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Rezultatem formacji podstawowej członków Ruchu jest świadomość                                
odpowiedzialności za sprawy Kościoła i świata, która wyraża się                                   

w podejmowaniu SŁUŻBY na rzecz Ruchu i wspólnot lokalnych. 
Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie, Ks. Franciszek Blachnicki  

  

    

   

 

 

 
 

_____________________________ 

SŁOWO NA STYCZEŃ 

NOWY ROK – CO NAM PRZYNIESIE? 

To pytanie stawia sobie wielu ludzi. Nie-
pewność i lęk rodzą się w umysłach i sercach 
wielu chrześcijan. Z czego to wynika? Z braku 
wiary w dobroć i Opatrzność Bożą. Wojna                         
i konflikty, które rodzą się w Europie i poza nią, 
budzą ogromny niepokój. Budowanie pokoju 
w relacjach między narodami nie może być 
oparte tylko na wysiłkach ludzkich. Często 
człowiek chce budować szczęście, pokój i bez-
pieczeństwo własnym wysiłkiem. Zapomina                     
o słowach Jezusa Chrystusa, który mówi: beze 
Mnie nic nie możecie uczynić (J 15,5).                                
Zbawiciel tym ostrzeżeniem przypomina lu-
dziom jak bardzo są słabi, jak nie wiele mogą 
bez łaski Boga.  

Prawda o kondycji ludzkiego ducha jest 
bolesna. Dzisiaj słabość i kruchość charaktery-
zują kobiety i mężczyzn. Są sprawni, silni fizycz-
nie, obrotni i pomysłowi ale słabi psychicznie                    
i co jeszcze boleśniejsze brak im duchowej 
mocy. Sfera nadprzyrodzona jest zepchnięta 
na margines życia. Czy można budować szczę-
ście i pokój bez Boga? Człowiek pozbawiony 
pomocy Ducha Świętego staje się ułomny                          
i mało wrażliwy na losy innych. Nadzieję budzi 
postawa chrześcijan z małych grup wiernie 
trwających przy Chrystusie i jego nauce.                       
Joseph Ratzinger, już wiele lat temu ostrzegał 
w jednym z artykułów, że tylko chrześcijań-
stwo skupione w małych wspólnotach może 
przetrwać i pomóc na nowo rozprzestrzenić się 
Ewangelii po całym świecie a szczególnie                          
w Europie, która jest zlaicyzowana.  

 
 

 
 
Chrystus mówi o sobie, że jest Drogą, 

Prawdą i Życiem. Wierność Prawdzie jest ko-
nieczna, by stawać się autentycznym głosicie-
lem nauki Bożej. Benedykt XVI, który odszedł 
do Pana 31 grudnia 2022 roku, walczył                      
o prawdę słowem i pismem. Bogactwo naucza-
nia papieża Ratzingera jest przeogromne. To 
skarbnica wielkiej teologii i głęboka ducho-
wość. Receptę na zagrożenia i lęki można zna-
leźć w wielu artykułach, książkach i przemó-
wieniach zmarłego papieża. Bóg dał nam na 
trudne czasy wielkiego proroka. Dobrze, by 
chrześcijanin XXI wieku skorzystał z tych                       
recept, które przygotował ten Mozart teologii 
na kryzys, który dotknął chrześcijaństwo i cały 
świat. Przede wszystkim warto sięgnąć po jego 
znakomitą książkę: Wprowadzenie w chrześci-
jaństwo i po mądre  przemyślenia dotyczące 
powodów kryzysu, który dotknął filozofię i teo-
logię współczesną. Niech myśl wielkiego                       
Ratzingera często towarzyszy naszym religij-
nym rozważaniom.                            Ks. Tomasz 
 

___________________________ 

FORMACJA 

DROGOWSKAZY NOWEGO CZŁOWIEKA  

Pierwsze trzy drogowskazy drogi, którą kro-
czymy już za nami. Obyśmy ich nie przegapili, 
bo to nie żadne wyścigi. Tu za przegapienie 
drogowskazu mandatu nie będzie. Te proste 
zasady życia chrześcijańskiego mają nam po-
móc uporządkować bałagan pozostawiony 
przez starego człowieka. Przypomnijmy sobie: 
1. Jezu Chrystus 
2. Niepokalana 
3. Duch Święty 



 

2 

Nie wszyscy mamy jednak świadomość, 
że formacja podstawowa w Ruchu, oparta na 
„Obrzędach chrześcijańskiego wtajemniczenia 
dorosłych” prowadzi do przyjęcia Jezusa                        
Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.                          
To zjednoczenie z Chrystusem dokonuje się                       
w Duchu Świętym. W swoim oddaniu się Chry-
stusowi na wzór Maryi, członkowie Ruchu                     
widzą swoje uczestnictwo w tajemnicy                            
Kościoła Matki i źródło owocności swojej po-
sługi. W tym miejscu powinna się nam zaświe-
cić czerwona lampka i pojawić się powinno                    
pytanie: Skoro jestem członkiem Ruchu, to                      
w jaki sposób służę? Na czym polega moja po-
sługa? Jakie owoce przynosi moja posługa. Jaki 
jest mój stosunek do służby? 
4. KOŚCIÓŁ 
wpólnota pielgrzymującego ludu Bożego, 
zjednoczona z Ojcem przez Syna w Duchu 
Świętym,                       
jest jedynym 
środowiskiem 
życia, w którym 
może rozwijać 
się Nowy 
Człowiek. 

Dlatego chcę 
wrastać coraz głębiej w tę braterską 
wspólnotę poprzez żywą komórkę grupy                 
w ramach Kościoła lokalnego, który jest 
znakiem i urzeczywistnieniem Kościoła 
powszechnego. 

Niech za punkt odniesienia do refleksji 
nad czwartym drogowskazem posłuży nam 
tekst bardzo dobrze znanej pieśni: 

Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz,  
Dotrzymać pragnę szczerze,  
Kościoła słuchać w każdy czas, 
I w świętej wytrwać wierze. 
 
O Panie Boże, dzięki Ci, 
Żeś mi Kościoła otworzył drzwi, 
W nim żyć, umierać pragnę. 
 

____________________________ 

FORMACJA – REKOLEKCJE 2023 

 

Pojawiła się możliwość uczestnictwa w reko-
lekcjach specjalistycznych pn. CHARYZMAT 
OAZY REKOLEKCYJNEJ – przeznaczonych dla 
osób posługujących oraz pragnących posługi-
wać jako animatorzy, moderatorzy, diakonia 
muzyczna, diakonia wychowawcza… (wymo-
giem uczestnictwa jest przeżycie II stopnia 
ONŻ). Rekolekcje poprowadzą członkowie 
Centralnej Diakonii Oaz Rekolekcyjnych.  
 
CHARYZMAT OAZY REKOLEKCYJNEJ 
Termin: 28.04. – 03.05.2023 
Miejsce: Dębki 
Zgłoszenia: Tereska i Darek Chamera 
Tel. 505-792-205, mail: dk@chamera.pl  
 
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:  28.06-14.07.2023 
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  
 
 

mailto:dk@chamera.pl
mailto:dksoleccy@gmail.com
mailto:teresa.kulas@wp.pl
mailto:b.brzezinska@wp.pl
mailto:marekpszczola@gmail.com
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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 

KONKURS! 

 

Instytut Niepokalanej Matki Kościoła zapra-
sza do udziału w konkursie z okazji 50. rocznicy 
Aktu Konstytutywnego. Celem jest zapoznanie 
uczestników z mariologią Sł. Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego oraz popularyzowanie 
jego nauczania. 

Organizowany jest w dwóch kategoriach: 

Konkurs plastyczny – uczniowie i uczennice 
szkół podstawowych lub rodziny. 

Konkurs multimedialny – grupy uczniów szkół 
średnich lub grupy dorosłych. 

Przewidziane są atrakcyjne nagrody, m.in.                   
vouchery na pobyt w domach INMK w Zakopa-
nem i Dursztynie. 

Szczegóły i regulamin konkursu na stronie                     
Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła. 

https://www.inmk.org.pl/konkurs-mater-
ecclesiae/ 

___________________________ 

DIAKONIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

JESTEŚMY DLA WAS 

Diakonia Muzyczna 

Diecezjalna Diakonia Muzyczna Archidiecezji 
Gdańskiej zaprasza do współpracy wszystkich                  
w jakikolwiek sposób posługujących muzycz-
nie w parafii i w Ruchu (obecnie lub w prze-
szłości), jak również osoby, które nigdzie nie 
posługują, a chciałyby służyć muzycznie. Jeśli 
formujesz się w gałęzi młodzieżowej, doro-
słych lub w rodzinnej (w Domowym Kościele)                   
i przeżyłeś przynajmniej jedne rekolekcje                       
oazowe OND, ONŻ lub ORAR to serdecznie za-
praszamy do kontaktu z nami. Również mło-
dzież i dorośli, którzy nie należą do Ruchu 
Światło-Życie, a biorą czynny udział w grupach 
muzycznych działających przy parafiach mogą 
skorzystać z organizowanych przez nas Mu-
zycznych Dni Skupienia. 

Jak działamy i gdzie możesz nam pomóc? 

Baza kontaktów – budujemy listę kontaktów 
do osób posługujących muzycznie w swoich 
parafiach oraz posługujących muzycznie w na-
szym Ruchu. W szczególności poszukujemy 
Ciebie: 

- jeśli jesteś członkiem zespołu/chóru/scholi 
parafialnej albo jesteś za niego odpowie-
dzialny 

mailto:dksoleccy@gmail.com
mailto:asiacymbaluk@wp.pl
mailto:dk@chamera.pl
https://www.inmk.org.pl/konkurs-mater-ecclesiae/
https://www.inmk.org.pl/konkurs-mater-ecclesiae/
https://www.inmk.org.pl/konkurs-mater-ecclesiae/
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- jeśli służysz jako animator muzyczny na róż-
nych rekolekcjach dowolnej gałęzi Ruchu Świa-
tło-Życie 

- jeśli jesteś członkiem innej diakonii, ale słu-
żysz w niej muzycznie (np. Diakonia Modlitwy) 

- jeśli jesteś organistą. 

Dochodzą do nas głosy, że trudno jest (np. w 
rejonach) znaleźć muzycznych/zespoły/schole 
do obstawy Rejonowych Dni Wspólnoty,                
czuwań, rekolekcji, Eucharystii – chcemy to 
zmienić! 

Muzyczne dni skupienia – chcemy budować 
przestrzeń wymiany wiedzy i doświadczeń dla 
osób w dowolny sposób posługujących mu-
zycznie i jednocześnie dbać o formacje mu-
zyczną w sposób jak najmniej kolidujący i od-
rywający od naszych codziennych posług.                              
Z tego względu 3 lub 4 razy w roku będziemy 
organizować dzień skupienia, na którym                      
będziemy poruszać tematy związane ściśle                     
z naszą posługą. Nie zabraknie informacji                      
o Eucharystii, Liturgii Godzin i innych rodzajach 
posług w świecie muzycznym. W szczególności 
pragniemy dawać pomoc, materiały i narzę-
dzia tym osobom, które służą w swoich para-
fiach i innych diakoniach, a nie mają czasu włą-
czać się całkowicie w pracę w Diecezjalnej Dia-
konii Muzycznej. 

Diakonijny zespół wokalno-instrumentalny – 
jeśli masz większe możliwości czasowe zapra-
szamy do przyłączenia się do zespołu diakonij-
nego, którego głównymi zadaniami są oprawy 
muzyczne wydarzeń Ruchu Światło-Życie na 
szczeblu diecezjalnym. Skontaktuj się z nami 
jeśli śpiewasz i/lub grasz na jakimś instrumen-
cie i chciałbyś wspólnie z nami podejmować 
posługę w diakonijnym zespole. Zespół organi-
zuje swoje dodatkowe próby – zwykle w piątki 
poprzedzające daną oprawę muzyczną (w za-
leżności od potrzeb ilość prób może być więk-
sza). 

_____________________________ 

DIAKONIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

Diecezjalna Diakonia Modlitwy zaprasza do 
włączenia się w modlitwę za księży z archidie-
cezji gdańskiej. Najlepiej zapisujcie się na cały 
rok 2023. Jeśli nie możecie się modlić za 10 
księży, to ogarnijcie modlitwą choć jednego... 
Odmówienie krótkiej modlitwy i 1 "Zdrowaś 
Maryjo" to zaledwie kilkadziesiąt sekund. Bar-
dzo nam ubywa kapłanów, a potrzebujemy 
mieć ich dużo,  a do tego świętych i gorliwych. 
Imiona kapłanów wyznacza organizator akcji,        
a otrzymasz je razem z tekstem modlitwy po 
napisaniu e-maila na adres:  
pomorzekaplanom@gmail.com 
_____________________________ 

UWAGA! 

Następna Msza Św. DK  
w poniedziałek 6 lutego godz. 19.00.     
Posługuje rejon 3. 

mailto:pomorzekaplanom@gmail.com

