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Charyzmat oazy określamy jako charyzmat spotkania, dar naszego spotkania się 
z Chrystusem w Duchu Świętym we wspólnocie żywego Kościoła.  

To spotkanie staje się źródłem dynamiki apostolskiej. Ono rodzi potrzebę zaangażowania się. 
Dlatego z charyzmatu spotkania „rodzi się” charyzmat diakonii, czyli służby. 

Charyzmat Światło-Życie, Ks. Franciszek Blachnicki  

  

    

   

 

 

 
 

 

_____________________________ 

SŁOWO NA STYCZEŃ 

KARNAWAŁ – RADOŚĆ ZABAWY. 
Chrześcijaństwo często jest kojarzone 

tylko ze smutkiem, powagą i pokutą. Prawda 
jest zupełnie inna. Religia Chrystusa jest pełna 
radości. Uczeń Jezusa jeśli pragnie być wierny 
swojemu Mistrzowi musi mieć w sobie pokłady 
radości. Radość to oznaka szczęścia, które jest 
owocem dobra pełnionego w życiu. Istotne 
jest byśmy odróżniali radość od wesołości. 
Wesoły to nie zawsze znaczy radosny. Radość 
dotyka nie tylko zewnętrznego zachowania 
człowieka ale również jego wnętrza. Ona pły-
nie z serca, które jest przepełnione Bogiem. 
Spotykamy „wesołków”, którzy przy bliższym 
poznaniu, okazują się ludźmi smutnymi i nie-
szczęśliwymi. Ale są i tacy, którzy wydają się 
zbyt poważni, ale gdy dogłębniej im się przyj-
rzymy, okazują się ludźmi głębokiej radości 
płynącej z serca przepełnionego Dobrem. Oni 
też potrafią się bawić, doceniać chwile wypo-
czynku i spotkań z drugim człowiekiem. Wie-
dzą, że czas zabawy też jest nam podarowany 
przez Boga. Karnawał jest takim darem od 
Pana. Chrystus nawiedzający nowożeńców po-
twierdza swoją obecnością, że chwile radosnej 
zabawy są bardzo ważne w życiu. Jednak jak 
wszystko inne (z wyjątkiem miłości, która jest 
nieograniczana niczym) zabawa powinna być 
nasiąknięta umiarem. Gdy spojrzymy na dzieje 
Kościoła, to zauważymy, że tego umiaru i roz-
tropności często brakowało. Albo używało się 
życia bez ograniczeń, odrzucając wszelkie przy-
kazania i zasady moralne, albo wszędzie wi-
dziano grzech lub zagrożenie upadkiem moral-
nym. 

 
 
 
Nauka Kościoła, prowadzonego przez Ducha 
Świętego, wskazuje na mądre i odpowie-
dzialne korzystanie z daru wolności. Możemy 
zauważyć różne wymiary życia ludzkiego. 
Wszystkie one są potrzebne. Jednak mądrość 
płynąca od Ducha Świętego, pozwala nam 
ustawiać właściwą hierarchię wartości i poma-
gać właściwie i z umiarem korzystać z tego 
wszystkiego co przynosi życie. To Kohelet, mę-
drzec biblijny pisał: Jest czas płaczu i czas 
śmiechu, czas zawodzenia i czas pląsów1) … 
Tak więc wszystko ma swój czas. Teraz jest 
czas radosnej zabawy i spotkań, które mogą 
nas ubogacić. Korzystajmy z tych darów przy-
gotowanych prze dobrego Boga. Ks. Tomasz 

1) 1 Koh 3, 4 (BT) 
___________________________ 

FORMACJA 

DROGOWSKAZY NOWEGO CZŁOWIEKA  

5. SŁOWO BOŻE  
stanie się dla 
mnie światłem 
życia, jeżeli 
będę podejmo-
wał stały wysi-
łek zachowania 
go,  pójścia za 
nim i czynienia go słowem życia.  

Dlatego chcę karmić się nim jak                    
najczęściej szczególnie poprzez osobiste                          
i wspólne z braćmi studiowanie Pisma świę-
tego. 

Przyjęty przez nas drogowskaz ma po-
dwójny charakter, gdyż jest również zobowią-
zaniem, które poznajemy już na etapie pilo-
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tażu. Czy trwając w Domowym Kościele rzeczy-
wiście staramy się zgłębiać Słowo Boże? Czy ta 
lektura zmienia nasze życie? Może warto sta-
nąć w prawdzie i odpowiedzieć sobie, czy fak-
tycznie korzystam z tego pięknego drogo-
wskazu i zobowiązania, które pokazuje co zro-
bić żeby żyć w świetle a nie ciemności. Tak na-
prawdę jeszcze trwamy w roku formacyjnym 
Życie w świetle. Na ile więc odważyliśmy się 
zmienić swoje życie i znaleźć czas na Słowo 
Boże? Niech to czytanie będzie dialogiem z Bo-
giem. Ksiądz Tomasz w IV numerze kwartal-
nika „Blachownia” słusznie zauważył, „że tylko 
człowiek ma możliwość takiego dialogu jak 
Bóg. Żadne inne stworzenie tu na ziemi takich 
możliwości nie posiada. Sztuka czytania Słowa 
Bożego, to również sztuka Jego słuchania. A je-
śli słuchamy, to przyjmujemy do umysłu i serca, 
a potem całym sobą, całym naszym „ja” mamy 
odpowiedzieć dobremu, kochającemu nas do 
szaleństwa Bogu.” 
____________________________ 

FORMACJA   

REKOLEKCJE 2023 

 
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: 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: ORAR II  
Termin: 24.06-28.06.2023 
Miejsce: Dębki 
Zgłoszenia: Barbara i Adam Kaczmarek, 
tel. 665 103 098, mail:  kaczmarki1971@tlen.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 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 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 
 
Rodzaj rekolekcji: ORAR I  
z pielgrzymką do Krościenka   
Termin: 21.08-27.08.2023  
Miejsce: Tenczyn 
Zgłoszenia: Anna i Leszek Krzysztoforscy, 
507 155 130, mail: krzysztoforki@gmail.com 
 

____________________________ 

REKOLEKCJE DOMOWEGO KOŚCIOŁA 

ŚWIADECTWO 

Cieszymy się, że możemy się z Wami po-
dzielić naszym świadectwem z ostatnich reko-
lekcji, Oazy Rodzin I stopnia, w których wzięli-
śmy udział. Rekolekcje odbywały się w Biało-
górze, w dniach 14-28 stycznia. Była to nasza 
pierwsza Oaza i pierwsze rekolekcje w ogóle. 
Towarzyszyły nam zatem ogromne emocje. 
Propozycja wyjazdu pojawiła się zupełnie znie-
nacka. Pomimo początkowego lęku, zdecydo-
waliśmy się na wyjazd. Nie udałoby się to, 

mailto:dk@chamera.pl
mailto:teresa.kulas@wp.pl
mailto:kaczmarki1971@tlen.pl
mailto:marekpszczola@gmail.com
mailto:dksoleccy@gmail.com
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gdyby nie natchnienie Ducha Świętego. Jego 
wsparcie czuliśmy w trakcie całego wyjazdu.  

Gdy udało się nam zapakować i dojechać 
na miejsce, spotkaliśmy się z niezwykłą życzli-
wością. Mogliśmy liczyć na pomoc animato-
rów i członków diakoni, posługujących na re-
kolekcjach, Byliśmy jedną z rodzin o najkrót-
szym stażu. Pomimo początkowych trudności, 
dostosowaliśmy się do rytmu dnia. Nasze ma-
luchy, 2-letnia Kasia i roczny Julek, pierwszy 
raz miały okazję zostać tak długo pod opieką 
osób spoza najbliższej rodziny. Mimo to, do-
skonale się zaaklimatyzowały. Dzięki temu mo-
gliśmy w skupieniu wziąć udział w konferen-
cjach i spotkaniach, które przygotowali dla nas 
animatorzy. 

 

Szczególnie ważnym wydarzeniem dla 
naszego małżeństwa było przyjęcie Jezusa jako 
osobistego Pana i Zbawiciela. Wielkim błogo-
sławieństwem było dla nas odkrycie na nowo 
sakramentu spowiedzi i pojednania. Oczysz-
czanie serca z grzechu jest okropnie trudne bez 
poznania owoców i sensu tego sakramentu. 

Myślę, że wiele problemów z wiarą jest po pro-
stu spowodowane zaniechaniem spowiedzi 
lub złe przygotowanie do tego sakramentu, bo 
nie wiemy jak się przygotować. 

Możemy zaświadczyć również z całą 
mocą, że dopiero w trakcie rekolekcji można w 
pełni poczuć ducha i istotę Domowego Ko-
ścioła jako ruchu. Wymiana refleksji i doświad-
czeń z wieloma rodzinami, przyjeżdżającymi z 
przeróżnych zakątków Polski jest bardzo budu-
jąca. 

To poczucie wspólnoty i jedności, z któ-
rym nigdzie wcześniej nie mieliśmy do czynie-
nia, pozwoliło nam dostrzec, że faktycznie to 
sam Chrystus przebywał pośród nas. Był z nami 
podczas porannej jutrzni, konferencji, studio-
wania Pisma Świętego, zasiadał z nami pod-
czas posiłków na stołówce i rozmawiał z nami 
na Namiocie Spotkania. 

Bardzo serdecznie wspominamy dialog 
małżeński, zorganizowany przez niezawodne 
pary animatorskie. Klimat romantycznej ka-
wiarni, jaki udało się stworzyć, pozwolił nam 
otworzyć się na szczerą i ożywczą rozmowę, z 
udziałem Ducha Świętego. 

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim zaan-
gażowanym w organizację OR I st. w Białogó-
rze, w szczególności parze moderatorskiej oraz 
księdzu moderatorowi Pawłowi Zimniewi-
czowi. 

Z Panem Bogiem, Krzysztof i Monika Franek 

___________________________ 

DIAKONIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

JESTEŚMY DLA WAS 

Diakonia Społeczna 

Co robimy? Włączamy się w sprawy społeczne 
na różnym poziomie tam gdzie się znajdujemy: 
jako rodzice, w szkole naszych dzieci, w swojej 
pracy, miejscu zamieszkania. 
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Modlimy się za posłów i senatorów, mając 
świadomość, żeby osoby które nas reprezen-
tują swoją posługą świadczyły dobro. 

Bierzemy udział w różnych konsultacjach spo-
łecznych w których możemy mieć wpływ na 
rządzących po to, aby ich władza dobrze wpły-
wała na nas jako mieszkańców, abyśmy mogli 
spokojnie żyć zgodnie z naszymi wartościami. 

Dla kogo? Dla wszystkich oazowiczów, również 
dla tych z gałęzi młodzieżowej jak z Domowego 
Kościoła. 

Jesteśmy otwarci na różne projekty i wiele z 
nich już realizujemy np. „Morze Modlitwy.” 

___________________________ 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE 

Diakonia Wyzwolenia zaprasza na Mszę Świętą 
i Drogę Krzyżową ścieżkami Kalwarii Wejhe-
rowskiej – sobota 4 marca 2023. 

 

___________________________ 

DOMOWY KOŚCIÓŁ – 50 ROCZNICA 

Pół wieku trwania i rozwijania się wspólnoty 
Domowego Kościoła nie tylko w Polsce zbliża 

się do swojego punktu kulminacyjnego, któ-
rym będą uroczyste obchody tej rocznicy na  
Jasnej Górze 9 września 2023 r. 

 

Dlatego już dziś bardzo gorąco zachęcamy i za-
praszamy do wspólnej radości świętowania.               
Z oczywistych względów logistycznych infor-
mujemy o tym wydarzeniu z dość sporym wy-
przedzeniem. Mamy już zamówiony autokar, 
na który ruszają zapisy u Basi i Adama                        
Kaczmarków:  

tel. 665 103 098,                      

mail:  kaczmarki1971@tlen.pl 

Koszt autokaru od osoby – 100 zł  

_____________________________ 

UWAGA! 

Następna Msza Św. DK  
w poniedziałek 6 marca godz. 19.00.     
Posługuje rejon 4. 

mailto:kaczmarki1971@tlen.pl

