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Przepraszamy�za�
usterki...�

 
Cześć!  
 Lutowy miesięcznik – nawią-
zujemy do 25 rocznicy śmierci Sługi 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. 
Pomimo tego, że większość z nas 
przyszła na świat po śmierci Ojca        
– jak był określany przez ludzi którym 
był znany - jednak nikt chyba nie 
zaprzeczy temu, że Jego życie 
oddziałuje na nas. Starajmy się 
poznać Założyciela Ruchu, aby to nie 
była anonimowa postać. Zachęcam 
do czytania artykułu al. Michała 
Podsiadłego, a także do sięgnięcia po 
książki autorstwa ks. Franciszka. 
 Czeka Nas Droga jest 
wspólnym dziełem. Chcemy je 
ulepszać, z tego powodu powoli  
będziemy starannie zmieniać wygląd 
graficzny – cel jest prosty – jak 
najlepsza dostępność treści zamiesz-
czonych w artykułach. Więc przepra-
szam za usterki spowodowane 
zmianami – jedne będą dostrzegalne, 
inne zaś nie. Jednak mam nadzieję, 
że pozwoli to każdemu z nas 
przyjemniej spędzać 
czas nad lekturą 
miesięcznika. 
 Oby każdy 
znalazł coś wartego 

przeczytania.  
 

Pozdrawiam! 
 

al. Krzysztof Bochniak     
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Dyskusja nad ACTA nie cichnie            
i wciąż rozpala emocje. Nie zamie-
rzam się w nią włączać, choćby 
dlatego, że nie czuję się w tej kwestii 
kompetentny. Przyznaję, nie 
zadałem sobie dość trudu, by 
dokładnie i merytorycznie zgłębić 
problem. 

 
 
Ważniejsze jest jednak dla mnie to 
wszystko, co dzieje się wokół 
podpisania tej umowy i mam             
w związku z tym mieszane uczucia. 
Dawno nie mieliśmy takiej społecznej 
aktywności ludzi młodych, takiej fali 
sprzeciwu wobec rządu, i to zapewne 
w znaczącej części jego własnego 
elektoratu. Można w tym z nadzieją 
dostrzec przejawy społeczeństwa 
obywatelskiego i to w tej generacji, 
która - jak się zdawało - znacznie 
oddaliła się od zainteresowania 
sprawami publicznymi. Można            
z satysfakcją odnotować, że demo-
kracja i wolność mają swoją dynami-
kę, z którą rządzący muszą się liczyć. 
Można też kolejny raz się przekonać, 
jak potężnym sprzymierzeńcem 
wolności i demokracji może być 
internet, zwłaszcza portale społecz-
nościowe. 
 
A jednak nie wszystko jest dla mnie 
tak jednoznacznie pozytywne              

i optymistyczne. Powiem przynajm-
niej o dwóch powodach mojego 
niepokoju (Ważne: niepokój, którym 
się  dzielę,  nie  przekreśla  generalnie  
pozytywnej oceny tej społecznej 
energii, która wyzwoliła się                
w sprawie ACTA). 
 
 

 
 
Po pierwsze, niepokoi mnie łatwość 
"zwołania się" (lub "zwołania kogoś") 
nieadekwatna do poziomu uzasa-
dnienia. Nie trzeba było tłumaczyć      
i przekonywać, dla wielu wystarczyło 
hasło, że "wolność w internecie jest 
zagrożona". Nie twierdzę, że to hasło 
pozbawione podstaw, być może 
nawet całkiem prawdziwe. Powta-
rzam: nie wdaję się w tym momencie 
w dyskusję wokół meritum ACTA. 
Chodzi mi tylko o to, że pytając wielu 
młodych ludzi zaangażowanych          
w akcje przeciw ACTA, tylko od 
nielicznych usłyszałem jakieś meryto-
ryczne uzasadnienie, w jaki sposób ta 
wolność jest zagrożona. 
 
W tych protestach ci, głównie młodzi 
ludzie, być może mieli rację (lub 
przynajmniej dużo racji), ale jeśli 
duża część z nich nie zna prawdziwe-
go uzasadnienia tych racji, to czy nie 
zachodzą słuszne obawy, że da się ich  

łatwo "skrzyknąć" także wtedy, gdy 
racji na pewno mieć nie będą,            
a wystarczy sama "atrakcyjność" 
hasła? Po prostu, obawiam się, że np. 
ci młodzi internauci, którzy wyszli na 
ulice w proteście, "bo chcą nam 
zamknąć facebooka", następnym 
razem mogą dać się dość łatwo 
wyprowadzić pod równie absurdal-
nym hasłem, tyle że niekoniecznie      
w obronie słusznej sprawy. 
 
Nie twierdzę, że ktoś świadomie 
zmanipulował rzesze młodzieży, 
wykorzystując jej wrażliwość na 
wolność. Przeciw-
nie, wiele wskazuje 
na dużą sponta-
niczność i oddolny 
charakter prote- 
stów, które prze- 
toczyły się przez 
Polskę. Trudno 
jednak uwolnić 
się od przy- 
puszczenia,                   
że w  gło-
wach różnej 
maści socjotechni-
ków i manipulatorów już lęgną 
się pomysły, jak tę nową, potężną siłę    
w przyszłości wykorzystać. Utwier-
dzam się w tym przypuszczeniu, gdy 
widzę, jak cyniczni politycy już 
próbują łapać ten wiatr   w swoje 
żagle. 
 
Internet, portale społecznościowe       
i tworzące się w nich specyficzne 
więzi i specyficzna komunikacja to 
dziś wielka siła. Na polu społecznym 
może być tak potężna, jak energia 
jądrowa. Może być wykorzystana          
z wielkim pożytkiem, ale może być 

siłą niszczycielską, zwłaszcza, gdy 
zechcą się nią posłużyć cyniczni 
szaleńcy. 
 
Drugi powód mojego niepokoju 
znajduję w motywacji tych prote-
stów. Oczywiście, w swej zasadniczej 
wymowie motywacja jest jak 
najbardziej słuszna. Chodzi przecież   
o obronę demokracji i wol-ności. 
Niektórzy publicyści twierdzą wręcz, 
że akcja sprzeciwu wobec ACTA jest 
dla dzisiejszych dwudziestolatków 
tym, czym dla pokolenia ich rodziców 
był zryw solidarnościowy roku 1980. 
Uważam takie stwierdzenia za dużą 

przesadę, ale przede wszystkim 
myślę, że wtedy            

i dziś 
inaczej 

pojmowano 
wolność. 

 
Słuchając Jana 

Pawła II, uczyli-
śmy się 

wolności ściśle 
powiązanej  z 

prawdą, solidar-
nością, odpowie-

dzialnością za dobro 
wspólne. Dzisiejsza zaś świadomość 
wolności wydaje się być zasadniczo 
sformatowana przez liberalny 
indywidualizm. W "buncie mas" 
wobec ACTA ujawnił się sprzeciw 
wobec ograniczania wolności, 
zwłaszcza w internecie. Ale czy nie 
kryje się za nim właśnie liberalno-
indywidualistyczne rosz-czenie 
wolności niczym nieograniczonej, tej 
samej, która w innych okoliczno-
ściach będzie wołać              o prawo 
do aborcji, palenia marihua- 



ny, czy bluźnierstwa? Nie znam 
jednoznacznej odpowiedzi na to 
pytanie. Sądzę jednak, że trzeba je 
stawiać, trzeba pytać, o jaką wolność 
nam chodzi,      
a nie tylko 
bezkrytycznie 
zachwycać się 
"zrywem 
obywatelskiego 
społeczeństwa 
internautów".  

 
ks. Andrzej 

Jędrzejewski 
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Posłuszeństwo można traktować jak 
musztrę w wojsku i jako wymóg 
narzucony przez porządek prawa, 
ale posłuszeństwo można rozumieć 
również jako wielki akt ufności         
w Bożą Opatrzność. Pierwsze 
wywołuje zdziwienie i jest konieczne 
żołnierzom walczącym w armii.  
 

Drugie cechuje wszystkie zdyscy-
plinowane i posłuszne prawu społe-
czeństwa. A trzecie jest przywilejem 
tylko tych, co wierzą i przywilejem 
tych, co Bożą Opatrzność kochają. 
Ufają Jej bezgranicznie, że Opatrz-
ność Boża ani wprost, ani przez 
niczyje pośrednictwo nie skrzywdzi 
ich nigdy.  
 
Posłuszeństwo kościelne jest specy-
ficznym rodzajem posłuszeństwa 
religijnego. Sam Pan Jezus wzywa nas 
do posłuszeństwa Kościołowi. „Kto 
was słucha, Mnie słucha, kto wami 
gardzi, Mną gardzi, lecz kto Mną 
gardzi, gardzi Tym, który Mnie 
posłał” (Łk 10,16) – powiedział do 
apostołów. Ich bowiem oraz ich 
następców, biskupów, uczynił 
stróżami przyniesionej przez siebie 
prawdy oraz stróżami najświętszej 
tajemnicy, w której dokonuje się 
nasze zrastanie w jeden Kościół. 
Odpowiedzialność za Kościół, za 
prawdę w Kościele i głoszenie 
Ewangelii spoczywa zatem przede 
wszystkim na biskupach, ale oczywi-
ście jest także naszą wspólną 
odpowiedzialnością. Stąd postawa 
troski o wspólnotę nie wyklucza 
sprzeciwu. Musi to być jednak 
sprzeciw mądry, nie buntowniczy. 
Czym się różni sprzeciw mądry od 
buntowniczego? Bunt to jest 
wynoszenie mojego prywatnego 
punktu widzenia ponad prawdę          
i dobro wspólnoty, a nieraz przeciw-
ko prawdzie i wspólnocie. Sprzeciw 
kierowany autentyczną troską            
o Kościół jest oczywiście możliwy         
i w historii Kościoła mamy mnóstwo 
przykładów takiego właśnie mądrego 
sprzeciwu,  który   nie   był   nieposłu- 

 
szeństwem wobec władzy kościelnej, 
ale uzupełnieniem jej troski o Kościół, 
nawet jeżeli rodziło to jakieś napięcia 
w relacjach z prawowitymi pasterza-
mi Kościoła. 
 
Ojciec Pio tłumaczył, że głos jego 
przełożonych jest głosem samego 
Boga i do samej śmierci starał się 
być wierny temu głosowi. Dzisiejszy 
świat nie pozwala nam skłaniać 
głowy, poddając się całkowicie 
zaleceniom przełożonych. Z wielkim 
trudem przyjmujemy postawę 
posłuszeństwa. Łatwiej nam wyrazić 
swoje zdanie, często odmienne od 
zdania przełożonych, którzy działają 
przecież w imieniu Kościoła, a ręka 
Kościoła powinna być dla nas słodka 
nawet wtedy, gdy uderza, ponieważ 
jest to ręka naszej Matki – mawiał 
włoski kapucyn. 
 

 
Ale skoro Chrystus postawił znak 
równości między sobą a bliźnim, 
więc to, co zrobiłem bliźniemu, to 
zrobiłem Jemu. Z tego równania 
wynika, że trzeba postawić znak 
równości także między sobą a moim 
przełożonym, który też jest moim 
bliźnim, tylko na innym szczeblu. 
Wobec tego ewangeliczne równanie 
– Chrystus równa się bliźni – czytane 
dalej musi mieć swój wyraz wiary      
u mnie – Chrystus równa się mój 

przełożony. To też jest bliźni, choć 
wiem, że ten przełożony może nie 
być w moim guście, może nie 
stanowić mojego typu człowieka, ale 
jest objęty równaniem ewangelicz-
nym – Chrystus równa się bliźni. To 
właśnie według takich równań trzeba 
odczytywać Ewangelię, jeśli mam 
nazywać się uczniem Chrystusa.  
 
Człowiek drży na myśl o utracie 
swojego szczęścia. Człowiek boi się 
wypadku, któremu może nagle ulec, 
a w pracy często się one zdarzają. 
Człowiek drży panicznie o swoje 
szczęście w postacie ukochanych 
osób, domu rodzinnego. I panicznie 
drży przed widmem niepewnych 
czasów – przed ciężką chorobą, 
zwłaszcza nowotworową.  
 
Kto wysunął się ze wszystkich form 
posłuszeństwa do posłuszeństwa 
Bogu włącznie, musi ostatecznie        
w swym życiu dokonać konkretnego 
wyboru – albo wpędzenie się             
w psychozę lękową, albo zaufanie 
Bożej Opatrzności, że wszystko, co 
Ona proponuje, jest dobre, piękne, 
jest lepsze i dla mnie jedynie do 
przyjęcia. Chodzi zatem o poddanie 
się woli Bożej, woli Ojca, który nie 
wyżywa się w złośliwości, który kocha 
i daje nam sens. „Tak, Ojcze!” Bo się 
Tobie upodobało  
i Ty wszystko 
wiesz. Ty wiesz, 
że jest to jedyne          
i najlepsze dla 
mnie.      
 

 
dk. Marcin Zieliński 
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W pewien zimowy dzień na początku 
stycznia tego roku, gdy niska 
temperatura dawała się we znaki,      
w Duszpasterstwie Akademickim przy 
ul. Prusa nikt nie narzekał, że jest mu 
zimno. 

 
 Kurs modlitwy wstawienniczej, jaki 
się tam odbył, ogrzał serca wszyst-
kich przybyłych. Uczestnicy przyje-
chali  z różnych zakątków naszej 
diecezji, nie zabrakło także młodzieży 
Ruchu Światło- Życie, a dokładniej- 
członków Diakonii Ewangelizacji. 
 
Już na początku, wspólnota św. 
Dobrego Łotra wraz z ks. Sławomirem 
Płusą, jako prowadzący warsztaty, 
zadbali o rodzinną atmosferę tego 
dnia. Rozpoczęliśmy oczywiście od 
modlitwy do Ducha Świętego, 
prosząc o Jego obecność wśród nas, 
by obdarzał nas swoimi darami                 
i charyzmatami, a także o otwartość 

naszych serc. Nie zabrakło też 
radosnych pieśni uwielbienia. Kolejne 
części tego dnia, składały się                
z  bardzo ciekawych wykładów na 
temat tajników modlitwy wstawien-
niczej. Dowiedzieliśmy się czym ona 
jest, po co jest praktykowana, kim 
jest wstawiennik. Uczyliśmy się 
również jak przeprowadzić popraw-
nie wywiad      z osobą, która prosi 
nas    o modlitwę wstawienniczą, a 
także jakie są jej poszczególne części. 
Po teorii przyszła kolej na praktykę. 
Naszą wiedze musieliśmy wcielić w 
życie. Najpierw przyjrzeliśmy się 

przykładowej modlitwie wsta-
wienniczej, która była „komento-
wana”, by ułatwić nam nasze 
późniejsze zadanie - z pomocą 
Ducha Świętego, to my mieliśmy 
poprowadzić modlitwę wsta-
wienniczą. Podzieliliśmy się na 
grupy 3 osobowe i w nich 
modliliśmy się za siebie.  
 
Warsztaty zakończyły się wspólną 

Eucharystią, gdyż to właśnie Msza 
Święta jest najdoskonalszą modlitwą 
wstawienniczą. Jako Diakonia 
Ewangelizacji, chcieliśmy bardzo 
zachęcić wszystkich do rozwijania 
swoich charyzmatów. Jedną                
z możliwości jest właśnie bycie 
wstawiennikiem. Taka modlitwa jest 
nie tylko umocnie-
niem i pomocą dla 
tych, za których się 
modlimy, ale także    
i dla nas samych. 
 

 
 

a. Ola Urbanek 
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ACTA – hasło, które w ciągu jednego 
tygodnia stało się symbolem walki     
i krytyki, ale również pokazało jak w 
niektórych rejonach licha jest nasza 
rządowa administracja i jaką siłę 
niesie Internet.  
 
Było na pierwszych stronach gazet      
i ulic, na ustach wielu – szczególnie 
młodych – ludzi. I choć nie będę 
oceniał samego dokumentu, ani 
rozliczał naszych polityków z ich 
decyzji, cała medialna otoczka wokół 
ACTA może posłużyć refleksji nad 
pewnymi kwestiami, które chciałbym 
poruszyć. 
 
W ramach wstępu warto wytłuma-
czyć czym jest wspomniany doku-
ment. ACTA, czyli Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement - Umowa handlowa 
dotycząca zwalczania obrotu 
towarami podrabianymi, jest 
międzynarodowym porozumieniem, 
którego głównym zadaniem jest 
ułatwienie ochrony własności 
intelektualnej oraz m.in. walka           
z piractwem internetowym. Ktoś 
mógłby powiedzieć, iż jest to rzecz 
bardzo dobra, gdyż zwalczająca 
działalność przestępczą. I choć 
faktycznie jej cele w założeniach są 
szlachetne niestety swą ogólnością 
pozwala na wiele ustępstw i ociera 
się o naruszanie polityki prywatności 
użytkowników w sieci. 

Tak jak wspominałem nie chcę tutaj 
oceniać dokumentu, gdyż jest 
niezwykle złożonym aktem prawnym. 
Jednakże czy podpisanie go przez 
Polskę było decyzją dobrą czy nie, 
warto przyjrzeć się sytuacji jaka 
rozgorzała wokół ACTA w naszym 
kraju. Masowe petycje internetowe, 
ataki hakerów na strony rządowe, 
protesty na ulicach – kraj co dla 
niektórych prawie w stanie wojny 

domowej, dla innych – rewolucja.       
I choć do rewolucji tu jeszcze bardzo 
daleko, sytuacja która zaistniała        
w naszym kraju stała się pewną lekcją 
patriotyzmu. Młodzi ludzie, którzy na 
ulicach trzymali transparenty 
oskarżające polityków o cenzurę 
wykazali się duchem patriotyzmu        
i skorzystali w bardzo dobry sposób     
z dobrodziejstw naszego demokra-
tycznego państwa czyli pokojowej 
manifestacji. Jednakże już tutaj rodzi 
się pierwszy problem, chociażby to    
w jaki sposób cała sytuacja była 
kreowana w mediach. Niestety wiele 
stacji na pierwszy plan wysuwało 
starcia z kibolami i choć nie można 
zaprzeczyć, że do takich doszło to 
rzadko można było usłyszeć, że ten 
sprzeciw jest ważnym głosem w całej 
sprawie.   I    tu    rodzi     się    kolejny  



problem – sprzeciw przeciwko 
czemu? 
 
Czy ACTA faktycznie może doprowa-
dzić do cenzury Internetu, ciężko 
powiedzieć, ale jeśli ma na celu walkę 
z piractwem i ochronę praw autor-
skich to czy jest w tym coś złego? 
Ciężko zaprzeczyć, ale jeśli teraz 
każdy z nas zada sobie pytanie – czy 
na moim komputerze znajduje się 
chociaż jeden nielegalnie pobrany       
z sieci plik i czy korzystam z pełni 
legalnego oprogramowania?               
– zapewne rodzą się wątpliwości. 

 
A jeśli rodzą się w nas wątpliwości to 
by je rozwiać może warto sięgnąć do 
pewnego źródła nauczania – czyli 
nauczania Kościoła. Ktoś mógłby się 
spierać, iż Kościół jest zacofany,         
w sieci jeszcze „raczkuje”, a są lepsze 
autorytety do oceniania tej sytuacji       
– otóż głęboko by się mylił. 
 
Jeśli sądzisz, iż Kościół nie działa        
w Internecie to niech argumentem 
będzie dla Ciebie to, iż Watykan 
posiada swoją oficjalną witrynę na… 
YouTube - youtube.com/vatican. Co 
więcej we wstępie do Katechizmu 
Kościoła Katolickiego Dla Młodych – 

Youcat, papież Benedykt XVI napisał: 
„Studiujcie Katechizm z zapałem        
i cierpliwością! Studiujcie go w ciszy 
waszych pokoi, czytajcie go we 
dwójkę, gdy się zaprzyjaźnicie, 
stwórzcie grupy i fora, wymieniajcie 
się przez Internet”. Kościół idzie         
z duchem czasu bardziej niż sobie to 
wyobrażasz. Gdyby nie nakaz Jezusa: 
„Idźcie i nauczajcie wszystkie narody” 
dziś sposób przekazywania informacji 
byłby nadal przestarzały. Jak więc 
młody katolik w całym problemie jaki 
rozgorzał w naszym kraju ma się 
odnaleźć? 
 
Kościół zawsze był za wolnością 
informacji i propagowaniem wartości 
chrześcijańskich w mediach. Bene-
dykt XVI w Orędziu na Światowy 
Dzień Środków Społecznego Przekazu 
24 stycznia 2011 roku pisał: „Istnieje 
chrześcijański styl obecności              
w świecie cyfrowym: przyjmuje on 
formę komunikacji szczerej                   
i otwartej, odpowiedzialnej                  
i szanującej innych. (…) Internet 
przyczynia się do rozwoju nowych       
i bardziej złożonych form świadomo-
ści intelektualnej i duchowej, 
wspólnych przekonań. Chciałbym 
zachęcić chrześcijan, aby z ufnością 
oraz świadomą i odpowiedzialną 
kreatywnością włączyli się w sieć 
relacji, jakie umożliwiła epoka 
cyfrowa”.  
 
Korzystanie z dóbr cywilizacji, które 
stworzył człowiek w sposób odpo-
wiedzialny, musi łączyć się również ze 
świadomością konsekwencji jakie te 
dobra niosą. O ile więc sprzeciw 
ograniczeniom dostępu do dóbr 
masowego przekazu jest walką           

 
o swoje prawa, o tyle piractwo 
internetowe ma już znamiona 
grzechu. Znów cytując Youcat: „Nie 
tylko plagiat jest kradzieżą. Kradzież 
własności intelektualnej zaczyna się 
od odpisywania w szkole, nielegalne-
go ściągania z Internetu, sporządza-
nia niedozwolonych kopii względnie 
przerzucania skradzionych kopii na 
inne nośniki, a kończy się na 
handlowaniu skradzionymi koncep-
cjami i ideami”. 
 
Świadomy chrześcijanin powinien 
wykorzystywać dobra demokracji 
oraz środków masowego przekazu, 
jednakże powinien czynić to ze 
zwróceniem uwagi na fundamental-
ne nakazy nie tylko naszej wiary, ale 
również z poszanowaniem wartości 
jakie za sobą niosą. Cała sytuacja, 
która narastała przez ostatnie dni      
w naszym kraju powinna być również 
dla nas nauką szukania autorytetów 
w dzisiejszym świecie. Bo czyż mogą 
nimi być zamaskowani i anonimowi 
hakerzy z drugiego krańca naszego 
globu? I choć osobiście nie wyobra-
żam sobie naszego papieża siedzące-
go z myszką przy komputerze to         
w trosce o dobre 
media to jego 
słowa są dla mnie 
bardziej przeko-
nywujące. 

 
a. Jakub Sałek 
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Chcę śpiewać Panu, który obdarzył 
mnie dobrem! 

Ps 13,6 
 

Powyższy werset jak ulał pasuje do 
tego, co działo się w dniach 13.-
22.01. w pionkowskiej „Betanii” 
podczas rekolekcji KAMUZO.  
Jedenastu uczestników z różnych 
parafii miało całe 10 dni, aby śpiewać 
na większą chwałę Pana, a On hojnie 
udzielał im Swoich łask. Zdecydowali 
się na poświęcenie niemal dwóch 
tygodni ferii, a niekiedy nauki             
w szkole lub nawet na uczelni, aby 
poznać od 
podszewki taj-
niki posługi       
i przygo-
towania 
animatora 
muzycznego. 
Czas dzielili 
standardowo pomiędzy muzyczne       
i formacyjne zajęcia a krótkie chwile 
wytchnienia. Kwiat animatorów 
muzycznych naszej diecezji dbał o to, 
aby serca i umysły uczestników 
napełniły się nie tylko wiedzą, ale 
przede wszystkim chęcią uwielbiania 
Boga poprzez muzykę. Poproszeni      
o ocenę i reklamę spędzonego           
w Pionkach czasu, niektórzy Kamuza-
cy tak się wypowiadają: 
 
 



Asia Michalczak, 
par. pw. MB 
Nieustającej 

Pomocy  
w Starachowi-

cach: 
 
Uczestniczenie w KAMUZO było dla 
mnie wielkim wyzwaniem. Każdy 
punkt dnia był na swój sposób 
ciekawy  
i zachęcał do służenia. Choć zmęcze-
nie dawało się we znaki to stwier-
dzam, że było sielsko i anielsko. Teraz 
wiem, że PRAGNĘ SŁUŻYĆ                    
Z RADOŚCIĄ! 

 
 

Maciek Izydorski, 
par. pw. bł. Annuari-

ty w Radomiu: 
 
To, co najbardziej 
pamiętam po reko-
lekcjach KAMUZO to 
fakt, że posługa muzycznego nie jest 
zwykłym "szarpaniem strun ze 
śpiewem" na oazach, zwykle dlatego, 
że ktoś to robić musi. To po brzegi 
wypełniona odpowiedzialnością 
praca w domu podczas przygotowań 
jak i na oazie. Dzięki pobytowi           
w Pionkach czuję, że jestem gotowy 
do niesienia swojej modlitwy poprzez 
służbę muzyczną i utożsamianie się 
tym samym ze wszystkimi uczestni-
kami, którzy wesprą mnie swoim 
śpiewem na chwałę Pana. 
 
Kacper Musiał, par. bł. 
Annuarity w Radomiu: 
 
Dzięki miłej i radosnej 
atmosferze spotkania 

na KAMUZO były ciekawsze niż 
mogłyby się wydawać. Modlitwy  
i adoracje, liturgia czy śpiew za 
każdym razem były wyjątkowe            
i pełne Ducha. Rekolekcje te                
z pewnością stały się dla mnie 
źródłem umocnienia i otwarcia na 
posługę dla drugiego człowieka.          
Z pewnością wiele uświadomiły mi 
na temat muzyki w liturgii oraz tego, 
jakim człowiekiem powinien być 
animator muzyczny. 
 
Adaś Majchrowski, 

par. pw. św. 
Bartłomieja w 

Opocznie: 
 
KAMUZO było dla 
mnie niesamowi-
tym przeżyciem. Nie tylko miałem 
możliwość zakochania się w muzyce 
liturgicznej, ale poznałem przez nią 
Pana Boga. Nauczyłem się także 
wielu przydatnych w posłudze 
muzycznej rzeczy. Przyszłym 
muzycznym gorąco polecam! 
 

Klara Brendel,  
par. pw. bł. 
Annuarity w 

Radomiu 
Oczywiście, podczas 
KAMUZO trudno 
zrozumieć i nauczyć 
się wszystkiego od razu, ale teraz 
mamy mobilizację do dalszego 
udoskonalania swoich umiejętności. 
Jednak przede wszystkim mamy być 
dobrymi animatorami, a nie 
świetnymi muzykami. KAMUZO to 
nie tylko kurs, ale przede wszystkim 
rekolekcje, które miały nam uświa-
domić, kim jest animator muzyczny      

 
i jaka jest rola jego posługi w Ruchu 
Światło-Życie. Mam nadzieję, że 
grupa „świeżych” muzycznych 
wniesie dużo radości i pożytku do 
Diakonii Muzycznej w naszej diecezji, 
za to wszystko Chwała Panu! 
 
Trzeba przyznać, że czas rekolekcji     
z muzyką był dla uczestników 
niesamowicie  owocny, a Duch 
Święty zaszalał  ich w sercach. 
Zresztą, sami się przekonajcie, do 
czego uzdolnił  
 
Magdę Lisak   
z par. Matki 

Bożej 
Miłosierdzia        
w Radomiu 

 
 

W dzisiejszym, zabieganym świecie  
zatrzymać czasem się trzeba- jak 
wiecie.  
By na oazach nie grać 'na czarno', 
wybrałam się do Pionek, choć nieco 
było parno- 
To modlitwy, radość i wiedza się 
kłębiły, 
i nam, młodym ludziom, wszystko 
ułatwiły! 
Pobyt na KAMUZO był dla mnie 
fantastyczny 
(umiem już zaśpiewać psalm 
allelujatyczny!), 
Rekolekcje, ludzie, muzyka, kawałek 
Nieba- 
czegóż nam więcej do szczęścia 
potrzeba... 
Jam przykładem żywym- możecie się 
uśmiechać... 
nigdy nie jest za późno by na 
KAMUZO pojechać! 

Toć człowiek uczy się przez całe życie. 
Śpiewacie? Gracie? NAD CZYM 
JESZCZE MYŚLICIE? 
Talentów nie zakopujcie, do Pionek 
w ferie zmierzajcie 
i jeszcze bardziej Diakonii się 
oddajcie.  

 

 

a.muz. Karolina 
Włodarczyk 
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Jednym z celów ruchów obrony 
życia (w tym m.in. Diakonii Życia) 
jest nie tylko obrona życia w sensie 
ścisłym – czyli angażowanie się tam, 
gdzie jest ono zagrożone – ale także 
tworzenie pozytywnego przekazu na 
takie tematy jak miłość i seksual-
ność. 
 
 Musimy szczerze przyznać, że 
przekaz ten nie zawsze dociera           
z należytą siłą do odbiorców, którymi 
głównie jest młodzież, lub jest on 
praktycznie nieskuteczny. Co zrobić, 
by prawda o miłości i seksualności 
docierała jak najlepiej do szerokiej 
grupy adresatów? Pozwolę się tu  



 
wesprzeć tezami z prelekcji dra 
Szymona Grzelaka, która odbyła się  
w ramach Sympozjum Polskiej 
Federacji Ruchów Obrony Życia – 26 
listopada 2011 roku w Warszawie. 
 
Najpierw należy krótko zdefiniować, 
do czego sprowadza się nasz 
(katolików i obrońców życia) przekaz 
dotyczący miłości i seksualności 
człowieka. Dla nas rodzina opiera się 
na trwałej miłości małżonków – 
kobiety i mężczyzny. Doceniamy 
piękno seksualności i uważamy, że 
współżycie jest wpisane w małżeń-
stwo. Podkreślamy wartość 
wierności małżeńskiej. Wreszcie 
bardzo ogólnie: jesteśmy 
otwarci na życie jako na 
największą wartość. 
 
Dlaczego jednak 
nasz przekaz 
bardzo często jest 
nieskuteczny? Nie 
działamy masowo. Dotyka 
nas frustracja, a media       
i biznes mają po prostu 
inne cele. Skuteczniejsi 
na ogół jesteśmy 
lokalnie. Przykładem mogą być 
lokalne właśnie akcje mające na celu 
usunięcie okładek pism pornograficz-
nych z eksponowanych miejsc           
w kioskach czy salonikach prasowych. 
Ciekawą rzeczą jest, że takie 
inicjatywy nie zawsze odnoszą się do 
argumentów religijnych. Uciekanie 
od nich wcale nie jest tchórzostwem, 
ale sprytnie zapewnia większą 
skuteczność. Owocne są również 
akcje profilaktyczne o charakterze 
zintegrowanym, tzn. odnoszące się 
do szerokiego spektrum problemów 

młodzieży i to nie tylko tych seksual-
nych. Rozszerzeniem bazy może być 
tu np. tematyka alkoholu     i 
narkotyków. Taki jeden, zinie-
growany program profilaktyczny jest 
tańszy niż szereg pojedynczych i, jak 
potwierdzają badania, skuteczniejszy. 
Ponieważ jest kompleksowy, przez co 
odnosi się także do mniej kontrower-
syjnych problemów, ła-twiej może 
przebrnąć przez „sito biurokracji”. 
Przykładem takiego programu jest 
„Archipelag Skarbów” autorstwa 
pana Grzelaka. 
 

Skuteczność przekazu można 
zwiększyć przez jego fachowość. 

Powinniśmy korzystać z teorii 
naukowej popartej rzetelny-

mi badaniami. W stosunku 
do młodzieży trzeba 

używać zrozumia-
łego dla niej 

dostatecznie prostego 
języka. W końcu trzeba 

umiejętnie uczynić 
przekaz różnorodnym, np. 
dodając tematykę używek. 
 
Bardzo ważne jest, by      

w pozytywne świadczenie o miłości  i 
seksualności włączali się ludzie 
młodzi, którzy mają przecież spory 
potencjał. Zrobią to, gdy przedsta-
wimy jasną wizję celów – długo-          
i krótkofalowych, a ich realizację 
będą cechowały jakość i profesjona-
lizm, nawet do tego stopnia, że 
będzie to dla najbardziej zaangażo-
wanych płatna praca (oczywiście jeśli 
przewiduje to statut stowarzyszenia). 
Niezbędna jest również formacja      
(w tym własna) członków ruchów 
obrony życia – bazująca na głębokich  

 
relacjach, na prawdzie i umiejętnym 
rozwiązywaniu konfliktów, ale także 
na przejrzystych finansach. 
 
Na koniec trzeba posypać głowy 
popiołem i podkreślić, że pozytywny 
przekaz o miłości i seksualności nie 
funkcjonuje należycie. Dysponujemy 
siłą, ale jest ona rozproszona. 
Środowisko tworzące strategię jest 
zbyt małe. Brakuje fachowych badań 
naukowych oraz specjalistów od nauk 
społecznych i tych, którzy drążyliby    
w literaturze tematu. Tacy specjaliści 
zagwarantowaliby opracowanie 
argumentacji cennej dla pokazywania 
prawdy o ludzkiej seksualności. 
Niestety, ruchom obrony życia             
i podobnym organizacjom często 
brakuje całościowej strategii 
działania. Nie wolno o niej zapomi-
nać, trzeba ją tworzyć (nieraz od 
podstaw) i to w sposób umiejętny. 
Dopiero wtedy 
dotrzemy do 
odpowiednich 
środowisk,        
a nasza praca 
będzie owocna. 
 

 
a. Piotr Pawłowski 
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W życiu każdego człowieka przycho-
dzi czas, kiedy zaczyna sobie 
zadawać pytania: „kim właściwie 
jestem?”. 
 
 Nadchodzi chwila, kiedy młody 
człowiek staje się świadomy swej 
płci. W przypadku dziewczyn tym 
pytaniom i spostrzeżeniom towarzy-
szy zazwyczaj poczucie, że jest gorsza 
niż chłopiec. Dziewczyna być może    
z zazdrością zauważa, że jest on 
silniejszy, w życiu publicznym 
bardziej swobodny, nawet cały 
Kościół kierowany jest zawsze przez 
mężczyznę. Nie należy się więc 
dziwić, że dziewczyna, widząc ten 
stan rzeczy, zaczyna odczuwać 
pragnienie, by być jak mężczyzna. 
Niekiedy ta dążność jest tak silna, że 
kobieta zatraca radość z tego, że jest 
kobietą.  
 
Tajemnica kobiety jest wielką 
wartością: tylko ten ją pojmie, kto 
dotrze do głębi tej istoty.  
 
Niepokalana, Matka Boża, która 
została wyniesiona i obdarzona 
łaskami ponad wszystkie kobiece 
istoty – Niewiasta nad wszystkimi 
niewiastami, Dziewica nad wszystki-
mi dziewicami, Matka nad wszystkimi 
matkami, Oblubienica nad wszystkimi 
oblubienicami. Jest Ona w sposób 
niepowtarzalny   symbolem  kobieco- 



 
ści. W Niej samej została 
urzeczywistniona w pełni 
tajemnica kobiety. Ko-
biecość wyraża się na 
trzy sposoby. Pierwszym 
jej znakiem jest dziewic-
two. To ono jest piękną 
krainą pełną nienaruszo-
nych skarbów, twierdzą 
ufności i urzekającej 
prostoty. Drugi znak 
pojawia się, gdy kobieta 
osiągnie pełnię fizycznej  
i duchowej siły, co ją 
uzdalnia do bycia 
oblubienicą. Bycie oblu-
bienicą to odkrycie 
samej siebie jako osoby przypisanej 
jakiejś innej ukochanej osobie, to 
uświadomienie sobie potrzeby 
ofiarowania się, otwarcia i zjedno-
czenia. Trzecim i najważniejszym 
znakiem zwiastującym pełnię 
kobiecości jest macierzyństwo, które 
jako owoc miłości wydaje na świat 
nowe życie i otacza je troskliwą 
opieką.  
 
Nasze ziemskie życie 
jest niestety skażone 
niedoskonałością, bo 
„po części tylko 
poznajemy(…) widzimy 
przez zwierciadło, przez 
podobieństwo”(1 kor 
13,9 i 12). Dlatego 
kobieta tu na ziemi 
może tylko po części 
odzwierciedlać 
tajemnicę Niepokala-
nej. Cechy kobiecej 
istoty zazwyczaj poja-
wiają się jedna po 
drugiej. Dzieciństwo       

i młodość stoją pod 
znakiem dziewictwa. 
Wczesna dorosłość  
– znak miłości oblu-
bieńczej. Dojrzała 
kobieta spełnia się  
w swym macierzyń-
stwie. Dopiero na 
starość stopniowo 
zlewają się te trzy 
aspekty. Zazwyczaj 
wtedy, gdy kobieta 
podczas przeżytych 
już etapów życia 
ochroniła, upiększyła 
i udoskonaliła wła-
ściwe im cechy dzięki 

ciągłym staranio i walkom ducho-
wym.             U dobrych matek, gdy 
dzieci są już dorosłe, da się często 
zauważyć tęsknotę za dziewictwem, 
tęsknotę, by stad się oblubienicą 
Chrystusa. Ale również miłość 
małżeńska starzejących się rodziców 
powraca ku ideałowi niewinności, 
wzajemnego oddania na zasadzie 
przyjaźni, duchowego zjednoczenia 

dwóch żarów 
płomiennej miłości 
skierowanej do Boga.  
 
Zapytacie jak do tego 
dążyć? Jeżeli dążenie 
kobiety do świętości 
ma być owocne, musi 
ona w swoim życiu 
wpatrywać się            
w Maryję.  
 
Temat tu poruszony 
jest bardzo obszerny, 
ale warto zwrócić 
uwagę na jeszcze 
jedną ważną sprawę.  

 
Kobieta chce się podobać, chce 
zwracać na siebie uwagę, leży to w jej 
naturze. Musi jednak zachować         
w tym umiar i nie może chcieć 
podobać się wszystkim. Gdy kobiece 
ciało zostaje odsłonięte przed 
światem, wówczas godność kobiety 
zostaje głęboko naruszona. Kobieta 
zdradza samą siebie, gubi w czyichś 
obcych, przypadkowych i ciekawskich 
oczach swoją cenną perłę, tępi swoją 
wrażliwość i traci moc swej istoty         
i siłę miłości. Zepsuty świat, skupiając 
się na jej ciele, nie dostrzega, że ona 
w tym ciele ma nieśmiertelną duszę, 
innymi słowy, że jest osobą. Staje się 
wówczas niczym piękny kwiat, który 
przechodzi z rąk do rąk. Cóż z tego że 
wszyscy się nim zachwycają, skoro 
przez takie traktowanie roślina traci 
szybko swą świeżość i walory 
czyniące go zdolnym do stania się 
darem. Nieświeże, zwiędłe kwiaty nie 
mogą być wyrazem prawdziwej 
miłości. Podobnie kobieta, która 
ujawnia swe wdzięki przed wieloma, 
często staje się niezdolna, by 
ofiarować się w pełni i na zawsze 
temu jedynemu.  
Kobieto! Twoje życie jest tylko krótką 
wędrówką po ziemi. Wsłuchuj się w 
milczące wołanie Maryi i spraw z jej 
pomocą, by spełnił się w Tobie ideał 
dziewictwa, oblubieńczości i macie-
rzyństwa.  
Mężczyzno! Traktuj kobietę, jak 
osobę. Pomagaj jej dojść do istoty 
kobiecości, módl się do Niepokalanej 
za swoją teraźniejszą lub przyszłą 
kobietę, a któregoś dnia obdarzy cie 
ona prawdziwą 
miłością.  
 
a . Anna Pacek  

WielkaWielkaWielkaWielka    
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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 Człowieka, 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. 
 
DROGOWSKAZ  
NOWEGO CZŁOWIEKA 
NIEPOKALANA jest dla mnie najdo-
skonalszym wzorem Nowego 
Człowieka oddanego całkowicie 
w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego 
słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, 
rozważam z Nią w Różańcu tajemnice 
zbawienia i naśladuję Ją. 
 
TEKSTY  
Ks. FRANCISZKA BLACHNICKIEGO 

Wprawdzie Maryja była zacho-
wana od grzechu pierworodnego i od 
jego skutków, ale dobrze wiedziała o 
tym, że to nie jest Jej zasługa, że to 
jest łaska, którą otrzymała. Dlatego  



 
uwielbia Boga swego Zbawiciela. Nie 
staje przed Nim w poczuciu swojej 
niewinności i świętości, ale wielbi Go 
za to, że wejrzał na niskość swojej 
Służebnicy. Maryja ukazuje nam 
prawo dziania Bożego: Bóg strąca 
mocarzy z tronu, sytych i bogatych 
odrzuca, natomiast podnosi tych, 
którzy są ubodzy, opuszczeni, słabi. 
SzM VI, 20 

Maryja jest dla nas przykładem, 
jak i my powinniśmy swoje życie          
i wszystkie wydarzenia, których 
jesteśmy uczestnikami, przeżywać     
w świetle wielkiej, świętej historii 
zbawienia,  w świetle Bożych planów 
zbawienia SzM IX, 11 

Jeżeli mówimy o oddaniu się 
Maryi, o oddaniu się Niepokalanej, to 
jest to pewien skrót myślowy, bo 
trzeba zawsze dopowiadać: oddanie 
się z Niepokalaną, przez Nią,              
w zjednoczeniu z Nią, na Jej podo-
bieństwo – Chrystusowi. Ona tylko po 
prostu jest pomocą do tego, żebyśmy 
na Jej podobieństwo pełniej oddali się 
Chrystusowi. RWKChS, 51-52 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODLITWA 29 DZIEŃ MIESIACA 
 
Modlitwa przez wstawiennictwo Sługi 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego: 
 

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

Dziękujemy Ci za to, że po-
zwoliłeś mu gorąco miłować Twój 
Kościół i zrozumieć, 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 
 

 
Miesiąc 
nowen-
ny 

Drogowskaz 
Nowego Człowieka 

Modlitwa – do odmówienia  
29 dnia miesiąca 

Czyn – do pracy osobistej w danym 
miesiącu 

II, luty NIEPOKALANA Rózaniec, jedna tajemnica z 
dopwiedzeniami 

Błogosławieństwa – jak Maryja 
uwielbiać Boga w różnych chwilach 
dnia, za wszelkie dary, łaski, 
najmniejsze rzeczy, uczyć się 
wypowiadać błogosławieństwa 
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W dzisiejszych czasach obok tak 
znanych nam już uzależnień od 
narkotyków, alkoholu istnieje 
jeszcze jedno równie niebezpieczne                
a mianowicie uzależnienie od 
mediów elektronicznych (internetu, 
komputera, telefonu komórkowego, 
telewizji ) 
 
Komputer i Internet czym zagrażają  
Zarówno komputer i Internet są 
wynalazkami mającymi ułatwiać 
życie. To  ułatwienie życia służy 
między innymi do zdobywania 
informacji utrzymywania kontaktów 
ze znajomymi, rozrywki. Dziś z tak 
szybkim rozwojem i napływem 
technologii nie służy już tylko do 
dobrych celów, ludzie często nie chcą 
przyjąć do wiadomości jakie zagroże-
nie niesie, człowiek staje się coraz 
bardziej podatny na komputer, przez 
obcowanie z nim na co dzień. 

  
„Wiele osób bardzo szybko uzależnia 
się od internetu, dosłownie wpadają 

w sieć i nie potrafią z niej wyjść. 
Internet to medium, które komunika-
cję międzyludzką przeniosło w inny 
wymiar. Internet jest tak popularny 
ponieważ zawiera ogromne zasoby 
informacji, do których jest łatwy          
i niedrogi dostęp. Zapewnia względną 
anonimowość. Oprócz stron www       
i poczty elektronicznej największą 
popularność zdobywają miejsca 
spotkań w cyberprzestrzeni tzw. 
chat-room’y, czyli kawiarenki 
internetowe. Oprócz ogromnych 
korzyści z rozwoju sieci, nie należy 
zapominać o negatywnych skutkach 
jej stosowania. Ogromna ilość 
informacji rozpowszechnianych         
w sieci nie koreluje z ich jakością. 
Nigdy też nie można mieć pewności, 
że są one prawdziwe.” 
    
Uzależnienie od sieci nie jest stanem 
jednorodnym, przejawia się różnymi 
zespołami zachowań: 

� uzależnienie 
cyberseksualne - 
oglądanie, kupowanie czy 
kopiowanie na swój dysk 
pornografii sieciowej 

� elektroniczny hazard – 
przeznaczanie czasu i 
środków w gry sieciowe, 
aukcje, zakłady, 

� przeładowanie 
informacjami – 
nadmierne gromadzenie i 
przeglądanie danych z 
internetu, 

� uzależnienie od 
komputera – obsesyjne 
granie w sieci. 

 
Zniewolenie to powoduje, że osoby 
uzależnione  od   sieci,   komputera   nie  



 
mogą się bez niego obejść oraz mają 
problemy ze skupieniem się, tracą 
kontakt z rzeczywistością. Nie 
akceptują, gdy zwraca im się uwagę na 
to, że tak długo siedzą przy nim. 
 
Doprowadza to do: 
Zaburzeń funkcjonowania w rodzinie,       
w sferze zawodowej, zaniedbywania 
swych obowiązków np. szkolnych, oraz 
zaburzeń psychosomatycznych – przy-
gnębienia, niepokoju, drażliwości, 
agresji, problemów ze snem. 
 
Telewizja i komórka - co z nimi? 
Telefon komórkowy stał się już 
nieodłącznym atrybutem współczesne-
go człowieka. Posiadanie go daje 
poczucie wolności, niezależności              
i bezpieczeństwa, a dysponowanie 
nowoczesnym modelem podnosi status 
społeczny użytkownika. 
Z telefonów komórkowych korzystają 
niemal wszyscy, począwszy od dzieci 
kończąc na osobach starszych. 
Nierozsądne używanie oraz brak 
racjonalizmu w posługiwaniu się nim 
może prowadzić do uzależnienia które 
ma swa nazwę fonoholizmem. Często 
nie wiedząc jak bardzo jesteśmy do 
niego przywiązani uświadamiamy to 
sobie w chwili braku możliwości 
korzystania   z niego.  
„W pewien sposób wszyscy użytkowni-
cy są zależni od telefonów, jednak         
o poważniejszym problemie                        

- fonoholiźmie decyduje aspekt 
ilościowy, określający czas, który 
przeznacza się na korzystanie                  
z urządzenia.” 
 
Oto kilka objaw związanych z tym 
uzależnieniem  

- przywiązywaniem wielkiej wagi do 
posiadania telefonu, 
- nie rozstawaniem się z nim ani na 
chwilę, 
- telefon jest pośrednikiem i najważ-
niejszym narzędziem codziennych 
kontaktów z innymi, 
- odczuwaniem głębokiego dyskom-
fortu, kiedy nie ma się do dyspozycji 
naładowanego aparatu, zły nastrój, 
niepokój, niekiedy nawet ataki 
paniki, 
- używaniem telefonu podyktowane 
czynnikami natury emocjonalnej          
i społecznej - unikaniem kontaktów    
z innymi, wybierając połączenia 
telefoniczne czy SMS-y zamiast 
rozmów w cztery oczy. Podobnie jest 
z telewizja, jeśli się zatraci umiar        
w korzystaniu z niej i staje się 
koniecznością. Jest to znak że mamy 
przypadek uzależnieniem albo 
jesteśmy na dobrej drodze do niego.  
 

Biorąc pod uwagę wpływ telewizji na 
psychikę człowieka, zaznaczyć należy, iż 
jest on bardzo szeroki. Telewizja działa 
zarówno na ludzką świadomość               
i podświadomość. Umożliwia 
zaspokajanie potrzeb, wpływa na 
ludzkie postawy, wyznacza sposoby        
i formy komunikowania się. Istnieje 
kilka teorii wpływu omawianego 
medium na ludzki mózg.  

 
 
 

 
Gdzie szukać pomocy 
Gdy zauważymy problem z uzależnie-
niem u siebie lub innych nie bójmy się 
skorzystać z pomocy.       
A gdzie szukać takiej pomocy: 
 
info@leczenie-uzaleznienie.com.pl 
(ośrodek detoksykacyjno terapeutycz-
ny) 
 
Profilaktyka i terapia uzależnień  
Tel:( 022) 823 65 31. 

 
 
 

a. Przemek 
Żmuda  
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Nieuniknionym biegiem czasu rok 
liturgiczny znów zatoczył koło             
i stajemy u progu Wielkiego Postu.  
 
Po raz kolejny kapłan posypie 
popiołem nasze głowy, po raz kolejny 
podejmiemy wielkopostne postano-
wienia i będziemy przeżywać ten 
święty czas refleksji, pracy nad sobą    
i oczekiwania na najważniejsze 
święta w kalendarzu chrześcijanina. 
Diakonia Liturgiczna chciałaby 
zaproponować Ci dziś Drogi Czytelni-

ku zatrzymanie się nad znaczeniem 
obrzędu posypania głów popiołem, 
który dokonuje się w każdą Środę 
Popielcową. Skąd się wziął? Co 
symbolizuje? Do czego nas wzywa? 
Nie wiesz? Już za chwilę będziesz 
bogatszy o te informacje! A więc: 
 
Dlaczego właśnie popiół? 
Zwyczaj posypywania głowy popio-
łem, a także sama symbolika popiołu 
wyraźnie zaznacza się już w Starym 
Testamencie. Popiół i proch to 
oznaka marności, nędzy, smutku          
i pokuty: serce bałwochwalcy 
przypomina popiół (Mdr 15,10), wąż 
po zwiedzeniu Ewy będzie jadł proch 
(Rdz 3, 14), siedzenie w popiele to 
znak uniżenia wobec Boga (Hi 42,6). 
Możemy wiec powiedzieć, że 
symbolikę popiołu odziedziczyliśmy 
po naszych Starszych Braciach            
w wierze, jednak sam zwyczaj 
posypywania głów popiołem pojawił 
się w VIII wieku. W XI w. Papież 
Urban II uczynił go obowiązującym 
zwyczajem w całym Kościele.  Sam 
popiół pochodzi z palemek                   
z poświęconych w Niedzielę Palmową 
ubiegłego roku. 
 

 



Obrzęd posypywania głów 
Posypywanie głów popiołem w Środę 
Popielcową ma nam uzmysłowić 
naszą grzeszność, marność i koniecz-
ność przemiany życia. Kapłan 
wypowiada przy tym obrzędzie 
słowa: „Prochem jesteś i w proch się 
obrócisz” (Rdz 3, 19) lub „Nawracaj-
cie się i wierzcie w Ewangelię”. 
Motywują one nas do podjęcia 
wysiłku pracy nad sobą, do refleksji 
nad własnym życiem, do oceny             
i właściwego wartościowania po-
szczególnych jego elementów. 
Przebijają nasz dumny balonik pychy 
z głośnym hukiem i sprowadzają nas 
na ziemię – jestem tylko marnym 
stworzeniem, które otrzymało tak 
wiele łask i darów nie ze względu na 
swoje zasługi, lecz ze względu na 
Bożą miłość. Uzmysławiają nam, że 
bez względu na stopień naszego 
rozwoju duchowego, w każdym 
momencie potrzebujemy nawróce-
nia (czyli odwrócenia się w stronę 
Boga). 
 
Początek Wielkiego Postu jest bardzo 
dobrym czasem na chwilę skruchy       
i konieczność pochylenia własnej 
głowy przed Bogiem. Pozwala nam to 
wejść w ten 
święty czas we 
właściwej po-
stawie i spoj-
rzeć na nasze 
życie wzrokiem 
prawdy. 
 

a. Agnieszka Tokarska 
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Garść ważnych i mniej ważnych 

szczegółów z życia ojca Franciszka… 

„Uśmiechający się człowiek, który ma 

koło 60 lat i niewiele włosów na 

głowie. Postać tajemnicza, o której 

jak się mówi to same trudne rzeczy. 

Założył oazę. No… i to byłoby na tyle” 

Wśród niektórych oazowiczów 

panuje taki obraz Blachnickiego. Ale 

czy tak rzeczywiście jest? 

Mija 25 lat jak Franciszek Blachnicki 

zmarł. Dla Kościoła zrobił bardzo 

wiele i wbrew pozorom, gdyby 

zebrać książki, które mówią o tym 

człowieku i załadować je do jakiegoś 

samochodu, np. Opla Astry, to 

zawieszenie  mogłoby   pójść   mocno  

w dół. Ale w tym artykule nie chcę się 
zatrzymywać nad tematem, np.: 
„Blachnicki jako gorliwy apostoł 
wewnętrznej odnowy człowieka” 
albo „mistagogia w ujęciu sługi 
Bożego Franciszka Blachnickiego”, ale 
pokazać, że był normalnym człowie-
kiem. Będzie to zbiór ważnych i mniej 
istotnych faktów z jego życia. 
Już, gdy Franciszek miał sześć tygodni 
otarł się o śmierć. Mianowicie            
w czasie jednego z powstań śląskich 
w 1921 roku jego dom znalazł się       
w centrum prowadzonych walk. 
Jeden z powstańców podjął się 
ewakuacji tego budynku. W bez-
piecznym miejscu dzieci spotkały 
matkę. Brakował jednak najmłodsze-
go Blachnickiego. Powstaniec wrócił 
po niego ryzykując życiem i szczęśli-
wie oddał go mamie. 
 
Jak wiemy, Franciszek będąc młodym 
człowiekiem stracił wiarę. Powodów 
było wiele. I tu pada mit, że pocho-
dził ze świętej, pobożnej rodziny. 
Poziom religijny w domu odbiegał 
bardzo od pewnej dojrzałości 
chrześcijańskiej. Jako chłopak miał 
też swoje pasje. Dla nas często jest to 
oaza, sport, muzyka, a dla niego było 
to harcerstwo. Gdy miał 10 lat 
wstąpił do hufca. Stąd też w naszym 
Ruchu jest pomysł małych grup. 
 
Jednym z ważniejszych okresów         
w jego życiu był pobyt w Auschwitz 
oraz w zakładach  karnych.  Skazano 
go na śmierć, ale został z czasem  
ułaskawiony. Ciekawą sprawą jest 
data tego wydarzenia. Postać            
o. Maksymiliana Koble wywarła na 
nim bardzo duże wrażenie. Był dla 
niego autorytetem. Blachnicki            

o ułaskawieniu dowiaduje się 14 VIII 
1942, czyli dokładnie rok po… 
męczeńskiej śmierci o. Maksymiliana. 
Przeżył bardzo mocno tą zbieżność 
dat i uznał, że jest to znak, by 
kontynuować jego misję. 

 
Po wojnie wstąpił do seminarium. Dla 
niektórych może być to szokiem, ale 
jak wielu świeżo wyświęconych 
księży miał prymicje. Zaprosił na nie 
stu gości. Miał też swój obrazek 
prymicyjny, a na nim wypisane 
słowa: „wezwawszy dwunastu 
Apostołów dał im władzę i wysłał 
ich, aby głosili Królestwo Boże” (Łk 
9, 1-2). Jak wspomniałem we wstępie 
miał też swoje hobby. Była to 
turystyka. Łączył to z pracą duszpa-
sterską.  
 
Będąc człowiekiem wszechstronnie 
uzdolnionym pisał także artykuły. 
Jednym z tygodników, gdzie zamiesz-
czał swoje teksty był… „Gość 
Niedzielny”. Tak, ten sam, który 
sprzedają ministranci przed kościo-
łem w każdą niedzielę. 
Ks. Franciszek Blachnicki pracował 
także na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim i zajmował się kształce-
niem katechetów. Tam też pracował  
razem z dobrze nam znanym 
biskupem Edwardem Materskim. 
 
Oazy Modlitwy kojarzą mi się zawsze 
z wieczornymi adoracjami Najświęt-



szego Sakramentu. Wiele osób 
głęboko to przeżywa. Tak też było       
z ks. Franciszkiem. Bardzo lubił 
zostawać sam w kaplicy i prowadzić 
nocne adoracje. Jego życie było 
również naznaczone cierpieniem. 
Wprowadzał on wiele innowacji, 
zmian, był kreatywny w duszpaster-
stwie. Jednak wielu księży krytykowa-
ło go. Często nie słusznie, bo 
piętnowali to, co mówili o nim 
komuniści, a nie to co robił napraw-
dę.  
 

Można by jeszcze opowiadać długo. 

W każdym razie chodzi o to, by 

zobaczyć, że nasz założyciel był taki 

jak my, że również się nie wysypiał, 

ale też się śmiał i cieszył z małych  

rzeczy. Jednak warto, byś Czytelniku  

sam sięgnął do dzieł ojca Franciszka    

i odnalazł cząstkę siebie w jego 

życiu… 
 

Źródło: Prorok Żywego 

Kościoła                            

- ks. A. Wodarczyk, 

Katowice 2008 

 

al. Michał Podsiadły 
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Formacja, a dokładniej formacja 
duchowa, to praca nad samym sobą, 
która ma na celu upodobnić nas do 
Chrystusa i Maryi pod względem 
wiary, miłości, ufności i poddania się 
woli Bożej.  
 
Będąc w Ruchu Światło-Życie 
wzrastamy w wierze dzięki uczestnic-
twu w rekolekcjach. To właśnie 
wtedy podłączamy ładowarki naszych 
akumulatorów - serc do kontaktu 
niezmierzonej miłości Boga.                  
To z Niego czerpiemy z tego źródła 
energię do dawania świadectwa        
w naszych środowiskach oraz do 
diakonii, czyli służby drugiemu 
człowiekowi. W dniach 13-22 stycznia 
w ośrodku rekolekcyjnym w Pionkach 
odbył się Kurs Oazowy Dla Animato-
rów. W ten sposób rozpoczęliśmy 
bardzo ważny etap naszej formacji     
– przygotowanie do animatorskiej 
posługi.  

„Animator to człowiek, który szuka 
okazji do służenia” – to hasło 
towarzyszyło nam przez całe 
rekolekcje. Było wielokrotnie 
powtarzane przez księży, siostrę          
i animatorów, więc niewątpliwie 
zostawiło w naszych sercach głęboki 
ślad. Jest ono tak proste, a jednocze-
śnie zawiera w sobie cały sens i cel 
pełnienia tej posługi. To właśnie czas 
rekolekcji miał przygotować nas na 
przejście z formacji osobistej do 
formacji służby.       
I tak, diakonia        
- służba to kolejne 
słowo - klucz 
naszej dziesięcio-
dniowej oazy.      
W końcu anima-
torem jest ten, 
który służy Bogu    
i bliźniemu            
- „odbija Boga w sobie”, to znaczy 
nosi w sobie doświadczenie Boga        
i Jego miłości, dzieląc się nim               
z innymi. 
 
Podczas całego Kursu kroczyliśmy 
drogą wyznaczoną nam przez 10 
drogowskazów Nowego Człowieka, 
które zawierają to co powinno być 
istotą życia każdego chrześcijanina 
oraz ukazują jak ważne jest stawia-
nie sobie wymagań. Każdy dzień 
rozpoczynaliśmy poranną modlitwą 
brewiarzową – jutrznią, a kończyli-
śmy adoracją Najświętszego Sakra-
mentu, różańcem, kompletą, akaty-
stem, bądź też rozważaniem Modli-
twy Pańskiej. Punktem kulminacyj-
nym była oczywiście Eucharystia, 
będąca dla nas niezwykłym przywile-
jem  i miejscem zjednoczenia z 
Chrystusem. Program rekolekcji 

wypełniały również spotkania            
w grupach, w czasie których każdy      
z nas miał okazję zasmakować 
posługi animatora, a także zajęcia 
formacyjne, takie jak Szkoła Litur-
giczna, Szkoła Animatora Wspólnoty, 
Szkoła Biblijna, Formacja w Ruchu 
Światło-Życie czy Teologia Ruchu 
Światło-Życie. W ramach wieczorów 
pogodnych i poważnych uczestniczy-
liśmy w Szkole Animatora Zabawy. 
 

Szczególne podzię-
kowania należą się 
naszym moderato-
rom, bo to oni 
dbali, byśmy w tym 
całym natłoku wra-
żeń nie zapomnieli 
o Bogu. Przecież to 
dla Niego i przez 
Niego się zmienia-

my. W nim znaleźliśmy pełnię 
szczęścia i absolutnie nie możemy 
tego zatrzymać tylko dla siebie. KODA 
to naprawdę niezwykły czas, który 
uświadamia, że bardzo dobrą formą 
odpowiedzi na Bożą miłość może 
być odpowiedzialna posługa i świa-
dectwo swoim własnym życiem. 
 
 

Gosia Dec 
 
 

 
Olga Żabicka 
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      Oaza�zimowa�III°�w�Dąbrówce��
�14.10�-�29.01.2012�

�
Codzienne rutynowe czynności, takie 
jak: mycie zębów i twarzy, golenie, 
układanie włosów przed lustrem, 
mogą pozostawić na nim ślady wody, 
pasty do zębów czy lakieru do 
włosów, które kumulując się na 
powierzchni nie 
pozwalają Ci dokładnie  
obejrzeć swojej 
twarzy. Wystarczy 
jednak odrobina 
płynu do szyb              
i papierowy ręcznik, 
a warstwa brudu 
zniknie, pozwalając 
nam wyraźnie 
zobaczyć własne 
odbicie.  
 
Rekolekcje to takie 
generalne porządki. Są dla nas 
ogromnym darem Bożym i świętym 
czasem, kiedy możemy się zatrzymać 
w pędzie codzienności i przemyśleć 
nasze relacje z Bogiem i ludźmi. 
 
Te rekolekcje czyli Oaza zimowa III°  
w Dąbrówce - 14.10 - 29.01.2012r, 
dzięki bardzo bogatym i przemyśla-
nym homiliom  naszego moderatora 
ks. Henryka Dziadczyka, były właśnie 

takim  spojrzeniem w głąb naszych 
serc i dusz. 
 
Od strony organizacyjnej i formacyj-
nej czuwały pary animatorskie: Basia 
i Kazio Nawrot oraz  Iwona i Zbyszek 
Biel aby nikomu, z jedenastu 
uczestniczących w tych rekolekcjach 
małżeństw, niczego nie brakowało.  
 
Każdego dnia duchowo pielgrzymo-
waliśmy nawiedzając bazyliki                
i kościoły rzymskie, a fizycznie 
odbyliśmy także pielgrzymkę do 
naszej Matki na Jasną Górę. Do-
świadczyliśmy wielkiej bliskości 
uczestnicząc we Mszy Świętej 
sprawowanej przez naszego księdza 
moderatora. Wpatrując się w oczy 
naszej Matki, powierzaliśmy Jej nasze 

rodzinne troski i radości.  
 

 
 
 
 
 

 
Wielkim przeżyciem była dla 
wszystkich  adoracja Najświętszego 
Sakramentu. Każda rodzina miała 
czterdzieści minut na osobiste 
spotkanie i adorowanie Jezusa          
w Najświętszym Sakramencie. Ten 
czas, to była krótka chwila, jakby ktoś 
szybko przesunął wskazówki zegara.  

 
Nasze rekolekcje, to także spotkanie 
z Żywym Kościołem. Przybyła do nas 
wspólnota DK z Makowca i podzieliła 
się życiem w swojej parafii. Robert 
Telus, poseł ziemi opoczyńskiej, 
również członek DK, opowiedział        
o prowadzeniu rodzinnego domu 
dziecka i swojej pracy w parlamencie.  
Bardzo mocno zapisało się w naszej 
pamięci spotkanie z ks. dr Sławomi-
rem Płusą, diecezjalnym egzorcystą     
i pasterzem radomskiej Wspólnoty 
Modlitwy i Ewangelizacji św. Dobrego 
Łota. Przeżyliśmy modlitwę                 
o uwolnienie od wpływu złych 
duchów i wyjście z duchowego 
zniewolenia . Zaprosiliśmy Ducha 
Świętego, aby w nowy i głębszy 
sposób mógł wejść do naszego życia.  
Duch Święty był bardzo mocno 
obecny podczas tych wszystkich dni. 
Towarzyszył nam szczególnie podczas 
codziennych rozmów. Na tych 
rekolekcjach jeszcze bardziej 
doceniliśmy wielkie bogactwo jakie 
nam daje dar dialogu małżeńskiego. 
Jak wspólne zasiadanie napełnia nas 
radością, miłością do siebie nawza-
jem i pozwala nam lepiej zrozumieć 
zadania jakie stawia nam Pan. 
Uczymy się dziękować Bogu nie 
tylko za to co nam daje, ale i za to, 
czego nam nie udziela. Uczymy sie 
zgadzać się na Jego wolę nawet 
wtedy, gdy jest ona bolesna                
i niezrozumiała.  
 
Dziękujemy Bogu za ten święty czas 
rekolekcji i cudowny Mały Kościół jaki 
zawiązał Duch Święty poprzez 
komunię uczestniczących w tej oazie 
osób..      

                                                                                 
Ania i Sylwek Miśkiewicz 
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Małżeństwa z Ruchu Światło-Życie 
Domowego Kościoła, odpowiedzial-
ne za formację rodzin, spotkały się    
w niedzielę 8 grudnia 2012 roku       
w budynku Wyższego Seminarium 
Duchownego w Radomiu na 
corocznym spotkaniu opłatkowym, 
aby pogłębić wzajemną integrację        
i przekazać sobie życzenia na Nowy 
Rok! 

 

Spotkanie poprowadzili: Ania i Marek 
Kwiatkowscy, ks. Maciej Korczyński, 
ks. Grzegorz Lipiec i s. Anna Baćmaga.  

Spotkanie rozpoczęło się od podsu-
mowania pracy formacyjnej 
w ostatnich miesiącach 2011 roku 
i przedstawienia zamierzeń na okres 
wiosenny i letni 2012 roku. Z racji 
przypadającego w tym dniu Święta 
Patronalnego moderatorów Ruchu 
Światło-Życie podziękowano kapła-



nom moderatorom za prace duszpa-
sterską z rodzinami i dla rodzin. 
W auli WSD z koncertem kolęd 
wystąpił oazowy, rodzinny zespół 
muzyczny z Końskich. Ubogacił on 
także muzycznie liturgię, koncele-
browanej pod przewodnictwem ks. 
bp. Stefana Siczka Mszy Świętej.  
W czasie Eucharystii polecano Bogu 
potrzeby Kościoła i wspólnot 
rodzinnych Ruchu Światło – Życie. Ks. 
bp Siczek w kazaniu odniósł się do 
obchodzonego w liturgii Kościoła 
Święta Chrztu Pańskiego. Podkreślił 
istotny charakter inicjacji chrzcielnej 
w życiu chrześcijanina, zachęcał do 
powrotu do gorliwości, do źródeł 
łaski otrzymanej na Chrzcie Świę-
tym, do chrzcielnicy gdzie były 
początki naszego życia chrześcijań-
skiego. 

 

Po Mszy Świętej w refektarzu WSD 
życzenia rodzinom złożyli ks. bp 
Stefan Siczek, księża Moderatorzy 
i odpowiedzialni za  Domowy Kościół 
w diecezji radomskiej Anna i Marek 
Kwiatkowscy. Podziękowali oni za 
obecność na łamaniu chleba 
i wspólną modlitwę. Spotkanie 
zakończyły przyjazne rozmowy przy 
ciastku i kawie. 

 

W radomskim Seminarium w ową 
niedzielę było wyjątkowo tłoczno, 
gdyż swe spotkania opłatkowe mieli 
także Rycerze Kolumba, rodzice 
alumnów i członkowie Towarzystwa 
Przyjaciół Wyższego Seminarium 
Duchownego. 

                                                                                                 
Marek Sokołowski - DK Szydłowiec 
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WPROWADZENIE�W�RELIGIJNOŚĆ,�CZY�
PRZEPOWIADANIE�ŻYWEGO�KOŚCIOŁA�
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DIECEZJALNYCH.�

 
Formacja Domowego Kościoła ma 
wprowadzić swoich  członków          
w osobową i żywą relację                    
z Jezusem Chrystusem. W każdym 
okresie swojego życia trzeba żyć 
zgodnie z wolą Bożą, przeżywać 
jedność z braćmi na podobieństwo 
Bożej jedności w Duchu Świętym, 
tworząc wspólnotę na wzór  Trójcy 
Świętej. 
 
Mając taki niedościgniony wzór, 
rodziny starają się żyć w komunii          
w  małżeństwie, rodzinie, kręgu, 
parafii, rejonie, diecezji, czy ogólnie         
w Kościele. Wyrazem tego ma być 
troska o jedność całości naszego  

 
Ruchu na podobieństwo trwania        
w nim jak w winnym krzewie, 
spełniając Chrystusowe pragnienie, 
„aby byli jedno”. 
 
Jedność oparta nie tyle na zewnętrz-
nych jego przejawach, co na wspólnej 
miłości i wspólnym dążeniu, co 
wyraża myśl z  Listu św. Pawła 
Apostoła do Filipian „To dążenie 
niech was ożywia: ono też było           
w Chrystusie Jezusie”.  Miłość 
zobowiązuje do traktowania siebie 
nawzajem z szacunkiem, życzliwo-
ścią, łagodnością, wykluczając 
wszelką przedmiotowość w tym 
względzie i chęć podporządkowania. 
W naszej Diecezji przeżywamy 
właśnie 40 –lecie . Znalazło to swój 
wyraz poprzez wspólny Powakacyjny 
Dzień Wspólnoty, nieustannie 
realizuje się  we Wspólnej Jubile-
uszowej Nowennie, która jest  
przygotowaniem przed pielgrzymką 
do Krościenka, także z racji 25 
rocznicy śmierci ks. Franciszka 
Blachnickiego. 
 Wyrazem tej idei jedności 
Ruchu są z pewnością wszystkie Dni 
Wspólnoty przeżywane z młodzieżą 
ale były także wspólnie z nimi 
przeżyte rekolekcje kerygmatyczne, 
które odbyły się w marcu ubiegłego 
roku w Dąbrówce. W najbliższych 
planach na kwiecień tego roku także 
wspólne  ORD w Dąbrówce. Wzajem-
nemu poznaniu i zaprzyjaźnieniu 
służą coroczne  wyjazdy na Kongre-
gację Odpowiedzialnych do Często-
chowy  oraz w czasie na Zesłania 
Ducha Świętego do Krościenka. 
Wyrazem  bezinteresownej służby 
rodzinom przez młodzież jest posługa 
na rekolekcjach DK w diakonii 

muzycznej, wychowawczej. Rodziny 
zaś służą swoim zaangażowaniem 
czasowym i materialnym w utrzyma-
niu  diecezjalnych ośrodków 
oazowych, wykonując pomniejsze 
remonty, generalne porządki oraz 
wykazując stałą dbałość  o ośrodki. 
 
Przepowiadaniem żywego Kościoła 
jest nasza formacja realizowana przez 
„przeżyciowe” rekolekcje formacyjne 
DK z których jest wiele bogatych 
świadectw,  nie tylko słownych ale 
świadczących o głębokich jakościo-
wych przemianach życia. Szczegól-
nym wyrazem tego są owoce             
w postaci zaangażowania w posłu-
gach parafialnych, w dziełach 
charytatywnych, parafialnych pora-
dnictwach rodzinnych, scholach          
i zespołach muzycznych, czy też 
służbie liturgicznej.  Wierna realizacja 
zobowiązań jest bardzo trudnym 
zadaniem, większość rodzin stara się, 
by ta praktyka na co dzień,  nie stała 
się się tylko wyrazem zewnętrznej 
religijności, ale okazją do ciągłego 
nieustannego nawrócenia się               
i duchowego wzrostu. 
 
Podejmowane są starania, by 
tworzyć diecezjalną wspólnotę DK 
według Chrystusowej zasady 
„Weselcie się z tymi, którzy się 
weselą. płaczcie z tymi, którzy 
płaczą.” Wyrazem tego jest uroczyste 
przeżywanie świąt, zwłaszcza 
patronalnego DK , Święta Świętej 
Rodziny- na wspólnej Eucharystii pod 
przewodnictwem biskupa diecezjal-
nego. Podobne przeżycia towarzyszą 
corocznym spotkaniom opłatkowym 
z biskupem i wszystkimi parami 
odpowiedzialnymi DK w  diecezji. 



 
Pozytywną tradycją są też wspólne 
zabawy bezalkoholowe takie jak bale  
sylwestrowe i karnawałowe, w czasie 
których  promujemy wstrzemięźli-
wość od alkoholu i innych używek 
oraz  szerzymy nową kulturę życia bez 
zniewoleń i wszystkiego, co poniża 
godność osoby ludzkiej. 
 
Przyjętym zwyczajem jest uczestni-
czenie rodzin DK w  obrzędach 
ślubów i wesel naszych dzieci a także 
pogrzebowych, rodziców i współbra-
ci. Podobnie, trwanie na modlitwie, 
we wspólnych intencjach modlitew-
nych za członków DK. Praktykowana 
jest też pomoc w wypadkach 
choroby, trudnej sytuacji losowej, 
przy wyjeździe na rekolekcje,  w tym 
również materialna ze „Skarbonki 
rekolekcyjnej” . W diecezji zwłaszcza 
młode rodziny podjęły nowe formy 
ewangelizacji jak chociażby wpisanie 
się   ideę Samochodowej Randki 
Małżeńskiej.  
 
Integrującą rolę wspólnoty diecezjal-
nej pełni też  diecezjalna strona 
internetowa 
http://www.radom.oaza.pl/dk/, 
gdzie zawsze na bieżąco można 
dowiedzieć się czym żyje nasza 
wspólnota diecezjalna DK oraz jej 
poszczególne rejony. 
 
Wiemy, ze wiele jeszcze mamy do 
zrobienia, zwłaszcza na szczeblu 
diakonii diecezjalnych. Taka bowiem 
tylko postawa jest dowodem na to,  
że formacja przebiega prawidłowo.  
 
Jesteśmy przekonani, że formacja DK 
jest formacją uczniów Chrystusa. 
Pozwala ona małżonkom szczęśliwie 

przebyć drogę do wieczności. 
Warunkiem tego jest także paralelna, 
najdłuższa droga każdego z nich, bo z 
jego głowy do serca, owocująca 
przemianą życia. Jest to droga  
świętości, droga żywego Kościoła.  
 
                   Anna i Marek Kwiatkowscy 

-diecezjalna para radomska 
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Człowiek od wieków próbuje poznać 
każdy szczegół nawet najmniejszych 
rzeczy, zwierząt oraz roślin. Zazwy-
czaj do tego celu wystarczy nawet 
zwykła lupa. Jednak co zrobić, kiedy 
dany szczegół chcemy utrwalić na 
zdjęciu i podzielić się tym widokiem 
ze znajomymi? Tutaj z pomocą 
przychodzi nam makrofotografia. Jak 
łatwo się domyśleć, zajmuje się ona 
utrwalaniem najdrobniejszych szcze-
gółów.  

 
W jaki sposób jednak utrwalić je na 
zdjęciu? 
 
Większość aparatów cyfrowych 
wyposażonych jest w specjalny tryb 
pozwalający na wychwycenie detali. 
Najczęściej pozwala on na fotogra-
fowanie z bliższej odległości, dzięki 
czemu łatwiej jest nam utrwalić je na 
zdjęciu. Jednak używanie tego trybu 
w wielu przypadkach okaże się 
niewystarczające. Wtedy należy 
sięgnąć po cięższą artylerię. O ile 
użytkownicy lustrzanek mają do 
wyboru wiele obiektywów przezna-
czonych do makrofotografii, tak 
posiadacze kompaktów mają 
praktycznie związane ręce.                
W prawdzie istnieją kompakty, które 
pozwalają na użycie filtrów oraz 
soczewek, lecz jest ich stosunkowo 
niewiele.  

 
Zaczniemy zatem od obiektywów 
makro. Pozwalają one uzyskać dość 
małą odległość od fotografowanego 
obiektu, co w makrofotografii jest 
istotne. Najczęściej do ich produkcji 
używa się soczewek wysokiej jakości, 
dzięki czemu obraz padający na 
matrycę jest wyraźny. Jednak koszt 
dobrego obiektywu makro to 

wydatek rzędu 1300zł, a niekiedy 
nawet dużo więcej.  
 
Znacznie tańszą alternatywą jest 
dokupienie do posiadanego przez nas 
obiektywu soczewek makro. Ich 
montaż jest bardzo prosty, ponieważ 
nakręca się je jak filtr przed przednią 
soczewkę obiektywu. Efekty, które 
można osiągnąć za ich pomocą, 
zadowolą nie jednego początkujące-
go makrofotografa. Ich koszt jest 
stosunkowo niski i wynosi około 10-
15zł za jedną soczewkę. Jednak 
należy pamiętać, że po nakręceniu 
takich soczewek na obiektyw, jakość 
obrazu automatycznie ulegnie 
pogorszeniu.  
 
Kolejnym rozwiązaniem jest zakup 
pierścienia odwrotnego mocowania. 
Jego budowa pozwala nam na 
odwrotne zamocowanie obiektywu    
w aparacie. Takie rozwiązanie 
pozwala na uzyskanie nieprawdopo-
dobnych zbliżeń. Koszt takiego 
pierścienia to wydatek około 20-40zł. 
 
Na koniec należy oczywiście pamię-
tać o odpowiednim kadrowaniu oraz 
warto wyposażyć się w niewielki 
statyw, aby podczas robienia makro-
zdjęć nie poruszyć aparatem. 
 
 
 
 

 
 
 
 

a. Kamil Sekuła 
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Rok 2012 został rozpoczęty dość 
mocnym filmowym uderzeniem! 
Piątego stycznia do kin wszedł 
najnowszy film Agnieszki Holland pt:                
"W ciemności". Mimo zapewnień 
Reżyserki, że nie chce ona robić 
kolejnego filmu o holocauście, 
pokusiła się o następne dzieło o tej 
tematyce.  
 
Agnieszka Holland odrzuciła pomysły 
producentów z zagranicy aby kręcić 
film w języku angielskim, co było 
moim zdaniem bardzo trafionym 
pomysłem. Film nakręcony jest         
w językach: ukraińskim, polskim, 
jidisz oraz niemieckim, przeplatanie 
się tych języków w filmie doskonale 
oddaje jego autentyczność i oryginal-
ność. Scenariusz "W ciemności", 
napisany przez Davida F. Shamoona, 
był inspirowany książką Roberta 
Marshalla "W kanałach Lwowa. Film 
ten to oparta na faktach historia 
Polaka Leopolda Sochy (w tej roli 
Robert Więckiewicz), który podczas   
II wojny światowej z drobnego 
oszusta zmienia się w bohatera. Po 
zniszczeniu lwowskiego getta garstka 
żydów ucieka do kanałów gdzie 
spotykają Poldka-Sochę, który jest 
kanalarzem i zna kanały doskonale. 
Postanawia za pieniądze ukryć żydów 
 w swoim "królestwie" ryzykując tym 
samym życie swoje i swojej rodziny. 
Przez 14 miesięcy Żydzi dzięki 
pomocy owego kanalarza ukrywali 
się przed Niemcami. Ukazana jest       
w tym czasie przemiana głównego  

bohatera.  Nie  ma  konkretnego 
momentu zwrotu w postawie Poldka, 
jego postawa kształtuje się przez cały 
film, bohater ewoluuje i zmienia swój 
stosunek do żydów. Więckiewicz 
doskonale sprawdził się w tej roli 
potwierdzając tym samym wysoką 
klasę i poziom swojej gry aktorskiej. 
Nie można zapomnieć o drugim 
planie, w którym ciekawe role 
odegrały: Kinga Preis (żona Sochy), 
Agnieszka Grochowska (żydówka, 
ukrywająca się w kanałach), Michał 
Żurawski (Bortnik) i Benno Fürmann 
(ukrywający się Żyd). Groza i realizm 
wojny przedstawiony na przykładzie 
zwyczajnych ludzi potwierdza to że 
mamy doczynienia z niesamowitym 
filmem. Jego nastrój oddają również 
wspaniałe zdjęcia wykonane przez 
 Jolante Dylewską, oraz muzyka 
Antoniego Łazarkiewicza. Sukcesem 
dla tego dzieła jest nominacja do  

 
Oscara w kategorii Najlepszy film 
nieanglojęzyczny. 
 
Moim zdaniem to piękna, a zarazem 
tragiczna w swojej prawdzie historia, 
z pewnością warta 
uwagi. 
 
 
 

Piotrek Kowalski 
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„Bóg jest tam największy ze 
wszystkich. I naprawdę nas kocha. 
Nawet nie uwierzysz, jak bardzo nas 
kocha.” 
 
Te, być może oczywiste słowa, 
nabierają głębszego sensu, gdy 
wypowiada je kilkulatek do swojego 
taty, dając mu tym samym życiową 
lekcję wiary. Cudownie ocalały po 
ciężkiej chorobie Colton mówi 
rodzicom, że podczas operacji na 
chwilę umarł i odwiedził niebo. Po 
kilku latach rodzina Burponów 
postanawia opublikować tę historię. 
„Niebo istnieje… naprawdę!” to 
piękna, autentyczna opowieść, którą 
warto przeczytać, by z dziecięcego 
punktu widzenia pomyśleć o tym, co 

czeka nas po zakończeniu ziemskiego 
życia.  
 
Znamy wiele świadectw osób, które 
przeżyły śmierć kliniczną; jednak 
opowieść Coltona jest wyjątkowo 
urzekająca. Mały chłopiec opisał 
Boski świat z odpowiednią dla 
swojego wieku prostotą. Spotkany 
tam Jezus ma piękne oczy, znaczki na 
ciele i  jeździ na tęczowym koniu. 
Jego kuzyn – Jan i Archanioł Gabriel 

są po prostu „bardzo mili”, w niebie 
nikt nie nosi okularów, wszyscy mają 
skrzydła i mogą latać. Wiarygodność 
opowieści czteroletni chłopiec 
dowodzi, zaskakując rodziców 
informacją o tym, co robili w czasie 
jego operacji. Opowiada im wówczas                  
o spotkaniu w niebie ze swoją 
nienarodzoną siostrą i pradziadkiem, 
którego nigdy nie poznał.  
 



 
Opowieść chłopca, zadziwiająca          
i budująca, może zmienić nasze 
myślenie o wieczności jako o sprawie 
bardzo odległej, nieznanej i może 
przez to trochę przerażającej. Książka 
do pochłonięcia w jeden wieczór,        
z pewnością nie będzie później 
bezczynnie leżeć na półce, ponieważ 
chce się do niej wracać. Warto 
przeczytać tę zadziwiającą relację ze 
świata, do którego wszyscy chcemy 
trafić. Wszystkim, którzy chcą 
odświeżyć swoją nadzieję i myślenie 

o życiu wiecznym  
–  polecam! 

 
 

Klara Brendel 
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„Jeśli�kto�chce�pójść�za�Mną,�niech�

się�zaprze�samego�siebie,��
niech�weźmie�krzyż�swój��
i�niech�Mnie�naśladuje”��

(Mt�16,24)�
 

  
 
Człowiek to ktoś wolny 
 Jezus nikogo nie przymusza 
do pójścia za Nim. Zaprasza nas do 

życia w przyjaźni z Nim, ale zostawia 
nam wolność w tym względzie. Więź 
człowieka ze Zbawicielem może 
zaistnieć wyłącznie w oparciu              
o świadomą i wolną decyzję danej 
osoby. Decyzja o pójściu za Jezusem 
powinna wynikać z odkrycia, że On 
jest Jedynym Zbawicielem człowieka, 
a w konsekwencji powinna być 
decyzją nieodwołalną, czyli podjętą 
na zawsze. Bóg obdarzył nas 
prawdziwą wolnością (por. Gal 5,1). 
Wolność to zdolność podejmowania 
decyzji w oparciu o świadomość tego, 
co się czyni oraz o świadomość 
motywów, dla których się to czyni,     
a także w oparciu o rozeznanie 
skutków postępowania. Wolność 
stanowi  dla każdego człowieka 
jednocześnie dar i zadanie.   
 
W dominującej obecnie ideologii 
ponowoczesności „ideałem” staje się 
człowiek, który panuje nad światem, 
ale nie jest w stanie panować nad 
samym sobą. Największym jednak 
zagrożeniem dla wolności nie są 
negatywne uwarunkowania ze-
wnętrzne, ale dany człowiek, który    
w swojej słabości i grzeszności ulega 
błędnym wizjom wolności. Wolność 
oznacza ciągły wybór, a „dokonując 
wyboru człowiek decyduje zarazem   
o  sobie samym, opowiada się swoim 
życiem za Dobrem lub przeciw 
niemu, za lub przeciw  Prawdzie”.  
„Człowiek ustawicznie doznaje 
pokusy, by odwrócić wzrok od Boga 
żywego i prawdziwego i skierować go 
ku bożkom (por. 1 Tes 1,9), przemie-
niając „prawdę  Bożą w kłamstwo” 
(por. Rz 1, 25);  przytępia to również 
jego zdolność poznawania prawdy       
i osłabia wolę poddania się jej.  


