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Ten biblijny obraz Chrystusa Sługi znajduje się w centrum duchowości 
Ruchu Światło-Życie i określa jego ideał formacyjny. Określa on powołanie 

członka RŚ-Ż dla dzieła ewangelizacji i wyzwolenia (…) 
Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie, Ks. Franciszek Blachnicki  

  

    

   

 

 

 
 

_____________________________ 

SŁOWO NA GRUDZIEŃ 

ADWENT - CZAS OCZEKIWANIA 

Kolejny Adwent w naszym życiu. Jaki on 
będzie? Bóg daje nam kolejną łaskę w tym 
świętym czasie oczekiwania. Z Adwentem 
związane są postacie tak ważne w dziejach 
zbawienia jak Maryja, Jan Chrzciciel czy wielki 
prorok Izajasz. Przez tych tytanów wiary Pan 
mówi do nas. Uczy nas pokornego zawierzenia 
życia najlepszemu Panu, Zbawicielowi. On, 
który jest nie tylko Ojcem ale i Matką zawsze 
odpowiada na nasze wezwania i prowadzi nas 
najlepszą i bezpieczną drogą.   

Jeden z kapłanów, mocno doświadczony 
przez Niemców w czasie okupacji hitlerow-
skiej, ks. Jerzy Langman w swoich wspomnie-
niach z Buchenwaldu (obóz koncentracyjny), 
wspominał jak modlił się do Boga by dał mu 
siły do noszenia ciężkich worków. Bał się eses-
mana, że zatłucze go na śmierć, gdy z workiem, 
który dźwigał, upadnie. Bóg wysłuchał mo-
dlitw kapłana, ale w inny sposób, zmiękczając 
serce  esesmana, który zmienił pracę księdzu 
na lżejszą. Bóg zawsze odpowiada na nasze 
modlitwy, choć często na swój sposób. 

Przyjmij wszystko co On, Pan stworzenia 
i najlepszy Ojciec chce ci ofiarować. Nie zawsze 
dasz radę już u początku odczytać plan Boży. 
Wiele może być przed tobą zakryte. Nie 
wszystko pojmiesz rozumem. Nie każda decy-
zja Chrystusa będzie łatwa do przyjęcia. Bunt             
i żal będzie pukał do twego serca. Ty jednak 
wytrwale i pokornie, razem z Maryją towa-
rzyszką naszych krętych i trudnych dróg, proś 
Ducha Świętego o łaskę dostrzeżenia w tych 
przeciwnościach i cierpieniach darów i przeja-
wów miłości płynących od Boga.  Ks. Tomasz 

 

 

___________________________ 

FORMACJA 

DROGOWSKAZY NOWEGO CZŁOWIEKA  

Drogowskazy Nowego Człowieka obejmują 10 
prostych zasad życia chrześcijańskiego, szcze-
gólnie ważnych dla formacji oazowej, stano-
wiących podstawę deuterokatechumenatu, 
czyli czasu gdzie głębiej poznajemy podstawy 
wiary i uczymy się według nich postępować na 
co dzień. Podobnie jak każda budowla, aby 
mogła ostać się przez wiele lat i dobrze służyć 
ludziom, tak ważne jest, abyśmy i my mieli 
mocne fundamenty naszej wiary, aby nie zagu-
bić drogi do Boga (stąd nazwa drogowskazy), 
ale też potrafili być wsparciem dla innych w tej 
wędrówce. 
3. DUCH ŚWIĘTY 
namaścił Jezusa; dzięki Chrystusowi i ja 

otrzymałem Ducha 
Świętego, który spra-
wił, że narodziłem się 
na nowo do życia 
dziecka Bożego skiero-
wanego w miłości i po-
słuszeństwie ku Ojcu. 

Dlatego chcę prowa-
dzić życie w Duchu, 
poddając się Jego 
tchnieniu i mocy. 

Duch Święty, którego otrzymaliśmy na chrzcie 
uczynił nas dziećmi Bożymi. Przypieczętował 
również naszą wiarę w Sakramencie Bierzmo-
wania. Jak wielkim jest On darem trudno po-
jąć, a jednocześnie trudno pojąć jak my wszy-
scy mało korzystamy z Jego mocy. „Dary du-
cha świętego, otrzymane na sakramencie 
bierzmowania, są jak pięknie zapakowany 



 

2 

prezent, który człowiek zamiast odpakować 
ustawia na półce, podziwia go, ale nigdy po 
niego nie sięga”. A przecież Duch Święty jest 
podporą, pomocą w każdej trudnej chwili. Kto 
chociaż raz modlił się o konkretny dar Ducha? 
A modlić się trzeba, bo każda modlitwa jest 
wysłuchana. Oddajmy się tchnieniu ducha i ni-
gdy nie zaniedbujmy dobrych myśli które ro-
dzą się w naszym sercu. Prośmy by Duch 
święty nami kierował poddajmy się jego mocy. 

Otwarcie się na działanie Ducha Świę-
tego i Jego dary – charyzmaty – jest cechą                  
duchowości Ruchu Światło-Życie. Dlatego pie-
lęgnujmy życie modlitwą osobistą i wspólną 
(małżeńską i rodzinną) przeżywaną jako oso-
biste spotkanie z Jezusem w Duchu Świętym. 
____________________________ 

FORMACJA – REKOLEKCJE 2023 

 
Rodzaj rekolekcji: Rekolekcje ewangelizacyjne 
Termin: 21.01 – 29.01.2023 
Miejsce: Korbielów 
Zgłoszenia: Lena i Jacek Konczal, tel. 695-180-548, 
mail: lena.konczal@gmail.com 
 
Rodzaj rekolekcji: Radość Zobowiązań (po ONŻ I) 
Termin:  21.01-28.01.2023 
Miejsce: Kiczory 
Zgłoszenia: Anna i Jarosław Soleccy, 
tel. 605 887 973, mail: dksoleccy@gmail.com 
 
Rodzaj rekolekcji: Rekolekcje dla seniorów                   
„Życie w świetle drogowskazów”   
Termin: 16.04-23.04.2023  
Miejsce: Białogóra 
Zgłoszenia: Teresa i Marek Kulas,  
tel. 666 557 277, mail: teresa.kulas@wp.pl 
 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia I st. 
Termin:  27.06-13.07.2023 
Miejsce: Kluczbork 
Zgłoszenia: Aneta i Grzegorz Tuccy,  
tel. 502 500 630, mail: aneta.tucka@gmail.com  
 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia II st. 
Termin:  27.06-13.07.2023 
Miejsce: Kniewo 
Zgłoszenia: Barbara i Lesław Brzezińscy,  
tel. 501 552 669, mail: b.brzezinska@wp.pl  
 

Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia I st. 
Termin:  14.07-30.07.2023 
Miejsce: Tenczyn 
Zgłoszenia: Izabela i Marek Pszczoła,  
tel. 509 381 854, mail: marekpszczola@gmail.com  
 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia II st. 
Termin:  14.07-30.07.2023 
Miejsce: Pyzówka 
Zgłoszenia: Anna i Jarosław Soleccy,  
tel. 605 887 973, mail: dksoleccy@gmail.com 
 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia II st. 
Termin:  04.08 – 20.08.2023 
Miejsce: Bańska Wyżna 
Zgłoszenia: Joanna i Krzysztof Cymbaluk,  
tel. 693 873 362, mail: asiacymbaluk@wp.pl 
 

Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia III st. 
Termin: 04.08 – 20.08.2023 
Miejsce: Rzym (Opera Don Calabria)  
dojazd/przelot we własnym zakresie 
Koszt: 1.200 EUR od osoby dorosłej 
Tereska i Darek Chamera,  
tel. 505-792-205, mail:  dk@chamera.pl 
____________________________ 

WSPÓLNOTA – RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE 

ADWENTOWY DIECEZJALNY DZIEŃ 
WSPÓLNOTY… CHWAŁA PANU! 
…przeszedł już do historii jako najzimniejszy               
i najgorętszy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-
Życie. Był to też dzień zaistnienia zupełnie              
nowych Diakonii Diecezjalnych, np.: 
- Diakonii Energetycznej  
- Diakonii Świętego Mikołaja

 
bez których nasze przeżycie wspólnoty nie              
byłoby tak intensywne i radosne… 
Szczególnym darem obdarowały nas Diakonia 
Muzyczna oraz Diakonia Modlitwy, które 
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wspólnie z Diakonią Tańca uwielbiły Naszego 
Pana i Zbawiciela. Dziękujemy za Namiot Spo-
tkania z brzmiącym nieustannie w duszy pyta-
niem: „czy ja też przyniosę Ci wreszcie Panie 
owoc, którego Ty już tyle lat szukasz na drze-
wie mojego życia?” Dziękujemy szczególnie ks. 
Moderatorowi Zenonowi Pipce za zaproszenie 
Pani Heleny Teixeira-Respondek, żeby od niej,                 
od osoby spoza Ruchu usłyszeć, że nasze               
ZOBOWIĄZANIA to minimum dla każdego 
ucznia Jezusa, że niewykorzystane SZANSE 
przepadają i że duch przekory, który wmawia 
nam, że zobowiązania to zamach na naszą 
wolność, to jeden z groźniejszych duchów jaki 
nad nami pracuje i nas zwodzi. 
Dziękujemy ks. Jakubowi za Eucharystię                
i homilię poruszającą struny miłosierdzia w na-
szych duszach i umysłach. Kontakt w sprawie 
Duchowej Adopcji na odległość dziecka                        
z przedszkola im. Św. Michała Archanioła to: 
parafia.jaryczow@gmail.com 
konto PLN w ING Bank Śląski: 
PL 41 1050 1764 1000 0097 1502 8982 
 

 

 

ŚWIADECTWA – ONŻ III w Rzymie 

Gdyby ktoś na początku roku powiedział 
nam, że w wakacje będziemy przeżywać                    
rekolekcje w Rzymie, nieźle by nas to rozba-
wiło. Miniony rok formacyjny dla mnie był 
trudny. Gdzieś w głębi dał się słyszeć głos,                    
a może by tak odejść z Domowego Kościoła, 
przecież i tak pozostaniemy blisko naszej 
wspólnoty parafialnej, przy której jest tyle 
pracy. 

Ale damy sobie jeszcze czas, przecież 
zbliżają się wakacje, zobaczymy co los przynie-
sie. No  i przyniósł Julitę i Darka, którzy wręcz 
zmusili nas do wyjazdu na rekolekcje (za co je-
steśmy im ogromnie wdzięczni). Z mężem      
Danielem nauczyliśmy się nic nie planować, 
my planowaliśmy, a Pan Bóg zsyłał na swoje 
plany, które zazwyczaj nigdy nie pokrywały się 
z naszymi, chyba taki żart Pana Boga. Więc 
większość naszych wyjazdów urlopowych to 
„na spontana”, dzień prędzej, no ewentualnie 
dwa, załatwiamy urlopy, wsiadamy do samo-
chodu i przed siebie. Więc zgodziliśmy się na 
rekolekcje nie wierząc, że się uda, ale zaczęli-
śmy się do nich przygotowywać duchowo.  
Rekolekcje miały dać nam odpowiedź, czy 
droga ks. Franciszka Blachnickiego jest rów-
nież naszą drogą (oczywiście konkretnej odpo-
wiedzi nie było), ale nadal jesteśmy w Domo-
wym Kościele. Rzym oczarował nas swoim 
pięknem. Rzym to nie tylko podziwianie zabyt-
ków, ale także podróżowanie po historii chrze-
ścijaństwa. Obok monumentalnych, zachwy-
cających bazylik w mieście znajdują się 
obiekty, które były świadkami życia Kościoła               
w pierwszych wiekach naszej ery, które wręcz 
możemy dotknąć. Ogromnym przeżyciem było 
stanięcie przed grobem św. Piotra, który jest 
fundamentem naszej wiary, móc uklęknąć                  
w sanktuariach pierwszych wieków chrześci-
jaństwa, w świątyniach Rzymu. W czasie reko-
lekcji nie zabrakło wspólnej modlitwy, spotka-
nia z Żywym Kościołem. Wielkim darem było, 
że bazylika św. Pankracego stała dla nas 
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otworem w dzień i w nocy.  
Pomimo intensywności pielgrzymowa-

nia i poznawania historii Kościoła, był też czas 
na modlitwę, wypicie kawy i zjedzenie pysz-
nych lodów. Ojciec Karol zarażał nas swoim 
żartem i humorem pomimo strasznego upału. 
Może kogoś rozbawimy, ale do domu wrócili-
śmy z jednym zdaniem wypowiedzianym przez 
ks. Krzysztofa „wszystko jest łaską” i to zdanie 
przyświeca nam każdego dnia.                 M.D.G 

 

ONŻ I dla rodzin w Kiczorach 
Wakacyjna miłość...w trójkącie? 
 Czy po 12 latach małżeństwa można za-
kochać się w małżonku jeszcze raz? Zauroczyć, 
zachwycić nim, jak na początku? 
 Tak, jeśli tylko będziemy w miłosnej re-
lacji z Jezusem. My otrzymaliśmy tę łaskę               
w czasie wakacyjnych rekolekcji, Oazy                        
Nowego Życia I st. dla rodzin w Kiczorach.  
 To nie był jednak powrót do sercowych 
uniesień z początków naszej znajomości. Pan 
Jezus zaprosił nas do czegoś większego, do mi-
łości Agape. Spędzając czas na modlitwie, roz-
ważając Słowo Boże w namiocie spotkania, 
wspólnie adorując Najświętszy Sakrament                     
i uczestnicząc w codziennej Eucharystii mogli-
śmy doświadczyć, że największą miłością jest 
bycie darem dla drugiego, dawanie siebie, 
wspieranie w pokonywaniu trudności. Po prze-
życiu wspaniałego dialogu nauczyliśmy się 
dziękować sobie za konkretne dobro, patrzeć 
na małżonka oczami Pana Jezusa i czuć się                  
odpowiedzialnym za jej/jego zbawienie. 
 Cudownym doświadczeniem tych reko-
lekcji było również przeżycie dnia wspólnoty 
oazy wielkiej, kiedy w eucharystycznej jedno-
ści w Duchu Świętym poczuliśmy, jak wielkim 
dobrem jest należenie do wspólnoty Domo-
wego Kościoła. Do dzisiaj jeszcze wybrzmiewa 
w uszach gitarowa pieśń: „Hej, Jezu, królem 
Tyś…”. Jesteśmy szczęśliwi, że Bóg posłużył się 
tak wspaniałymi ludźmi, aby pokazać nam 
swoją miłość do nas. Dziękujemy za nich                      

w swoich modlitwach, a wszystkim małżeń-
stwom polecamy wejść w miłosny trójkąt                
z Jezusem! 

Patrycja i Dominik 
diecezja warszawska 

___________________________ 

DIAKONIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

JESTEŚMY DLA WAS 
 

Diakonia Liturgiczna powołana jest do po-

sługi dbania o liturgię na każdym poziomie - 

czy to w parafii, gdzie posługuje wspólnota, 

czy na rekolekcjach czy w końcu na szczeblu 

diecezjalnym. Nasza formacja oparta jest o po-

znawanie dokumentów liturgicznych Kościoła 

i właściwe ich zrozumienie, tak aby przepisy 

nie były tylko martwymi literami i by przez bez-

myślne trzymanie się ich nie zgubić tego, 

co najistotniejsze - obcowania z Bogiem 

i "przedsmaku czekającej zbawionych liturgii 

niebiańskiej". 

  

Do naszej diakonii zapraszamy wszystkich, bo-

wiem jako Ruch jesteśmy szczególnie nasta-

wieni na wdrażanie ze zrozumieniem posobo-

rowej odnowy liturgicznej. Szczególnie zachętę 

tę kierujemy do osób już posługujących w para-

fiach czy dekanatach lub prostu chcących bliżej 

poznać liturgię. Nie jest przy tym wymagana ja-

kaś szczególna jej znajomość - w końcu wszyscy 

uczestniczymy w diakonii, by ją lepiej poznać. 

 

Aktualnie, wspólnie z Diakonią Komunikowania 

Społecznego – przygotowujemy cykl filmików 

instruktażowych dotyczących przybliżenia tre-

ści liturgicznych wszystkim członkom Ruchu. 
_____________________________ 

UWAGA! 
Następna Msza Św. DK  
w poniedziałek 9 stycznia, godz. 19.00.     
Posługuje rejon 2. 


