sprzęt i wsiadają    
z powrotem do autobusu. Jednak jednego aktora brakuje. 
Judasz spogląda ze schodów samochodu za siebie i widzi na 
horyzoncie stojący krzyż, a obok niego pasterza pasącego owce. 
Jest to jedna z najpiękniejszych scen jakie widziałem w kinie.  

       a. Jakub Sałek 
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Prawie każdy z nas miał taki moment w życiu gdy widzieliśmy piękny krajo-

braz i nie mieliśmy ze sobą aparatu, który mógłby utrwalić ten pejzaż. Jednak 
nawet w sytuacji gdy mamy swój upragniony aparat, to nie zawsze zdjęcia "wy-
chodzą" nam tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. Wystarczy poznać kilka trików, 
które pozwolą Waszym zdjęciom wkroczyć o poziom wyżej. I wcale nie musimy 
mieć drogiego aparatu fotograficznego i programu do obróbki zdjęć. Przykła-
dem może być zdjęcie obok, które zrobiłem 2 miesiące temu telefonem komór-
kowym. 

Autorzy zdjęć mogą wpływać na sposób odbioru przez oglądających. Autor 
może niemalże zaplanować drogę wzroku widza po zdjęciu. Nasz umysł prze-
ważnie najpierw zwróci uwagę na obiekty ostre, niż nieostre. Ta sama rzecz się 
tyczy w przypadku ciepłej i zimnej barwy oraz jaśniejszej i ciemniejszej partii 
zdjęcia. Przenieśmy te "triki" na krajobrazy i posłużmy się przykładem powyżej. 


