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Komplementy 
dla Najpiękniejszej

Niezwykły spektakl, będący 
połączeniem teatru, kon-
certu filmu i modlitwy. Wi-

dowisko zostało oparte m. in. na tek-
stach opowiadających o życiu Maryi 
– fragmentach Nowego Testamentu 
i „Akatystu ku czci Bogarodzicy”. 
Towarzyszy im muzyka Piotra Solo-
rza i animacje, których materiałem 
wyjściowym stały się obrazy artystki 
wizualnej Agnieszki Jasińskiej.

Twórca – Mariusz Kozubek – od 
kilkudziesięciu lat inicjujący różno-
rakie działania w obszarze kultury 
chrześcijańskiej (autorskie zespoły 
teatralne, praca w mediach, realizacje 
widowisk, działalność edukacyjna, 
scenopisarska i koncertowa), W na-
szej diecezji znany ze spektakli To-
biasz i Jonasz.  

Prawda jako podstawowy wymiar 
głoszenia Ewangelii w ujęciu 
ks. Franciszka Blachnickiego
bp Jacek Grzybowski

Temat, który chcę dziś pod-
jąć jest ważny, a jednocześnie 
trudny. Tytuł referatu – „Praw-

da jako podstawowy wymiar głosze-
nia Ewangelii” – odnosi się oczywiście 
do hasła roku, które zaproponował 
nam Ruch Światło-Życie: „Prawda – 
Krzyż – Wyzwolenie”, a które jest za-
pożyczone z tytułu książki ks. Blach-
nickiego Prawda Krzyż Wyzwolenie, 
wydanej w latach 80. w Carlsbergu. 

[...] Zanim jednak omówię treści zawar-
te w wystąpieniach ks. Blachnickiego 
i będę cytował jego rozumie-
nie prawdy i wolności, 
chciałbym zauważyć 
coś, co być może cza-
sem umyka nam, gdy 
zastanawiamy się nad 
charyzmatem Ruchu 
Światło-Życie. Przede 
wszystkim mówiąc 
o prawdzie w kontekście 
Oazy, trzeba wyraźnie zazna-
czyć, że ksiądz Franciszek Blachnic-
ki i całe jego pokolenie (roczniki 1920, 
1921) doświadczyło w swoim życiu 
przerażającej mocy dwóch kłamliwych 
systemów. Ten człowiek egzystencjal-
nie poznał dramat dwóch kłamliwych 
totalitaryzmów. Przeszedł, jak wiemy, 
przez piekło Auschwitz, a potem żył 
w komunizmie. Przetrzymywany i osą-
dzony jako więzień przez dwa zbrodni-
cze systemy, został dwukrotnie skazany 
na karę śmierci – raz wyrokiem sądu 
Rzeszy niemieckiej, drugi po wojnie 
decyzją komunistycznych władz PRL. 
A zatem już od lat młodzieńczych – 
w czasie wybuchu II wojny światowej 
miał 18 lat – i potem w dojrzałym i do-
rosłym życiu zmagał się z systemami 
totalitarnymi.

Dlaczego tak to podkreślam? Dla-
tego, że żyjąc w wygodnym świecie 
liberalizmu zapomnieliśmy, iż każdy 
totalitaryzm jest oparty na kłamstwie. 
Totalitaryzm to jest system kłamliwy 
od istoty, od sedna, od środka. Totalita-
ryzm – i pokazuje to wyraźnie w swo-
ich pracach Hannah Arendt (Korzenie 
totalitaryzmu), a dzisiaj bardzo mocno 
zaznacza Chantal Delsol (Nienawiść 
do świata. Totalitaryzmy i ponowo-
czesność) – zawsze jest w dystansie 
do obiektywnej prawdy o świecie, 
o człowieku, także o Bogu, jeśli ludzie 

Boga uznają i Go wyznają. To-
talitaryzm ujmuje rzeczy-

wistość kłamliwie, chcę 
ją wypaczyć, a przez 
to depcze godność 
osoby. Dlatego ustro-
je i rządy totalitarne 
są tak wielkim złem. 

I paradoksalnie – rzadko 
to sobie uświadamiamy – 

owym najgorszym złem nie 
są więzienia, tortury, eksterminacje, 

najgorszym złem jest skutek totalitar-
nych działań, swoista forma złamania 
nieprzekonanych. Największe zło tego 
systemu to kłamstwo, na którym pró-
buje budować się całe światy, poko-
lenia, systemy, całe sposoby funkcjo-
nowania, pracy i życia. Musimy zdać 
sobie sprawę, że młody chłopak Fran-
ciszek, a po wojnie już ksiądz Franci-
szek Blachnicki, zderzył się w XX wie-
ku z dwoma największymi kłamliwymi 
i przez to totalitarnymi systemami, któ-
rych skutki i rany nosimy w sobie tak 
naprawdę do dzisiaj [...].

CAŁOŚĆ REFERATU  
ks. bpa GRZYBOWSKIEGO  
na stronie:  
www.oaza.pl/teczka-roku-ozk-2021

Premiera warsztatów 
małżeńskich 2.0
20 listopada! 

Zaplanuj czas na małżeński 
warsztat, narzędzia już są 

przygotowane!
Już dziś zapisz się na premierę 

warsztatów online!
www.randkamalzenska.pl



Ewangelizacja 1+1

Najskuteczniejszą formą 
świadectwa jest osobisty 
kontakt. Zwyczajna rozmo-

wa, podczas której można podzielić 
się, jak w praktyce, w życiu codzien-
nym wygląda nasza żywa relacja 
z Jezusem. Zachęcamy: „Przypro-
wadź do Jezusa choćby jednego”.

Przed nami nowy rok formacyjny: 
nowe wyzwania, nowe radości, nowe 
odkrycia. Mamy gorącą nadzieję, że 
w nadchodzących miesiącach, mija-
jących pod hasłem „Prawda – Krzyż 
– Wyzwolenie” charyzmat Ruchu 
Światło-Życie odżyje w nas na nowo 
i rozbłyśnie świeżym blaskiem.

Czerpiąc ze źródeł leżących u pod-
staw naszej formacji – ustawicznej 
metanoi i odnajdywania w sobie 
Nowego Człowieka, kształtowanego 
przez relację osobową z żywym Je-
zusem Chrystusem – mamy dla Was 
wyjątkowy challenge: PODZIEL SIĘ 
JEZUSEM

Co mamy na myśli?

Każdy z nas w pewnym momencie 
życia uświadomił sobie, że Chrystus 
jest obecny i działa, że dotyka naszych 
serc i przemienia je, wyzwala nas 
z niewoli grzechu i zaprasza do trwa-
nia we wspólnocie wierzących. Tylko 
On niesie nam prawdziwą wolność, 

którą możemy się dzielić z innymi. 
Głębokie doświadczenie tej wolności 
prowadzi do bezinteresownego daru 
z siebie, który w dziele Ojca Francisz-
ka przybrał formę Krucjaty Wyzwole-
nia Człowieka. Wspólnota to również 
troska o innych, dlatego nie zatrzy-
mujmy tego wielkiego daru Bożej mi-
łości tylko dla siebie. Dzielmy się nim 
z siostrami i braćmi.

Jak to zrobić?

Zostań świadkiem Chrystusa i
1)  napisz świadectwo lub nagraj 

krótki filmik, w którym opowiesz, 
czym jest dla Ciebie i dla Twojego 
małżeństwa/rodziny Krucjata Wy-
zwolenia Człowieka i jak Chrystus 
za jej pośrednictwem przemienia 
Twoje życie;

2)  tekst/filmik prześlij na adres: 
para.praga@gmail.com

Co dalej?

Twoje świadectwo może wesprzeć 
inne osoby, a nawet wspólnoty/mał-
żeństwa, dlatego chcemy je pokazać 
uczestnikom rekolekcji oazowych, 
aby pozwolić im spotkać świadków 
wolności i podjąć dzieło Krucjaty 
w ich życiu.

Nie czekaj,
podziel się Jezusem! 

Czekamy na Was w Licheniu!
Wszystkich po II stopniu Oazy 
Rodzin zapraszamy na Oazę Re-
kolekcyjną Diakonii do Lichenia, 
11‒14 listopada. ORD to REKO-
LEKCJE, a zatem czas spotkania 
z Jezusem, czas rozeznania na jakim 
etapie formacji jestem, czas decyzji, 
w jaki sposób mogę być świadkiem 
życia wiarą w małżeństwie, rodzinie 
i wspólnocie. Niech w tym spotkaniu 
prowadzą nas słowa ks. Blachnic-
kiego: Zadaniem ORD jest ukaza-
nie uczestnikom całościowej wizji 
i syntezy Ruchu Światło-Życie w celu 
wezwania ich do świadomej akcep-
tacji programu Ruchu i oddania się 
w nim na służbę, stosownie do swoich 
możliwości.
https://ord.domowy-kosciol.pl
ORD poprowadzi moderator gene-
ralny ks. Marek Sędek. 

Czekamy na kapłanów w Licheniu!
W dniach 10‒13 listopada, równo-
legle z ORD, odbędą się rekolekcje 
dla kapłanów. Skupienie poprowadzi 
ks. Marek Kruszewski, moderator 
DK naszej diecezji. 

Odwiedzajcie portal diecezjalny
Zapraszamy do odwiedzenia strony 
internetowej Domowego Kościoła 
www.oazapraga.pl, na której znaj-
dziecie informację o Warsztatach 
Małżeńskich, terminach rekolekcji 
zimowych i wakacyjnych, diakoniach 
i wszystkich ważnych wydarzeniach 
z życia wspólnoty w naszej diecezji. 

Kurs lektorski
Mężczyzno! Jeśli jesteś po II stop-
niu OR. Jeśli pragniesz służyć przy 
Ołtarzu. Jeśli chcesz zostać lektorem. 
To mamy coś dla Ciebie!
Zapraszamy na KURS LEKTORSKI
w niedzielę 24 października 
na godz. 18:30 do parafii Zmar-
twychwstania Pańskiego ul. Księcia 
Ziemowita 39 w Warszawa. Będzie 
to spotkanie rozpoczynające kurs, 
ale także organizacyjne, na którym 
ksiądz Adam odpowie na wszelkie 
pytania co do czasu, formy i zawarto-
ści kursu.
Swoje zgłoszenie przyślij na adres: 
kurs.lektorski.dk@gmail.com 

Skoro masz tę gazetę w ręku, to znaczy, że temat życia 
małżeńskiego Wiarą nie jest Ci obojętny! Porozmawiaj zatem 

ze swoją Żoną/Mężem o tym, czy chcielibyście skorzystać 
z możliwości wejścia na drogę Wspólnoty Domowego Kościoła. 

Zapraszamy Małżeństwa, które pragną:
 umacniać swoją wiarę

 pielęgnować i pogłębiać miłość małżeńską
 nauczyć się rozwiązywania konfliktów
 nawiązać głębszy kontakt z dziećmi
 doświadczyć życia we wspólnocie

Zainteresowane małżeństwa sakramentalne, które 
chciałyby dołączyć do wspólnoty Domowego 

Kościoła zapraszamy do kontaktu:

tel. Emilia: 602 258 058, Andrzej: 604 896 934,
dk.goclaw.wawer@gmail.com

DROBNE, ale WAŻNE



Nie wypełniam 
zobowiązań.  
I co mi zrobisz?
Diakonia Formacji DK

Projekt adaptacji i rozbudowy 

Szkoła Animatora to miejsce, 
w którym odkryjesz wszystko, 

co ważne w charyzmacie naszego 
Ruchu i dowiesz się jak pomóc in-
nym w odkryciu tej głębi. 

W tym roku, w ramach Szkoły Ani-
matora w sposób szczególny pochyla-
my się nad naszą tożsamością:
� Z jakiego korzenia wyrastamy?
� Co jest źródłem naszego życia?
Jak być solą ziemi?
� Co to znaczy, że jesteśmy w kręgu 
i Ruchu?

Będziemy się starali odpowiedzieć 
na najtrudniejsze i najczęściej stawia-
ne przez Was pytania, które przewijają 
się i od lat stanowią dylematy na dro-
dze formacyjnej. Co zrobić kiedy...?, 
A jeżeli cały krąg..., Jak im powie-
dzieć, że..., Ale czy w ogóle możemy 
zapytać o...? I bez owijania w bawełnę 
na kluczowe pytanie: I co mi zrobisz?

Szkoła Animatora jest skierowa-
na przede wszystkim do tych, którzy 
pierwszy raz pełnią posługę anima-
torską oraz do tych, którzy pilotują 
nowe kręgi. Zapraszamy w czwarte 
soboty miesiąca do parafii św. Felik-
sa z Kantalicjo, ul. Kościuszkowców 
85A Warszawa-Marysin. 

OAZA ma  
swoje miejsce

Dzięki decyzji ks. bikupa Ro-
mualda Kamińskiego Ruch 
Swiatło-Życie ma w diece-

zji swój dom. To wyjątkowe miejsce 
z piękną historią.

Przez wiele lat żyła tu, pracowała 
i modliła się nietuzinkowa kobieta – 
misjonarka i lekarka dr Elżbieta Ko-
łakowska. Jej wielkim pragnieniem 
po powrocie z misji w Ugandzie było 
stworzenie w tym domu miejsca ci-
chej modlitwy, miejsca zatrzymania 
się, aby usłyszeć Boga. Jej plany po-
krzyżowała choroba – teraz Ty mo-
żesz zrealizować jej testament.

Każdy z nas może mieć swój udział 
w realizacji tego projektu. Prosimy 
o modlitwę w intencji naszego Domu 

w Zielonce, który ma stać się naszym 
miejscem modlitwy, spotkań wspól-
notowych, czyli prawdziwą OAZĄ

W każdą środę o 20.00, w Zielon-
ce przy ul. Mickiewicza 39 odpra-
wiana jest Eucharystia. Zapraszamy 
do modlitwy w intencji naszego Ru-
chu i Kościoła. Przez wstawiennic-
two Sługi Bożego księdza Franciszka 
Blachnickiego módlmy się, aby ten 
dom to miejsce stało się miejscem od-
nowy naszego Ruchu w diecezji, aby-
śmy odbudowując ten dom fizycznie, 
odbudowali siebie i całą naszą wspól-
notę duchowo.

Zachęcamy do odwiedzin  
naszego Domu oraz strony  
pustelniawmiescie.pl   Diakonie 

w naszej diecezji

Ruch Światło-Życie nie jest 
wspólnotą bierną. Sama nazwa 

wskazuje na brak statyczności. Ruch 
zobowiązuje do działania, progre-
su, nieustannego formowania się. 
W diecezji warszawsko-praskiej 
powołane są różne diakonie i każdy 
po rozeznaniu drogi, na jaką zapra-
sza go sam Jezus, może znaleźć swo-
je miejsce do służby. 
Więcej na: www.oazapraga.pl 



11 lat r�em!
Dziękujemy

Po raz kolejny staje przed nami 
szansa na spotkanie z drugim 
człowiekiem w akcji charyta-

tywnej, którą wiele lat temu nazwa-
liśmy Wirtualną Choinką. Do dzi-
siaj nie potrafimy rozstrzygnąć: czy 
bardziej korzystają ci którzy dają, 
czy ci którzy dostają...

Zachęcamy was do aktywnego wspar-
cia Choinki także w tym roku oraz do 
dołączenia do grupy, która już od lat 
jest zaangażowana w to dzieło. Może-
cie to zrobić na kilka sposobów:

Po pierwsze: zapraszamy do udzia-
łu w zbiórce żywności, która odbędzie 
się od 26 do 27 listopada. Ten czas po-
święcony na rozdawanie ulotek i zbie-
ranie żywności to przede wszystkim 
czas poświęcony bliźniemu.

Po drugie: prosimy też abyście 
do Waszych par rejonowych i odpo-
wiedzialnych za diakonię miłosierdzia 
w Waszych rejonach zgłaszali osoby 
potrzebujące wsparcia. To kolejna moż-
liwość spotkania, bo aby dobrze poznać 
potrzeby osób, którym chcemy pomóc 
potrzebna jest wzajemna relacja.

Po trzecie: zapraszamy do czynne-
go udziału w Wirtualnej Choince.

Portal www.wirtualnachoinka.pl w 
tym roku rusza 18 listopada o godz. 
15:00. To tam będziecie mogli prze-
czytać listy od potrzebujących i zostać 
świętym Mikołajem. Waszej uwadze 
polecamy zakładkę: CZARNE ZŁOTO. 

Wirtualna Choinka po raz jedenasty

Świąteczna zbiórka 
żywności czeka 
na wolontariuszy

Tak jak rok temu, wspominamy 
i prosimy o modlitwę w intencji 
zmarłego ks. Piotra Urbanowskiego 
(2020 r.) moderatora diecezjalne-
go – Wirtualna Choinka powstała 
z jego inicjatywy i od początku obej-
mował to dzieło swoją troską. Wspo-
mnienie tego wyjątkowego kapłana 
i wspaniałego człowieka na stronie: 
www.kspiotrurbanowski.pl 

Ruch Światło-Życie w Diece-
zji Warszawsko-Praskiej, jak 
co roku, włącza się w ogólno-

polską świąteczną zbiórkę żywności 
prowadzoną przez Federację Ban-
ków Żywności.

Zebrana żywność zostanie przekaza-
na rodzinom w trudnej sytuacji ma-
terialnej, emerytów, rencistów, domu 
samotnej matki wraz z prezentami 
z akcji Wirtualna Choinka.
Zbiórka będzie prowadzona w piątek 
26 listopada od 16:00 do 20:00 oraz 
w sobotę 27 listopada od 9:00 do 21:00 
w wybranych sklepach Biedron-
ka, Lidl i innych, zlokalizowanych 
w miejscowościach podwarszawskich 
i na warszawskiej Białołęce.

Czekamy na Was!
zbiorka@ 

modlitwapostjalmuzna.pl

Przed wejściem do sklepów bę-
dziemy zapraszać klientów do udziału 
w zbiórce wręczając ulotki z informa-
cjami dla kogo i co zbieramy.

To świetna okazja, żeby dać świa-
dectwo (np. swoim dzieciom!) ak-
tywności, ofiarności i praktycznej 
pomocy, a dla uczniów szkół podsta-
wowych możliwość sprawdzenia się 
w akcji pomocowej.

Do udziału w zbiórce zapraszamy 
rodziców z dziećmi, młodzież, Wa-
szych przyjaciół i znajomych. 

Diakonia życia

W tym roku formacyjnym spo-
tykamy się  w drugie wtoreki 

miesiąca, w godzinach 19:00-21:00, 
w Zielonce  ul. Mickiewicza 39/41. 

Spotkania są otwarte na wszystkich 
chętnych członków Ruchu. Dzięki 
opatrzności istnieje możliwość przyj-
ścia z dziećmi.

diakoniazycia.wpraga@gmail.com 


