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   Ośrodek "Marianum" w Carlsbergu 
powstał dzięki pracy i ofi arności Po-
laków w Niemczech (w szczególności 
Polskich Oddziałów Wartowniczych 
przy Armii Amerykańskiej) jako Dom 
Młodzieży Polskiej.  W dniu 25 sierpnia 
1956 roku, w przeddzień Uroczystości 
Najświętszej Maryi Panny Często-
chowskiej, został nazwany ku czci 
Niepokalanej Dziewicy "Marianum" 
i oddany jako wotum narodowe Kró-
lowej Polski - Jasnogórskiej Pani, 
w Jej królewskie władanie.
   Od 25 marca 1982 roku "Marianum" 
działa jako Międzynarodowe Centrum 
Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie 
(Ruchu oazowego, zwanego też  Dzie-
łem Niepokalanej, Matki Kościoła). 
W latach 1982-1987, modlił się, pra-
cował i tutaj zmarł Założyciel Ruchu 
Światło - Życie i Krucjaty Wyzwolenia 
Człowieka, Sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki (1921-1987), którego Pa-
pież Jan Paweł II nazwał "gorliwym 
apostołem nawrócenia i wewnętrznej 
odnowy człowieka".
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Dzisiejszy człowiek, w społe-
czeństwie, w którym żyjemy nie jest 
„głodny”, żyje po swojemu, nie czuje 
potrzeby Boga i spraw duchowych. 
Co więcej jest przekonany, że jego 

pogląd (Meinung) jest wystarczający 
by tłumaczył jego wybory osobiste i 

postępowanie codzienne. Tymczasem 
trzeba odnieść swoje życie do prawdy 
obiektywnej. Pośród takiego świata 
„nie odczuwającego głodu Boga” 

mamy najpierw odnaleźć sami Tego, 
który jest Prawdą, Drogą i Życiem. 

Jesteśmy też posłani, by zanieść 
innym nie jakąś teorię, ale świadec-
two tego, że JEST PRAWDA, JEST 

DROGA I JEST ŻYCIE.
Bądźmy więc wytrwałymi świadkami 

Tego, który był, jest i przychodzi.

Ks. Jacek Herma
Moderator "Marianum"

z Diakonią

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Słowo "krucjata" pochodzi od łacińskiego słowa "crux" - krzyż. Jest w nim wyrażone nasze 
przekonanie, że wyzwolenie może przyjść tylko stamtąd, z mocy Krzyża. Wyzwolenia może 
dokonać tylko Ten, który na krzyżu wyzwolił nas z niewoli grzechu i śmierci. Krucjata, a więc 
ci, którzy staną pod krzyżem, pod krzyżem Chrystusa. Pod krzyżem Chrystusa stała Maryja, 
pod krzyżem Chrystusa z Maryją stoi Ojciec Święty Jan Paweł II. Pod krzyżem z Maryją i 
z Ojcem Świętym chcemy stanąć my, Krucjata Wyzwolenia Człowieka. Chcemy się oddać 
Chrystusowi jako narzędzie, aby przez nas objawił moc Krzyża ku wyzwoleniu człowieka. 
/.../ W tym kontekście chcemy podjąć naszą Krucjatę Wyzwolenia Człowieka.

Ks. Franciszek Blachnicki

MARYJNE CZUWANIA MODLITEWNE
(od września do czerwca)

W "MARIANUM" W CARLSBERGU

Szczególnie zapraszamy na nie osoby związane z dziełem
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
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Zasady życia rodzinnego 

Herod uważał władzę za najwyższą wartość i drżał, aby 
jej nie utracić. W obronie tej władzy był gotowy mor-
dować nawet niewinnych. Nowonarodzone Dziecię 
chciał zamordować ze względu na proroctwo o Jego 
przyszłym królowaniu. Kiedy mu się to nie udało, ka-
zał zabić wszystkie dzieci w Betlejem i okolicy, żeby 
zdobyć pewność, iż wśród nich będzie także Ten, który 
rzekomo miał zagrażać jego panowaniu. Od tej chwili, 
zresztą tak było i przedtem, ciągle w historii pojawiają 
się nowe wcielenia Heroda zarówno jednostkowe, jak i 
społeczne. Kolejnym wcieleniem Heroda i tego, co on 
reprezentuje, jego postawy jest na pewno współczesna 
nomenklatura, która także ma tylko jedną zasadę: wła-
dza i strzeżenie tej władzy za wszelką cenę. Także za 
cenę zbrodni. A Bóg realizuje swój plan, w którym zło 
zwycięża dobrem i w cieniu tronu Heroda powołuje Ro-
dzinę Świętą, nową wspólnotę, gdzie wszystko opiera się 

na zasadzie służby. Syn Boży przychodzi w postaci Sługi po to, żeby służyć i życie 
oddać. Do tego zadania przygotowuje się w ciszy życia rodziny nazaretańskiej. 
Powołuje Bóg Dziewicę, której na imię Maryja, aby służyła tajemnicy Wcielenia: 
„Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego Słowa” (Łk 1, 38a). 
I Ona zatem istnieje tylko dla służby, dla wypełnienia odwiecznego planu Boga 
Ojca, oddaje się całkowicie do dyspozycji Tajemnicy Syna, który musiał najpierw 
posłużyć się Nią i Jej oddaniem, aby sam mógł się narodzić w postaci Sługi. A 
obok Jezusa i Maryi powołuje Bóg św. Józefa, który także nie żyje dla siebie, nie 
ma własnych planów, ambicji, ale jest całkowicie do dyspozycji, aby wypełnił się 
Boży plan zbawienia. Strzeże swojej małżonki Maryi i nowonarodzonego Dziecię-
cia, stając się w Świętej Rodzinie trzecim członkiem całkowicie opanowanym tym 
samym duchem, duchem służby, diakonii. Dzięki temu Rodzina Święta z Nazaretu 
jest doskonałą wspólnotą, ziemskim odbiciem, odwzorowaniem wspólnoty Trój-
cy Przenajświętszej, jakby wcieleniem Trójcy Przenajświętszej. W niej objawia się 
tajemnica życia Boga, który jest jednością w wielości i wielością w jedności, Boga, 
którego tajemnicę określa Trójca Przenajświętsza – jedna natura Boża w wielu 
osobach. Każda Osoba Boga żyje swoim własnym życiem jako Osoba, ale istota 
tego życia polega na dawaniu siebie, na posiadaniu natury Bożej w jej dawaniu 
pozostałym Osobom. Dlatego również istotę Osób Bożych można analogicznie 
określić jako służbę, diakonię, w której istotną treścią jest oddanie siebie, oddanie 
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Boskiej natury posiadanej przez miłość, czyli w akcie dawania. To jest wzór osta-
teczny tej wspólnoty, do której Bóg wezwał także człowieka. Człowiek jest powo-
łany do tego, aby będąc odwzorowaniem Boga, posiadał siebie w dawaniu siebie. 
Taka postawa diakonii umożliwia mu wejście w jedność z innymi ludźmi, dzięki 
którym może żyć w pokoju na tej ziemi i przygotować się do wejścia do Bożej ro-
dziny w niebie. Ostateczny cel naszego życia, ostateczne przeznaczenie człowieka 
to wejście na wieki do rodziny Osób Bożych. Dlatego w ziemskim życiu każdy 
musi wejść na drogę, na której stanie się dojrzałym do tego, by po śmierci być 
przyjętym do wiecznego Bożego domu.
Św. Paweł w czytanym fragmencie Listu do Kolosan daje nam obraz życia rodzi-
ny nowej, rodziny chrześcijańskiej opartej właśnie na tych zasadach, na zasadzie 
miłości, która polega na służbie, diakonii, na zasadzie wielości, która prowadzi 
do jedności i jedności, w której objawia się wielość powołań, charyzmatów. A to 
wszystko przeniknięte jest jednym duchem, duchem służby, miłości, duchem po-
siadania siebie w dawaniu siebie. Ta jedna postawa, jeden duch rodzi różne cnoty 
życia wspólnego, życia rodzinnego, takie jak serdeczne miłosierdzie, dobroć, po-
kora, cichość, cierpliwość, znoszenie jedni drugich, wzajemne wybaczanie sobie 
i wreszcie miłość, która jest więzią doskonałości (por. Kol 3, 12-14). Jeżeli takie 
postawy, takie cnoty są realizowane w życiu wspólnoty, wtedy sercami wszyst-
kich członków tej wspólnoty rządzi pokój Chrystusowy, do którego zostali we-
zwani w jednym ciele. Do tego dochodzi wdzięczność wobec Boga, ta wspólnota 
za wszystko dziękuje Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa. W tej wspólnocie Słowo 
Boże mieszka z całym swym bogactwem tak, że wszyscy członkowie z wszelką 
mądrością nauczają i napominają siebie wzajemnie przez psalmy, hymny, pieśni 
pełne ducha, śpiewając pod wpływem łaski Bogu w swoich sercach (por. Kol 3, 
15-16). Oto wspaniały ideał, który mamy odtwarzać, to jest nasze przeznaczenie 
w tym życiu. Musimy dzisiaj dziękować Panu za to, że zostaliśmy powołani na 
taką drogę, drogę życia we wspólnocie ewangelicznej, w tej wspólnocie, która w 
wyższym stopniu stara się być wypełnieniem tego ideału, do którego są wezwane 
wszystkie rodziny chrześcijańskie, rodziny naturalne. (...) Można powiedzieć, że ta 
rodzina nadprzyrodzona, ewangeliczna na tej ziemi jest jakimś etapem pośrednim 
między naturalną rodziną a tą ostateczną rodziną Bożą, która kiedyś ma się w nas 
urzeczywistnić. Każda rodzina naturalna podniesiona do godności sakramentu 
uczestniczy w tym samym powołaniu. Oprócz tego, zgodnie z planem Bożym, 
powstają rodziny oparte na praktykowaniu rad ewangelicznych, które mają być 
pełniejszym znakiem tej wspaniałej jedności, która urzeczywistnia się poprzez 
diakonię.

Ks. Franciszek Blachnicki
Homilia z dnia 28.12.1980 r. – Święto Świętej Rodziny 

(Syr 3, 2-6.12-14; Ps 128; Kol 3, 12-21; Mt 2, 13-15.19-23)
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Ks. Jacek Herma

Święta Rodzina z Nazaretu
(Homilia, Święto Świętej Rodziny, grudzień 2000)

Ewangelia i teksty, które słyszymy, Słowo, które przygotował nam Kościół, 
jest w wielu miejscach niezrozumiałe dla mentalności ludzi tego świata. Ewange-
lia świata - pseudo-ewangelia - brzmiałaby raczej (np. gdybyśmy wzięli Księgę 
Syracydesa i próbowali w jej kontekście zobaczyć, czym żyje świat) tak: „Synu, 
nie przejmuj się swoim ojcem w starości, umieść go w domu starców, żeby ci 
nie przeszkadzał. On ma swoje lata; nie dbał o ciebie w swojej młodości, dla-
czego więc ty masz się o niego martwić w czasie, gdy jest stary i niepotrzebny? 
Pomóż mu poprzez eutanazję, żeby szybko zniknął z tego świata; uczynisz w 
ten sposób dobrze, żeby nie przeszkadzał ci w twoim życiu“. Tak brzmi w wielu 
punktach pseudo-ewangelia tego świata. Musimy być tego świadomi, by żyjąc w 
tym świecie, nie przejmować bezkrytycznie jego myślenia, sposobów reagowania 
i działania. Jako chrześcijanie mamy być światłem dla świata, czyli mamy się 
przeciwstawić także w swoim myśleniu, w swoim działaniu, w swoich postawach 
temu, co jest prądem życia świata. 

Nie zawsze płynięcie z prądem jest oznaką życia. Wszystkie zdechłe ryby tak-
że płyną z prądem. Tylko ryby zdrowe płyną pod prąd. To musi być naszą świa-
domością, aby pośród świata nie zagubić tego, co jest wartością, co jest prawdą, 
którą wniósł Jezus Chrystus. Istnieje potrzeba ciągłej refl eksji. Nie wystarczy raz 
na zawsze ustawić sobie swój świat wartości. „Proszę księdza, chodziłem na reli-
gię i wtedy poustawiałem sobie dobrze mój świat wartości. Dziękuję Panu Bogu, 
że od momentu pierwszej komunii dobrze to zachowałem i przechowałem“. Ale 
świat już się zmienił. Czasem ta komunia była już kilkadziesiąt lat temu. Czy 
umiem odpowiedzieć na pytania, które są stawiane, na problemy, którymi żyje 
świat obok mnie, czy je znam? Czy wiem, na czym polegają te problemy? W spo-
łeczeństwie demokratycznym wielokrotnie będę pytany o to. Można zaobserwo-
wać, że dzisiejsze społeczeństwo - nawet tam, gdzie jest większość ochrzczonych 
- w chwili kiedy jest pytane, w sytuacji państwa demokratycznego, daje odpowie-
dzi, które nie tylko trzeba widzieć jako pogańskie, ale sprzeczne głęboko z by-
ciem chrześcijaninem. Jeśli poganin daje pogańską odpowiedź, to daje ją zgodnie 
ze swoją naturą. Jeśli jednak chrześcijanin daje odpowiedź, która przeczy temu, 
kim on jest, jest to tragedia chrześcijanina, który przestał być solą ziemi. 

Święta Rodzina z Nazaretu. Ktoś może odebrać opis ewangeliczny: Ci to mie-
li dobrze, sami święci; żyli i nie mieli problemów. Człowiekowi, który powierz-
chownie słucha słowa Bożego może grozić sytuacja, że powie: „To nie dla mnie, 
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za wzniosły ideał; ja mam swoje problemy. Ewangelia jest dobra; zgadzam się z 
nią, ale ja mam swoje życie, które mam realizować i Pan Bóg dobrze zrozumie, 
dlaczego ja muszę iść na kompromisy życiowe. Jestem słaby i biedny. Gdybym 
był św. Józefem, albo miałbym chociażby połowę tej łaski Ducha Świętego co 
Matka Boża, to wtedy doskonale radziłbym sobie z życiem. Byłbym wzorem dla 
mojej rodziny i dla innych“. 

Grozi nam, że zwolnimy się z wysiłku poddania swojego życia światłu Ewan-
gelii. Możemy także skoncentrować swoją uwagę na innych, na ich postawach, 
na naszych oczekiwaniach co do bliźnich: co oni powinni zmienić w swoim ży-
ciu. Jednak Pan Bóg nie zapyta nas: „Jak twój sąsiad prowadził życie zgodnie 
z Ewangelią? Jak twoja teściowa żyła zgodnie z Ewangelią? Pan Bóg zapyta 
nas: „Co ty zrobiłeś z moją Ewangelią w twoim osobistym życiu?“ Odpowiesz: 
„Próbowałem ją zachować w niedzielę w czasie Mszy św. Myślałem o rzeczach 
pobożnych trzy kwadranse w tygodniu“. Czy sądzisz, że naprawdę to cię wytłu-
maczy i usprawiedliwi?

Trzeba podjąć osobisty wysiłek zmiany swojego życia. Ewangelia ma wejść 
w naszą codzienność. Życie Świętej Rodziny składało się nie z tylko z momen-
tów wielkiej ingerencji Boga. Były to przede wszystkim lata codzienności - sza-
rej i zwykłej, bez wielkich objawień. Nam trudno jest żyć naszą codziennością. 
Trudno nam wielokrotnie odnaleźć obecność Boga, wierzyć, że w codziennym 
i szarym życiu Bóg może działać, coś zmienić i objawić swoją moc. Uciekamy 
także od naszej odpowiedzialności za swoje życie i przerzucamy ją na innych. 
Mąż powie: „Gdyby moja żona była świętsza, wtedy ja byłbym spokojniejszy“. 
Albo żona patrząc na męża: „Gdyby on nie miał tylu słabości, to ja także lepiej 
umiałabym się odnaleźć jako żona i matka. Ale ponieważ on ma tyle słabości, 
dlatego ja nie jestem święta. Panie Boże, to jego wina, że ja nie jestem święta“. 

Święta Rodzina była jedną z ubogich rodzin w Nazarecie. O tym świadczą 
fakty zapisane w Ewangelii: podczas ofi arowania Jezusa w Świątyni Józef i Ma-
ryja złożyli ofi arę ubogich. Nie była to więc rodzina dobrze sytuowana, to była 
rodzina uboga. Syn Boży stał się ubogim w ubogiej rodzinie, przeżył swoje ży-
cie pośród ludzi prostych, przyjął prosty, zwykły styl życia. Warunki życia były 
dla przeciętnego, ówczesnego człowieka bardzo trudne. W codziennym życiu nie  
było dzisiejszych zdobyczy cywilizacji: nie było lodówki, pralki, telewizora, nie 
było wygodnych środków komunikacji. Trzeba było w trudzie mozolić się, by 
zapewnić swojej rodzinie środki do życia. Nie było dzisiejszych lekarstw, opieki 
zdrowotnej, zabezpieczeń socjalnych. Świat był trudniejszy. Jezus wszedł w takie 
życie – ubogie, pełne prostoty, codziennych prac, i uświęcił je. 
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Co było wysiłkiem i troską każdego z członków Świętej Rodziny? Otóż była 
to troska o głębię odniesienia do Boga. Jest to wymiar, który tak naprawdę jest 
najważniejszy w życiu: indywidualne odkrycie osobistego wezwania do święto-
ści. „Ja jestem wezwany do świętości” - to jest pierwsze powołanie każdego od 
momentu Chrztu. W naszym życiu nie jest to takie oczywiste. Stawiamy raczej 
wymagania wobec innych i nie widzimy, że najpierw powinniśmy nimi żyć. Czy 
nie jest często tak, że rodzic mówi dziecku: „Masz czcić swego ojca. Jak się do 
ojca odzywasz?“ Ale czy tak mówiący ojciec troszczy się o swoje życie ducho-
we? Czy sam czci Ojca, który jest w niebie? Czy modli się do Niego? Czy obja-
wia coś wobec swego dziecka z tej miłości Ojca Niebieskiego? Jaki jest Ojciec 
Niebieski w jego doświadczeniu życia? Czy Go poznaje, żeby później objawić 
coś z tej miłości? Czy jest dla swojego dziecka czytelnym znakiem miłości Ojca 
Niebieskiego? Czy matka też objawia tę troskę Boga, który żywi nas i karmi, 
podtrzymuje, daje ciepło? Skąd to czerpie? Czy tak z siebie, ze swoich ludzkich 
zasobów? Czy wynika to z głębokiego życia modlitwy? 

Czasem próbujemy przejść przez swoje życie ludzkie jak ludzie samowy-
starczalni, niezależni od Boga. Jesteśmy podobni to tych, którzy kopią cysterny, 
które są popękane i nie są w stanie utrzymać wody. Opuściliśmy Boga, który jest 
źródłem wody żywej, i dziwimy się, że brak nam sił, brak nam cierpliwości, brak 
nam dynamizmu życia codziennego. Jesteśmy zmęczeni codziennością, marzy-
my o tym, żeby uciec jak najszybciej od trudów życia, próbujemy zagłuszyć ból 
trosk i rozczarowań. Nie umiemy napełniać codzienności obfi tą miarą miłości, bo 
źródłem tej miłości może być tylko Bóg. Dlatego trzeba nieustannie wracać do 
Tego, który jest źródłem miłości prawdziwej, źródłem życia, żeby On dodawał 
nam sił, żeby nas odświeżał, odnawiał, żeby w Jego świetle widzieć to, co jest 
najważniejsze dzisiaj. 

Co mam zmienić w swoim życiu? Jak zaangażować się dla dobra tej wspól-
noty, w której stawia mnie Bóg? By znaleźć odpowiedź na te i inne pytania, jest 
potrzebna troska o pogłębione życie modlitwy. Trzeba podejmować wytrwałą 
codzienną walkę o osobistą świętość, o pogłębianie swojej więzi z Bogiem. Nie 
wystarczy raz to uczynić. Nie wystarczy impuls chwili, wysiłek od czasu do cza-
su, może nawet rekolekcje, kilka dni, które może poświęcam raz w roku. Potrzeba 
codziennej troski o swoje życie duchowe. Wy którzy umiecie obserwować naturę, 
przyrodę, dlaczego nie umiecie tego zastosować w swoim życiu duchowym? Nie-
mądry byłby to rolnik, który by tylko powiedział: „Wiesz, wyplewiłem i zasiałem 
swoje pole. Teraz mogę przez najbliższe dwa, trzy lata odpoczywać. Niech sobie 
rodzi plon. Później go zbiorę, po trzech latach“.

Oprócz wytrwałej i szczerej troski o życie duchowe trzeba powiedzieć, że nie 
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możemy stosować takiej cezury, podziału, sztucznej bariery: tu jest moje życie 
duchowe, a później: reszta mojego życia, jest życie mniej święte. Życie duchowe: 
a więc np. poświęcam Panu Bogu mniej więcej 5 minut dziennie, w niedzielę 
trzy kwadranse, a cała reszta należy tylko do mnie. Trzeba poddać całe swoje 
życie codzienne Bogu. By tak się stało, trzeba podjąć wysiłek pracy. Gdy pytamy 
jak Jezus przeżywał swoją codzienność, to Kościół podpowie nam, że Jezus był 
człowiekiem codziennej pracy, nauczył się rzemiosła Józefa, człowieka pracy. 
Praca jest obowiązkiem każdego. Bóg nie mówi, że mamy przeżywać swoje życie 
bezczynnie. Czasem marzymy o słodkiej bezczynności; „dolce vita” mówią Wło-
si - słodkie życie, słodkie leniuchowanie; tymczasem Bóg wzywa nas do pracy, 
mamy aktywnie przez swój  wysiłek zmieniać świat. Bóg stworzył ten świat, żeby 
człowiek poprzez swoją myśl i swoje zaangażowanie go przekształcał. Praca jest 
uczestniczeniem w dziele Boga. Oprócz tego praca jest płaszczyzną budowania 
więzi z drugim człowiekiem. Owoce zwykłej, czasem nawet wieloletniej pracy 
ludzkiej nie pozostają długo. Np. wytwory pracy Jezusa nie przetrwały. Nie ma 
żadnego stołka, który by pokazywali w Ziemi Świętej: „Ten stołek zrobił Pan 
Jezus w czasach, gdy pracował w Nazarecie“. Nie ma czegoś takiego. Większość 
owoców pracy ludzi prostych nie przetrwało. Pozostają tylko elementy pracy ar-
tystów albo coś, co odkrywamy w czasie wykopalisk; co przetrwało, ale nie bar-
dzo wiadomo, kto to zrobił, ale podziwiamy to, bo to ciekawe. 

Tym, co tak naprawdę pozostaje z pracy ludzkiej, to jest przemiana mojego 
serca i zbudowanie więzi z drugim człowiekiem. Tak więc nawet najbardziej pro-
sta praca może pozostawić trwały ślad miłości w moim sercu i w sercu bliźniego. 
W czasie rekolekcji oazowych proponujemy tzw. pracę dla wspólnoty, tzn. zaan-
gażowanie się np. w zmywanie po posiłku lub pomoc w przygotowywaniu posił-
ku czy też sprzątanie łazienki. Dlaczego? Dlaczego to zaproponował uczestnikom 
rekolekcji ks. Franciszek Blachnicki? Wielu może traktować to jako zło koniecz-
ne, jako coś zbędnego, czego należy uniknąć. Tymczasem te i inne prace mają 
służyć odkryciu, że praca jest czymś, w czym spotykam się z drugim człowie-
kiem. Mam przekształcać świat poprzez swoją pracę, a pośród świata zobaczyć, 
że jest także drugi człowiek, który też go przekształca; to ma zrodzić poczucie 
solidarności, zrozumienie drugiego człowieka w jego trudzie; także doświadcze-
nie wspólnie tworzonych owoców pracy. Praca, która jest właściwie podjęta, jest 
zaangażowaniem się w twórcze dzieło Boga, jest także budowaniem więzi z dru-
gim człowiekiem. 

Święta Rodzina z Nazaretu to przede wszystkim świat ludzkich odniesień 
pełnych miłości. Ktoś może powiedzieć: „W mojej rodzinie tak nie jest“. Nie 
chodzi o to, żeby frustrować się: „Tak nie jest. Koniec, kropka; tak już będzie do 
końca życia“ - tylko żeby sobie uświadomić, że może się zmieniać to, co w moich 
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odniesieniach, w moim najbliższym kręgu jest trudne. List do Kolosan pomaga 
nam to zrozumieć i podjąć. Mówi nam, że każdy z nas jest wybrańcem Bożym; 
jest wybrany, umiłowany przez Boga, odkupiony krwią Jezusa. Nikt z nas nie 
jest zapomnianą sierotą duchową; każdy z nas ma Ojca Niebieskiego, a więc jest 
kochany, chciany. Ojciec Niebieski ma wobec każdego z nas plan pełen miłości. 

Słowo Boże mówi, o jakie cechy mamy prosić i zabiegać w naszej codzien-
ności: „Serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokora, cichoć, cierpliwość“. Czy o to 
prosimy? Czy czujemy potrzebę, by prosić o to dla siebie, nie tylko dla innych 
(żony, męża, dla dzieci). Czy czuję potrzebę proszenia o takie dary dla siebie, 
dla swojego życia? Święty Paweł mówi, że o to mamy zabiegać, w to się mamy 
przyoblec, „ubierać” codziennie, każdego dnia na nowo tę szatę przyjmować ze 
strony Boga. Mówi także Słowo Boże o znoszeniu jedni drugich: „znosząc jedni 
drugich“. Nie jesteśmy jeszcze doskonali, jesteśmy w drodze do doskonałości. 
Odkryte trudy niech rodzą w nas tęsknotę za Niebem, pewność, że tam nie będzie 
już trudu znoszenia siebie nawzajem, tam będziemy doskonale rozumieli siebie i 
swoje uwarunkowania. Tam będzie doskonała komunikacja i komunia, natomiast 

tutaj - znoszenie siebie w miłości. 
W dzisiejszej Ewangelii (opis 

poszukiwania i znalezienia Jezusa 
w świątyni) widzimy nieoczeki-
wany trud w życiu Maryi i Józefa, 
który wynikł z niespodziewanego 
dla nich zachowania Jezusa. Nie 
możemy powiedzieć, że Pan Jezus 
zachował się niewłaściwie. Ewan-
gelia pokazuje nam, że nawet tam, 
gdzie jest szczere podążanie każ-
dego do świętości, tam gdzie jest 
rzeczywiste zaangażowanie się 
dla spraw Bożych, może zrodzić 
się wymiar trudu. 

„Znosić siebie, jedni drugich“. Rozumiem to także jako rzeczywistość zno-
szenia siebie, czyli znoszenia swoich słabości. Nie zmienię tego drugiego czło-
wieka, i muszę być wobec niego tak cierpliwy, jak jest cierpliwy Pan Bóg wobec 
mnie, wobec moich słabości. Bóg, który chce, żebym był człowiekiem nowym, 
doskonałym – nie zniechęca się moją ospałością. W swoim działaniu Duch Świę-
ty jest wytrwały i cierpliwy. Pewnego dnia Bóg ukształtuje mnie jako człowieka 
doskonałego, a teraz w mojej codzienności, jest cierpliwy wobec mnie. 

„Wybaczając sobie nawzajem“. Trzeba praktykować codzienne wybaczanie. 
Różne rzeczy - świadome i nieświadome - będą ranić. Dlatego nie można tego 
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schować, nie można powiedzieć: „A, to nic takiego“. Jeśli coś tylko przemil-
czę, gdy zdarzy się raz, drugi i trzeci, tylko schowam, zaciskając zęby - to gdy 
za kolejnym razem wybucham, drugi się dziwi: „Czemu on tak się zachował? 
Widzi moją reakcję na tę konkretną sytuację i zastanawia się dlaczego jest taka 
wielka, a nie wie, że reaguję nie tylko na to, co się wydarzyło teraz; uwalniam 
to co zmagazynowałem wcześniej; ten kolejny raz uwolnił całą beczkę prochu i 
dlatego wybuch jest taki niszczycielski. Zazwyczaj na taki wybuch pojawia się 
obrona i sytuacja może eskalować, tworzy się jeszcze większy problem. Dlatego 
jest potrzebne codzienne wybaczanie sobie wzajemnie. Ta codzienna komunika-
cja powinna być zamykaniem każdego dnia. Słowo Boże mówi: „Niech nad wa-
szym gniewem nie zachodzi słońce. Gniewajcie się, ale nie grzeszcie”, to znaczy: 
będziecie ludźmi, którzy będą doznawać wzajemnego trudu, ale nie pozwólcie, 
żeby wasza wola powiedziała wieczorem: „Nie, nie przebaczę. Jutro może tak, 
ale jak on się zmieni. Jeśli się nie zmieni, to jutro też nie przebaczę. Jak zobaczę 
oznaki poprawy, to wtedy mu przebaczę“. Trzeba uwalniać codziennie drugie-
go przez przebaczenie, wiedzieć, że pojednanie to spotkanie się ludzi w przeba-
czeniu. Jeśli ja nie przebaczam, to znaczy nie tworzę płaszczyzny pojednania z 
drugim człowiekiem. Bóg pyta się mnie o to, czy ja przebaczam tak, jak On mi 
przebacza każdego dnia. 

„Przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości“. Syn Boży przy-
niósł nam miłość prawdziwą. Jaka jest ta miłość? Święty Paweł powie w 
1. Liście do Koryntian, że ona jest miarą, którą powinniśmy starać się za-
wrzeć w wszystkich rzeczach - i prostych i małych, i wielkich. Robić na-
wet małe rzeczy z coraz większą miarą miłości. To jest zaproszenie, by 
nie szukać swojej wielkości i nie mierzyć jej przez wielkość zewnętrz-
ną rzeczy, tylko mierzyć swoje życie przez miarę miłości, która w nim jest. 
W czasie swojej pielgrzymki do Polski w 1991 roku, w homilii w Krakowie, Pa-
pież Jan Paweł II zestawił dwie osoby święte obok siebie. Mówił o Św. Królowej 
Jadwidze i o błogosławionej Anieli Salawie, która była służącą: 

Powtarzamy słowa Apostoła: «Nie zasmucajcie Ducha Świętego!». Powta-
rzamy te słowa z Jadwigą, królową Polski, «matką narodów». I powtarzamy je z 
Anielą Salawą, błogosławioną. Niech się zjednoczą w naszej świadomości te dwie 
kobiece postaci: królowa i służąca! Czyż całe dzieje świętości chrześcijańskiej, 
duchowości budowanej na ewangelicznym wzorze, nie wyrażają się w tym pro-
stym zdaniu: «służyć Bogu - to znaczy królować!» (Lumen Gentium, 36). Tę samą 
prawdę wyraża życie wielkiej królowej i życie prostej służącej! 

Każda z tych kobiet wniosła to, co najważniejsze. Odpowiedziała na wezwa-
nie, zaproszenie Pana Boga. Po ludzku ktoś by powiedział: „Tamta była królową 
- to lepsza święta. Ja nie chcę być świętą służącą. Ja chcę być świętą królową albo 
królewną“. 

Wielokrotnie jest w nas niezgoda na naszą drogę świętości, na Boże powołanie 
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(Może jeszcze zgodzilibyśmy się na bycie królewną, ale zapomina się, że najpierw 
ma się być świętą, a później królewną. A co dopiero powiedzieć o niezgodzie, że 
Bóg nas powołał jako służącą, a nie jako królewnę...). Bóg chce w każdym z 
nas, na innej drodze, zrealizować doskonałą miarę świętości. I różne spotkania 
duchowe, wszelkie rekolekcje mają służyć odszukaniu drogi do świętości. Nie 
do tego, by znaleźć sposób jak ze służącej zmienić się w królewnę. Bo nikt wam 
tego problemu nie rozwiąże, tylko powie: „A jeśli Pan Bóg cię wezwał, żebyś 
była służącą przez całe życie? Czy ty na to się zgadzasz?". Kiedy ci Pan Bóg 
powiedział, jakie jest twoje powołanie i czy ty je przyjmujesz do końca? Tu jest 
nasza odpowiedzialność za nasze życie, za to nasze wezwanie, które do każdego 
w inny sposób kieruje Bóg. Maryja przyjęła swoją rolę, swoje miejsce, które 
powierza jej Bóg. Jezus także odnalazł wolę Ojca i podjął ubogie i ukryte życie w 
nie cieszącym się dobrą opinią Nazarecie. 

I jeszcze jeden wymiar, który był obecny w życiu Świętej Rodziny: wymiar 
cierpienia i śmierci. Czasem idealizujemy życie Świętej Rodziny w Nazarecie, 
wydaje nam się sielankowe i beztroskie. Uświadommy sobie, że któregoś dnia z 
tej rodziny „ubył”, odszedł  święty Józef. Jak sobie wyobrażamy ten dzień? Czy 
jako dzień świętowania? - Józef nareszcie wchodzi do nieba. Czy jako dzień, w 
którym Jezus objawił to, co wtedy, gdy stanął nad grobem Łazarza - zapłakał nad 
śmiercią człowieka, której nie chciał Bóg? Myślę, że to był moment doświadcze-
nia tego, co trudne. Bóg nie wyłączył Józefa z prawa śmierci i cierpienia. Bóg 
nie wyłączył także swojego Syna - Jezusa spod tego prawa śmierci i cierpienia. 
Nie spodziewajmy się więc i nie szukajmy pseudo-obietnic, że gdy pójdziemy za 
Panem Bogiem, to: „nie będziesz cierpiał, nie będziesz chorował, wszystko ci się 
uda w życiu”. To są pseudo-obietnice. Słowo Boże mówi nam natomiast i jest to 
pewne, że w każdych okolicznościach naszego życia Bóg będzie ze swoją łaską. 
Każde, nawet najtrudniejsze okoliczności ludzkiego życia mogą stać się także 
czymś życiodajnym dla naszego życia i dla bliźnich. Mogą stać się momentem 
świadectwa wiary, objawienia nadziei i miłości mocniejszej niż śmierć. 

Zachęcam was do tego, byście refl ektowali nad Rodziną w Nazarecie, jej 
życiem. Spróbujcie siebie odnaleźć: „Co by było, gdyby twoja rodzina żyła w 
tamtych warunkach, obok tej Rodziny Świętej w Nazarecie?“ Miałaby identycz-
ne warunki wzrostu, życia. Co byś robił? Jaki byłby styl twojego życia, twojej 
rodziny? 

Co mamy pielęgnować? Musimy sobie to uświadomić, odkryć prawdziwe 
wartości, które chcemy, by były w naszych sercach, w sercach naszych bliskich. 
Tymi wartościami mamy przemieniać świat. W ten sposób rodzina chrześcijań-
ska może stać się światłem, zaczynem dla tego świata. W ten sposób może być  
niesiona Ewangelia w to społeczeństwo pośród którego żyjemy. Aby nie zdomi-
nowały nas pseudo-wartości. Aby cywilizacja, pośród której żyjemy, ocalała. Aby 
nie zginęła, tak jak wiele cywilizacji w czasie historii. 
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Maria Rabsztyn

Depresja – jak sobie z nią radzić?

Już jesień, liście opadają z drzew, jest często wietrznie, chłodno, dni coraz krótsze i 
niewiele słońca. A tak niedawno jeszcze było tak miło, jasno i przyjemnie. Zaczy-
namy myśleć o tym, że zmiany, czekająca nas zima będą trwały dłuuuugo – prawie 
pół roku i niepostrzeżenie wraz z tym myśleniem zaczynamy się smucić, bywa-
my rozdrażnieni, wybuchamy płaczem lub niekontrolowaną złością, radujemy się 
czymś przez chwilkę, by za moment pogrążyć się w rozpaczy nad swoją głupotą, 
bezradnością, niemożnością itp.

Można całkiem bezpiecznie powiedzieć, że każdy człowiek w jakimś momencie 
swojego życia doświadcza depresji. Oczywiście może nie pogrążać się w całkowitej 
rozpaczy prowadzącej do myśli samobójczych, ale od czasu do czasu zmaga się 
z nią. Niektórzy z nas mają lekkie stany depresyjne, często nazywane „chandrą”, 
„dołkami”, czy „okresami płaczu i niepowodzeń”. Inni zmagają się z wieloma trud-
nymi symptomami depresji przez wiele lat, lub okresowo: na wiosnę czy jesienią
Każdy z nas może mieć okresy w swoim życiu, gdy czuje się nieszczęśliwy, niezro-
zumiany, przytłoczony. 
Depresja jako choroba jest znana od wieków. Pierwszym znanym autorem, który 
opisał depresję był Hipokrates, grecki lekarz i fi lozof; opisując cztery rodzaje tem-
peramentów jako pierwszy użył dla jednego z nich określenia -  „melancholia”.
Lekarz o imieniu Areatus z drugiego wieku po Chrystusie opisał osobę pogrążoną 
w depresji jako „smutną” i „posępną”. Sądził, że tacy ludzie  stają się wątli, roz-
trzęsieni i nie mogą spać. Jeśli taki stan się utrzymywał, narzekali oni na „tysiące 
marności” i pragnęli umrzeć.
Współczesny świat nie ułatwia nam radzenia sobie z depresją i to pomimo coraz 
lepszych leków i form terapii. Kryzysy związane z np. utratą pracy, trudnościami 
w relacjach małżeńskich, z dziećmi, nałogi własne jak i życie z osobą uzależnio-
ną, tempo życia, i życie w nieustannym stresie, cierpienie, choroby powodują, że 
depresja jest drugą w rankingu częstotliwości chorób, na jakie zapadają ludzie na 
całym świecie. Każdy z nas ma przyjaciół lub bliskich, którzy przeżywają taką czy 
inną formę depresji. I dlatego nie musimy być może zajmować się i doszukiwać się 
objawów depresji w sobie. Powinniśmy jednak być może dostrzegać objawy de-
presji, by ofi arować swoje wsparcie, zrozumienie, tkliwość w razie potrzeby swoim 
bliskim. 
Prawie wszyscy doradcy uznają trzy etapy depresji określając je jako stadia:
                            łagodne, poważne i ciężkie.
Nazwiemy je: zniechęceniem, zwątpieniem i rozpaczą.
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Większość depresji zaczyna się od zniechęcenia, przechodzi w zwątpienie i jeśli 
schemat myślowy danej osoby się nie zmienia, kończy się rozpaczą. Gdy prze-
kroczy linię trzeciego etapu, możliwe jest, że depresja stałą się tak ciężka, iż osoba 
traci kontakt z rzeczywistością i aby przeżyć musi poddać się leczeniu.
Skutki depresji odczuwane są w sferze fi zycznej, emocjonalnej, intelektualnej i 
duchowej. Każdy z nas rozpozna najpierw objawy fi zyczne. Specjaliści, tj. psycho-
lodzy i psychiatrzy są w stanie wykryć, nazwać objawy emocjonalne, intelektualne 
zanim fi zyczne będą już widoczne. Niestety, osoba pogrążająca się w depresji nie 
zwraca na nie uwagi. Dostrzega dopiero objawy fi zyczne.
Objawów fi zycznych jest wiele, można powiedzieć, że każda chorująca na depresję 
osoba ma swoje własne i niepowtarzalne. Omówię tutaj tylko te, które są najpow-
szechniejsze:
1. Zaburzenia snu. 
2. Apatia i ospałość
3. Utrata apetytu lub zajadanie się. 
4. Obniżenie popędu seksualnego. 
5. Niedbanie o swój wygląd zewnętrzny. Niechęć do zajmowania się czymkolwiek, 
postawa rezygnacji  może przejawiać się w tym, że osoby cierpiące na depresję 
przestają o siebie dbać, np. mężczyzna nie goli się, kobieta rezygnuje z udania się 
do fryzjera. Niedbały wygląd jest odzwierciedleniem sposobu, w jaki ktoś siebie 
widzi.
6. Wiele dolegliwości fi zycznych. Osoby pogrążone w depresji cierpią z powodu 
wielu fi zycznych dolegliwości i to zarówno rzeczywistych jak i tych, które nimi 
nie są, choć cierpiącej osobie wydaje się, że „ją tak boli, iż zaraz umrze”. Częstym 
problemem są bóle głowy, cierpnięcie skóry na szczycie głowy, osłabienie, zmę-
czenie, zaburzenia pracy serca, bóle serca i w okolicy klatki piersiowej, problemy z 
oddychaniem, zaparcia, zgaga, pocenie się, zawroty głowy itp.

Choć depresja zaczyna się w umyśle, często od - jednej myśli, - to wpływa także 
na nasze emocje. Najczęstsze emocjonalne skutki depresji to:
1.  Osłabienie miłości – dzieje się tak dlatego, że osoby pogrążone w depresji 

odsuwają się od ludzi, nie wchodzą w relacje; cierpią ; na początku miłość 
do bliskich ulega osłabieniu, a potem przestają troszczyć się o siebie, współ-
małżonka, dzieci lub o cokolwiek innego. Jest to najbardziej niszczący stan 
emocjonalny wzbudzany przez myślenie tylko o sobie. Osoba depresyjna jest 
wtedy „tak obolała” od środka, że nic ją nie interesuje. Jeśli osoba nie leczy się, 
zaczyna ten brak miłości niszczyć ją i otoczenie.

2.  Smutek – brak radości i przygnębienie staje się sposobem życia osoby pogrą-
żonej w depresji. Jest to tak wyryte głęboko w jej sercu, że widać to na jej twa-
rzy. Gdy ktoś jest zniechęcony radość i zabawa nie sprawiają przyjemności; 
z czasem może taka osoba tracić zdolność do reagowania na żarty, wszystko 
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bierze do siebie i może czuć się dotknięta radością innych.
3. Płacz – jest częstym objawem depresji: niewiele trzeba, a wybuch płaczu jest 

na podorędziu.
4. Wrogość – każdy przypadek depresji wiąże się z gniewem, przynajmniej na 

początku. Najpierw jest on kierowany przeciwko komuś, kto odrzucił osobę 
pogrążającą się w depresji lub ją zranił. Potem przeradza się w gniew na siebie 
samego jako skutek odrzucenia innych. „Mam siebie dość”, „nienawidzę sie-
bie” – to słowa pokazujące jak głęboki jest gniew.

5. Poirytowanie – ludzie bierni łatwo się irytują, szczególnie jeśli stykają się z 
osobami tryskającymi energią i życiem. Nie lubią tych, którzy czują się dobrze. 
Przeciwstawiają się tym, którzy próbują ich ożywić i mogą wpadać w furię z 
powodu naturalnych odgłosów domowych. Zaczynają się irytować z byle po-
wodu: muzyka, która działa kojąco zaczyna sprawiać, że źle się czują, drażnią 
ich przyjaciele, bo ich zdaniem, nie poświęcają im swojego czasu i uwagi w 
wystarczającej ilości itd.

6. Niepokój, strach i martwienie się – poczucie samotności i rozpaczy, które po-
jawia się w czasie depresji pogłębia strach. Wszystko staje się pretekstem do 
martwienia się. Osoba depresyjna będzie bała się zostać sama, choć może to 
ukrywać, będzie uciekała od przeszłości ale i bała się przyszłości. Często do-
świadcza silnego lęku przed śmiercią.

7. Beznadziejność – większość ludzi mających depresję jest przytłoczona poczu-
ciem beznadziejności. Czują się złapani w pułapkę prze okoliczności, które 
wyzwalają depresję; nie widzą też dróg wyjścia. Ich przeszłość jest przesiąk-
nięta żalem i odrzuceniem, teraźniejszość staje się uosobieniem udręki a po-
nure spojrzenie w przyszłość nie daje żadnych widoków na wyjście z sytuacji. 
Jeśli „coś” się nie zadzieje, depresja będzie się pogłębiała: „ nie ma dla mnie 
już żadnej nadziei”.

Depresja jest prawie zawsze wzbudzana przez jakieś zewnętrzne doświadczenie, 
które zaczyna całą serię przeplatających się myśli, uczuć, zachowań. Przyczyn de-
presji jest tyle ile ludzi, z tym, że pewne przyczyny można uszeregować według 
ważności i częstości występowania.
Po pierwsze to rozczarowanie. Gdy życie naraża nas na to, że ktoś lub coś nie 
spełnia naszego oczekiwania, gdy nie układa się nam tak, jak byśmy oczekiwali 
pojawia się poirytowanie, które może prowadzić do depresji. Przyczyną rozczaro-
wania może być prawie wszystko: zdarzenia, inni ludzie, którzy nas ranią. Jeśli za-
dana rana lub uraza jest długo rozpamiętywana, to prowadzi to do rozdrażnienia, 
a efekcie i do depresji. Im źródło urazy jest ważniejsze, tym głębsze zniechęcenie. 
Korzeniem problemu osób pogrążonych w rozpaczy jest prawie zawsze odrzuce-
nie przez osobę, którą kochały najbardziej.
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Kolejną prawie powszechną cechą osoby w depresji jest  brak poczucia własnej 
wartości. Zazwyczaj problem ten przyjmuje skrajna postać, ponieważ niereali-
styczne oczekiwania uniemożliwiają bycie zadowolonym z siebie, a także często są 
powodem perfekcjonizmu. Następna cecha to niesprawiedliwe porównywanie – 
jeśli za każdym razem porównujemy się z kimś, kto ma lepsze wyniki, ma więcej, 
ładniej, bez wysiłku osiąga coś co nam przychodzi z trudem (tak myślimy) – mo-
żemy ulec depresji. Niezadowolenie z tego, co posiadamy i kim jesteśmy skupia 
nasze myśli na naszym wnętrzu, Jest to niedobre dla nas, ponieważ nie jesteśmy 
świadomi czyichś słabości, i zazdrość skupia naszą uwagę wyłącznie na niezado-
woleniu. Inną przyczyną depresji mogą być sprzeczne uczucia wywoływane przez 
błędne myślenie i nieprawidłową hierarchię wartości. Powoduje to życie w skraj-
ności: od miłości do nienawiści, od spokoju,  do niepewności i chaosu, z czasem 
odczuwamy pustkę lub przyjmujemy postawę obojętności. Następna przyczyna 
związana jest z punktem krytycznym, który każdy z nas posiada – niektórzy mogą 
wytrzymać więcej trudności, presji niż inni. Niezależnie jednak jaki mamy punkt 
odporności na depresję - może on być obniżony przez chorobę. Przedłużające się 
okresy chorowania sprawiają, że stajemy się bardziej podatni na depresję, a ubocz-
ne skutki niektórych leków mogą to wzmóc. Poza tym, gdy jesteśmy osłabieni 
prze choroby, sprawy, które nie zaprzątałyby nam w innej sytuacji uwagi nabierają 
przesadnej wielkości. Łatwiej także jest zacząć użalać się nad sobą podczas choro-
by niż w innym okresie. Pewna ilość zapadań na depresję spowodowana jest przez 
zaburzenia funkcji biologicznych organizmu, np. zaburzenia pracy tarczycy, 
przewlekła cukrzyca, zmiany poalkoholowe, niski poziom serotoniny w mózgu. 
Mówimy wtedy o tzw. depresji endogennej, bo przyczyna jej jest wewnętrzna, 
związana z procesami biologicznymi w organizmie. Każdej depresji towarzyszą 
jakieś zmiany biochemiczne w mózgu i w innych narządach. Przypomnijcie sobie 
jakieś straty, np. śmierć kogoś bliskiego, czy wyjazd córki na studia - czy odczu-
waliśmy wtedy depresję tylko w umyśle? Myślę, że odczuwaliście także i ucisk w 
żołądku, nie mieliście apetytu, nie byliście w stanie usiedzieć w miejscu itp.
Częstym powodem depresji kobiet jest tzw. depresja pourodzeniowa; dzisiaj już 
wiemy, że każda kobieta przeżywa dłużej lub krócej trwającą depresję po urodze-
niu dziecka. Przez dziewięć miesięcy jej organizm produkuje hormony, jest nasta-
wiony na podtrzymanie rozwijającego się w niej życia. Nagle wszystko się zmienia, 
na dodatek odczuwa też lęk o potomka, o to, że sobie nie poradzi
Jeśli jesteśmy aktywni i twórczy, to narażamy siebie – tyle, że w późniejszym wie-
ku, to jest ok. piątej, szóstej dekady życia – dość dziwnej formy depresji spowodo-
wanej przesadnym aktywizmem umysłowym. Do tej pory nie przeżywaliśmy de-
presji i nie nauczyliśmy się sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Gdy 
przekraczamy czterdziestkę, pięćdziesiątkę, a prowadząc stale życie pełne energii 
awansowania, osiągania sukcesów na ogół rzadko kiedy pozwalaliśmy sobie na 
umysłowy odpoczynek. Zaczyna się to niewinnie od „rwania się nam myśli”, na 
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trudnościach w koncentracji, z czasem byle kiedy irytujemy się  bez widocznego 
powodu doprowadzającego do wybuchów gniewu lub/i wycofywania się. Pozo-
stałe dwie przyczyny związane są z odrzuceniem, - gdy potrzeba bycia kocha-
nym (przez rodziców, współmałżonka, przyjaciela ) jest niezaspokojona oraz gdy 
sami sobie ustalamy niewłaściwe cele – gdy mamy trudności w realizowaniu tego, 
co zamierzamy, gdy ustalonych celów nie korygujemy, gdy mamy tych celów tak 
dużo, że nie wszystko wychodzi nam tak jak zakładaliśmy, a także wtedy, gdy nie 
umiemy się na coś zdecydować itp.
Podsumowując: depresja nie pojawia się nagle i ma zawsze jakąś przyczynę.
Poniżej przedstawiam Państwu tabelkę, która ukazuje charakterystyczne cechy dla 
trzech rodzajów depresji, co być może pozwoli wam zauważyć skutki odbijające 
w waszej naturze.

                          zniechęcenie      zwątpienie         rozpacz  
                       (łagodna)            (poważna)      (ciężka)

                                wątpienie w siebie        samokrytycyzm     samoodrzucenie
aspekt                   urażenie                         gniew                       zgorzknienie
umysłowy   użalanie się nad            użalanie się nad         użalanie się nad
                             sobą                                sobą                          sobą

                          utrata apetytu             apatia                        wycofanie się
aspekt               kłopoty ze snem          hipochondria           bierność
fi zyczny       niedbanie o wygląd      częste płakanie         stany katatoniczne
                            zewnętrzny 

                              niezadowolenie           martwienie się         beznadziejność
aspekt                 smutek                        przygnębienie         zapaść emocj.
emocjonalny       poirytowanie              samotność              rezygnacja

                            kwestionowanie           gniewanie się z        uraza na punkcie
                            woli Bożej                     powodu woli Bożej  słowa Bożego
aspekt                  niezadowolenie z         odrzucenie woli       obojętność wobec
duchowy      woli Bożej                    Bożej                         słowa Bożego
  niewdzięczność           narzekanie                 niewiara
                            niewiara                       na wolę Bożą            w słowo Boże

W jednej z rozlicznych książek na temat depresji natknęłam się na interesujące 
„równanie” – przyjrzyjcie się mu :  
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          ilekroć nastąpi                                                                                        to 

           URAZA
                  lub            
      KRZYWDA   +  GNIEW       X      UŻALANIE SIĘ NAD SOBĄ      =  DEPRESJA
                   lub
 ODRZUCENIE

Co to oznacza dla nas? Otóż jeśli mam poczucie np. niezrozumienia, bycia nieko-
chanym – za każdym razem, gdy mi się przypomni co otrzymałam od ciebie, a wy-
wołuje to we mnie gniew, złość, niechęć, smutek, i gdy tylko pomyślę jak biedna 
jestem, jak mogłeś mi to zrobić – to prowadzę siebie samą do depresji! Jeśli myślę 
sobie, że mój szef się mnie czepia, wytyka błędy przy każdej okazji, i nie daje mi 
spokojnie pracować, a to mnie złości, irytuje, nie mogę się uspokoić, wręcz jestem 
nakręcona i w domu przeżywam to, co się wydarzyło w pracy, domownicy są za-
sypywani coraz to nowszymi wyczynami tej osoby i równocześnie myślę sobie, że 
nie mogę niczego zmienić, odejść z pracy czy przeciwstawić się, to funduję sobie w 
niedalekiej przyszłości jakąś formę depresji. Tak się to musi skończyć.

Co to równanie oznacza jeszcze? Otóż 
pokazuje ono, że tak naprawdę od 
nas zależy jaki i jak szybko poradzi-
my sobie z depresją Bo ani zamiany 
okoliczności, ani usprawiedliwianie 
się pod maską użalania się, ani trud-
ności, które napotykamy – a mamy 
je na swoją miarę, ani stres i napięcia 
nie miną same, nie zmienią się – chy-
ba, że zajmiemy się sobą, poszukamy 
pomocy, zmienimy swoje myślenie. 
Zobaczcie - jeśli nie będziemy się nad sobą użalać – bo będziemy uczyć się, że 
każda okoliczność, trudność, stres jest nam potrzebne, czegoś nas uczy itd. – nie 
ma depresji. Mam także wpływ na swoje uczucia – mogę nauczyć się je kontro-
lować i odreagowywać w sposób bezpieczny dla siebie i otoczenia, mogę także 
przebaczać, by nie chować urazy, czy krzywdy w jakiejkolwiek postaci. Oczywiście 
powinniśmy także szukać pomocy lekarza psychiatry – czasem zażywanie leków 
antydepresyjnych jest niezbędne i nie ma potrzeby oszukiwać się, że wszystko bę-
dzie dobrze, zwłaszcza jeśli mamy zaległą od lat lub bardzo silną depresję. Należy 
także szukać pomocy u psychologa i pytać go jak sobie radzić ze swoimi trudno-
ściami i jak nauczyć się pogody i spokoju, i akceptacji siebie samych. Być może 
warto rozpocząć terapię grupową. Warto również  wprowadzić ćwiczenia fi zycz-
ne, właściwe odżywianie, odkrywać duchowy wymiar swojego życia i prowadzić 
zrównoważony styl życia, nauczyć się uzyskiwać wsparcie ze strony innych osób.
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Doroczne spotkanie 
Diakonii Ruchu Światło-Życie

Carlsberg, 1-3.10.2010

 Doroczne spotkanie Diakonii rozpoczęło się w piątek 1 października Eu-
charystią połączoną z Nieszporami, po której przeznaczono jeszcze czas na "dzie-
lenie się życiem" - refl eksją nad tym, co każdy z uczestników spotkania uważał za 
najważniejsze w ostatnich miesiącach naszego działania.
 W sobotę, po porannym "Namiocie spotkania" przed Najświętszym Sa-
kramentem i liturgicznej modlitwie Jutrzni odbyła się sesja robocza, która obej-
mowała ocenę aktualnej sytuacji i zadań naszego Ruchu. Rozpoczęliśmy modlitwą 
do Ducha Świętego, a następnie ks. moderator Jacek Herma, podzielił się z nami 
swoim zrozumieniem tekstu z Ewangelii wg św. Łukasza 10,1-12. W tym fragmen-
cie jest mowa o tym, że "Pan wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i 
wysłał ich..." a także, że "żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało...". To, 
co podejmujemy w Ruchu jest udziałem w misji Jezusa. Mamy odczytywać, co 
jest zamiarem Boga wobec każdego z nas, odnaleźć "swoją cząstkę". Na pierw-
szym miejscu jest modlitwa o to, co podjąć; trzeba otworzyć swoje serce i uszy... 
zastanowić się, jak wygląda nasza wewnętrzna przestrzeń relacji z Panem. Czy-
tamy w tym rozważanym tekście również słowa, że Pan "posyła nas jako owce 
między wilki". Jest w nas naturalna tendencja do przełamania oporu siłą, a Pan 
podpowiada nam, by nie stosować tego, co się spontanicznie "narzuca", środków 
mocy, ale pytać Go jak stawiać na przekonania wynikające z prawdy. 
Jeśli słyszymy o nie troszczeniu się o "trzos, torbę, sandały..." to 
powinniśmy postawić sobie pytanie: "z czego mam się ogołocić", 
w jaki sposób dać wyraz wierze, że Bóg zna moje potrzeby. To 
jest trudne, bo może nam grozić pokusa "komfortowego" gło-
szenia Ewangelii. Mamy starać się "odczytać", odkryć otwie-
rające się drzwi. Najmocniejszym co Bóg nam daje, jest 
Jego słowo. Mamy pamiętać o tym, nie przeszkadzać, 
by to słowo objawiło się w 
nas, wykluczyć środki 
przymusu. Odkrywać z 
wiarą słowo Boga, jego 
zobowiązalność.  Taka 
powinna być nasza po-
stawa i dążenia.
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 Głównym celem dorocznego spotkania było podsumowanie naszej dzia-
łalności w Centrum Ruchu, na miejscu i w terenie. 
Rozpoczęliśmy od omówienia naszych działań podejmowanych dla dzieci.
 W dwóch turnusach, równolegle do oaz dorosłych, odbyły się rekolekcje 
oazowe dla dzieci. Oprócz tego miała miejsce szczególna oaza dla dzieci razem z 
ich rodzicami, jako animatorami oazy. Odbyły się również w ciągu roku dwukrot-
nie  spotkania  dla ministrantów z Polskich Misji Katolickich. Bardzo udana oka-
zała się również w tym roku w Oazie Dzieci Bożych pomoc alumnów Seminarium 
Duchownego z Siedlec. Podjęto także przygotowanie dzieci do I Komunii świętej 
z rodzin, gromadzących się przy niedzielnych Eucharystiach w języku polskim w 
Speyer. Dwukrotnie dzieci z rodzicami tej grupy spotykały się w naszym Centrum 
na swoim specjalnym dniu skupienia. Są także szanse dalszego spotykania się i 
prowadzenia tej grupy.
 Szczególnym, powtórzonym w tym roku po raz drugi doświadczeniem, 
była w trzecim turnusie bardzo liczna grupa dzieci z rodzicami. Prowadzący  wy-
szli z przekonania, że dorośli są w stanie brać dynamicznie udział w rekolekcjach 
dla dzieci, wspierając je, i zaproponowali rodzicom, by towarzyszyli swoim dzie-
ciom w rekolekcyjnym przeżyciu. W tych rekolekcjach nie wyklucza się udziału 
osób z rodzin niepełnych; dzieci mogą być z opiekunami, dziadkami czy innymi 
bliskimi im osobami dorosłymi. Dla uczestniczących dzieci dużym wsparciem jest 
świadectwo wiary dorosłych. Animatorami dzieci są oprócz dorosłych także star-
sze dzieci lub też tzw. "młodsza" młodzież.

 W pracy młodzieżowej główna odpowiedzialność spoczęła na grupie 
kilkunastu animatorów. W roku sprawozdawczym odbyły się cztery spotkania 
formacyjne młodzieży (w listopadzie, lutym, w czasie Niedzieli Palmowej oraz w 
czerwcu). Czerwcowe spotkanie było połączone z przygotowaniem do oazy let-
niej. Towarzyszył tej grupie ks. Sławomir Wojciechowski.
 Doświadczenia tegoroczne wykazały, że program 15-dniowy dla oazy 
podstawowej w warunkach niemieckich jest za długi i za trudny dla uczestników. 
Trzeba także pamiętać przy organizacji rekolekcji i przy angażowaniu animatorów 
z zewnątrz o potrzebie dwujęzycznyczności, bo większość młodzieży urodziła się 
już tutaj w Niemczech i jest im łatwiej wypowiadać się w sprawach dotyczących 
ich relacji z Bogiem w języku niemieckim.
 Rok najbliższy dla oazy młodzieżowej jest rokiem wielkich wezwań, bo 
trwają przygotowania do Światowego Spotkania Młodzieży w Madrycie 2011. Za-
stanawiano się w jaki sposób włączyć się w to spotkanie, co zaproponować uczest-
nikom z różnych stron Niemiec. Postanowiono zorientować się także w propozy-
cjach diecezji Mainz. 
W grupie diakonii oaz młodzieżowych młodzi stawiają sobie pytania, jak bardziej 
otwierać się na środowiska niemieckie. Rada ks. Jacka: potrzeba codziennego 
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świadectwa, "dzielić się charyzmatem na co dzień w "mniejszych dawkach", wy-
korzystać także propozycje lokalnych środowisk i włączać się w ich ewangelizację.
 Sytuacja w "Domowym Kościele" przedstawia się następująco:  istnieje 27 
kręgów w których uczestniczy 135 małżeństw objętych stałą formacją i około 400 
dzieci. W Carlsbergu odbyły się dwukrotnie rekolekcje dla animatorów oazy ro-
dzin. Parą odpowiedzialną za pracę i kontakty w obszarze działania carlsberskiego 
Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji są pp. Anna i Jerzy Łodzińscy. 
W ramach dalszej formacji rodzin  postanowiono między innymi zaprosić na 
początku przyszłego roku ks. bpa Adama Szala, Delegata Konferencji Episkopatu 
Polski dla spraw Ruchu Światło-Życie na spotkanie opłatkowe w styczniu 2011.

 Pośród proponowanych spotkań dla doro-
słych znajduje się również Oaza dla seniorów. Od-
była się w dniach od 13-17 lutego 2010, na przeło-
mie karnawału i początku wielkiego Postu. Wzięło 
w niej udział około 30 osób. Prowadzącymi był ks. 
Jacek Herma, psycholog p. Maria Bula i lekarz-
-kardiolog p. dr Grzegorz Krzyżowski. Uczestnicy 
dzielili się swoimi dobrymi, pozytywnymi wraże-
niami; są w stanie przeżywać spokojnie swój wiek, 
doświadczając troski o całego człowieka, ciesząc się 
przekonaniem, że jest dla nich miejsce w Kościele i 
w Ruchu.
 Jeśli chodzi o oazy dla dorosłych - latem 
odbyły się oazy pierwszego stopnia i pierwszego 
stopnia "bis".  Uczestniczyło w nich około 40 osób 
dorosłych i 30 dzieci. W tych oazach dobre efekty 
przyniosła współpraca kapłana i psychologa (p. Ma-
ria Rabsztyn z Katowic), formacja duchowa i psy-
chologiczna. W oazie II stopnia "bis" brało udział 
kilkanaście osób. Formacja po oazie II stopnia to 
formacja biblijna.
 Inną formą pracy z dorosłymi to przyjmowa-
nie grup Anonimowych Alkoholików; w ciągu roku 
odbyły się zróżnicowane spotkania. W ramach dni 
skupienia dla środowisk trzeźwościowych podej-
mowano tematy ewangelizacyjne. Byli uczestnicy z 
sześciu krajów z dwudziestukilku grup AA, każdo-
razowo 50-130 osób. Ważnym zadaniem jest wspie-
ranie osób trzeźwiejących, tworzenie bezpiecznego 
dla zaplecza. Sprawdza się tutaj propozycja Krucja-
ty Wyzwolenia Człowieka wg założeń Sługi Bożego 



22

ks. Franciszka Blachnickiego. O tych spotkaniach mówi się i poleca na spotka-
niach Polskich Misji Katolickich. Rada Pastoralna przy Biskupie, Opiekunie Po-
lonii (aktualnie jest nim ks. bp Polak) przyjmuje wiadomości o istnieniu takiego 
naszego zaangażowania z wdzięcznością  i uznaniem.
 Jeszcze inną formą pracy z dorosłymi jest pomoc w przepracowaniu 
trudnych doświadczeń z dzieciństwa; odbywa się to w ramach programu grup 
Dorosłych Dzieci Dysfunkcji. Jest to praca w małych, ok. 15-osobowych grupach. 
Proponuje się najpierw spotkanie wstępne, po nim następują cztery dalsze spo-
tkania w małej grupie wsparcia. Zaplecze modlitwy, możliwość uczestniczenia w 
liturgii, rozmowa z kapłanem, okazja do przyjęcie sakramentu pojednania są dla 
uczestników tego programu bardzo ważne.
 W niedzielę 3 października sprawozdanie z oaz przedstawił ks. Ireneusz 
Kopacz, moderator Diakonii Ewangelizacji "Drogocenna Perła". Oazy odbyły się 
w Turkmenistanie (ich uczestnikami byli częściowo katechumeni), w Siniło na 
Białorusi i w Rzymie, gdzie miała miejsce oaza międzynarodowa trzeciego stop-
nia, polsko-czeska z tłumaczeniami na język litewski, białoruski i słowacki. Odby-
ła się także oaza w parafi i Horbach w Niemczech. Tę oazę odwiedził ks. bp Antoni 
Dziemianko, biskup pomocniczy diecezji Mińsk/Białoruś.
 W planach działań w Niemczech na najbliższy rok postanowiono zor-
ganizować 15 dniową oazę III stopnia w Carlsbergu. Za ważne uznano podtrzy-
mywanie kontaktów z innymi Centrami Ruchu; szczególnie na Słowacji i Ukra-
inie. Zaproponowano otwarty wyjazd do Gwardyjska na Ukrainie w dniach od 27 
czerwca do 9 lipca 2011. Przy okazji będzie można odwiedzić Krościenko, Prze-
myśl i Lwów.
 Na spotkaniu poruszaliśmy także sprawę ożywienia na naszym terenie 
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Intencje Krucjaty powinniśmy włączać bardziej 
systematycznie w modlitwę w czasie comiesięcznych Maryjnych Czuwań Modli-
tewnych (od września do czerwca; najczęściej w pierwsze soboty miesiąca). Roz-
wijanie i propagowanie KWC widzimy to jako ważną sprawę wierności charyzma-
towi naszego Ruchu.
 Spotkanie zakończyło się w niedzielne 
wczesne popołudnie Koronką do Bożego 
Miłosierdzia i "Godziną świadectwa i 
dziękczynienia".
 
Gizela Skop
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REKOLEKCJE DLA DZIECI Z RODZICAMI

Wszystko zaczęło się wiosną 2008 roku, kiedy kilka małżeństw z oazowym ro-
dowodem, mieszkających w Niemczech, spotkało się w Carlsbergu na świętowa-
niu Triduum Paschalnego, i podczas wspólnych rozmów ujawniło 
się drzemiące w nas już od dłuższego czasu pragnienie 
podzielenia się doświadczeniem naszej młodo-
ści z naszymi dziećmi oraz stworzenia dla nich 
szerszego środowiska chrześcijańskiego wzrostu. 
Po dalszych ustaleniach z moderatorem ośrod-
ka ks. Jackiem Hermą został wyznaczony 
termin pierwszej „OAZY DLA DZIECI Z 
RODZICAMI” – lato 2009. W nazwie tej 
została zdefi niowana grupa docelowa – chcie-
liśmy zorganizować rekolekcje dla dzieci niezależnie od wie-
ku, warunkiem uczestnictwa był jednak udział przynajmniej jednego rodzica (lub 
innego opiekuna). To co pierwotnie wynikało z pragmatyzmu i przemyśleń prak-
tycznych – jako rodzice własnych dzieci nie byliśmy w stanie podjąć się dodatko-
wo do prowadzeniu całego programu jeszcze całodobowej opieki nad wszystkimi 
małoletnimi uczestnikami – w retrospekcji okazało się centralnym wyróżnikiem 
nowej jakości i cechą konstytutywną proponowanego modelu.

(...)
W „Oazie dla dzieci z rodzi-

cami” punkt ciężkości położony 
jest jednoznacznie na dzieci przy 
jednoczesnym uczestnictwie ro-
dziców w tym, czego doświadcza-
ją ich pociechy. Wszystkie nabo-
żeństwa – jutrznia, Eucharystia, 

modlitwa wieczorna – przeżywane 
są wspólnie, w warsztatach/grupach 

twórczych rodzice powinni brać udział razem 
z dziećmi, wszyscy są też zachęceni, aby czas wolny, którego w programie dnia 
przewidziane jest niemało, zwłaszcza w godzinach popołudniowych, spędzać w 
gronie rodzinnym (nic nie stoi oczywiście na przeszkodzie, by wraz z innymi ro-
dzinami zorganizować w tym czasie wspólną wyprawę lub mecz). Jedyne punkty, 
w których dzieci uczestniczą same, to katecheza, spotkania w grupach i ewentual-
na szkoła liturgiczna.

Taki sposób organizacji poszczególnych punktów programu warunkuje formę   
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przekazu: liturgia, dobór czytań, prefacji i modlitw eucharystycz-
nych, homilie, pieśni i piosenki a przede wszyst-
kim czas trwania poszczególnych elementów 
dnia musi być dopasowany do głównego od-
biorcy, którym jest dziecko. O ile dorosły 
potrafi  zrozumieć kazanie skierowane do 
dziecka, a często wręcz dzięcięce ujęcie 
znanych tematów jest dla niego ubogaca-
jące lub pozwala na nowo zrozumieć do-
brze zdawałoby się znane prawdy, o tyle sy-
tuacja odwrotna jest niemożliwa: dziecko nie 
wysłucha cierpliwie i nie zrozumie długiego 
kazania wygłoszonego w „dorosłym” języku. 

Dla rodziców biorących udział w reko-
lekcjach niesamowitym doświadczeniem jest 
obserwowanie i uczestniczenie w tym, jak ich 
dzieci przeżywają tematy poszczególnych dni, jak 
coraz goręcej się modlą i otwierają na działanie Bożej łaski. I znów: taki efekt nie 
był zaplanowany i przemyślany teoretycznie przed pierwszą oazą lecz ukazał się 
nam jako niespodziewany i zaskakujący owoc zastosowanej ze względów prak-
tycznych metody. Metody, o której możemy powiedzieć, że nie stworzyliśmy jej i 
nie wymyślili lecz odkryli ją jako dar dany nam i równocześnie zadany.

(...)
Metoda „Oazy dla dzieci z rodzicami” nie jest ani ewolucją ani rewolucją me-

tod dotychczasowych lecz może stać się ich uzupełnieniem, nowym kamyczkiem 
w bogatej mozaice form rekolekcyjnych dostępnych w Ruchu Światło-Życie, czy 
też raczej nowym narzędziem w walizce metod Ruchu.

(...)
Po pierwszym roku rozpoznaliśmy konieczność zaangażowania animatorów 

do małych grup, zarówno ze względów praktycznych dla odciążenia organizatorów 
jak i pedagogicznych, by prowadzącym małą grupę był prawie rówieśnik (tylko 
trochę starszy od uczestników i potrafi ący dzięki temu znaleźć z nimi wspólny 
język) a nie osoba z pokolenia rodziców. Animatorzy przejęli więc w tym roku 

grupy starszych dzieci i nastolatków, grupy dzieci 
przedkomunijnych były w dalszym ciągu prowadzone 
przez dorosłych. Jako że odpowiedzialni za dzieci są 
rodzice, rola animatora odbiega od tej znanej z ODB 
lub oaz młodzieżowych – jego głównym zadaniem jest 
prowadzenie spotkania w małej grupie oraz pomoc 
organizatorom we wszelkich innych zadaniach, jakie 
pojawiają się w trakcie rekolekcji. W tym temacie 
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widzimy wyraźną potrzebę wcześniejszego przygotowania animatorów do 
podjęcia ich funkcji podczas oazy.

Także katechezy, które podczas pierwszych rekolekcji były głoszone do wszyst-
kich dzieci, zostały przy drugim podejściu rozdzielone odpowiednio do grup wie-
kowych: dzieci szkolne miały nauczanie kierujące się bardziej do ich intelektu, dla 
dzieci przedszkolnych zastosowana została metoda bardziej przeżyciowa. 

Latem 2009 warsztaty proponowane były wyłącznie do dzieci, rodzice korzy-
stali wtedy z dodatkowego czasu wolnego i tylko czasem niektórzy spontanicznie 
kierowali swe kroki na warsztaty, by pomóc dzieciom w ich twórczości. Rozpozna-
jąc bogactwo drzemiących możliwości, zaprosiliśmy w tym roku także rodziców 
do udziału w warsztatach i doświadczyliśmy, że jest to bardzo owocna forma bu-
dowania relacji rodzic-dziecko i mimo iż nie jest to element ściśle religijny, widzi-
my potrzebę zintensyfi kowania go podczas kolejnych rekolekcji.

Kolejnym elementem, który wymaga głębszego przemyślenia jest ukształto-
wanie programu dla rodziców proponowanego w czasie, gdy dzieci mają swoje 
nauczanie i małe grupy. Podczas minionych rekolekcji były to albo wykłady na 
różne tematy (niekoniecznie związane z tematami dnia przeżywanymi przez dzie-
ci) połączone z dyskusją (2009) albo katechezy biblijne i wykłady z psychologii 
oraz szkoła rodzica (2010). Obydwie formy były bardzo pozytywnie przyjęte przez 
uczestniczących w nich rodziców. Staje przed nami pytanie, jak dalej rozwijać ten 
element rekolekcji, czy wprowadzić małe grupy także dla dorosłych i jak godzić 
ten program z potrzebami dzieci.

(...)
Przeżywszy dwukrotnie rekolekcje według opisanej powyżej nowej metody i 

doświadczywszy naprawdę bardzo mocnego Bożego działania w dzieciach i rodzi-
cach, rozpoznając równocześnie wyzwania dzisiejszego czasu, w kórym instytucja 
rodziny jest nieustannie atakowana, a świat i media próbują wbić klin między po-
kolenia, chciałbym podzielić się tym darem, który otrzymaliśmy i zaproponować 
wypróbowanie tej metody wszystkim, którzy widzą, że nasze dzieci, które biegają 
pod ołtarzem, nie są Kościołem jutra lecz Kościołem dziś.

Tomek „Jeżu” Piegsa
(Red.: Szerszy tekst "Nowa metoda rekolekcji dla dzieci i rodzin”; fragmenty)
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"Znaczenie przymierza małżeńskiego"
W dniach 20 - 21 listopada b.r. w carlsberskim "Marianum" odbyły 
się rekolekcje tematyczne dla małżeństw. Treścią było znaczenie 
przysięgi małżeńskiej. Udział brało około 26 małżeństw, a spotkanie 
prowadził mgr teologii Jerzy Demski. 

Choć wiele razy byliśmy obecni lub sami składaliśmy tę przysięgę wobec siebie, 
to nie docenialiśmy treści pytań i składanych sobie w czasie ślubu deklaracji. 
Analizując zdanie po zdaniu, treść pytań: o dobrowolności decyzji i wytrwaniu 
w związku w dobrym i złym czasie - i o przyjęciu i wychowaniu z miłością po-
tomstwa  - uzmysłowiliśmy sobie ogrom odpowiedzialności małżonków, który nie 
byłby do uniesienia bez specjalnych łask Bożych, na nich zsyłanych. Dla małżon-
ków pierwszą osobą w ich związku ma być Bóg, darzący ich błogosławieństwem, 
a następnie mąż / żona, dalej dzieci. 
Nie bez przyczyny mężczyzna pierwszy ślubuje miłość, wierność i uczciwość mał-
żeńską swej narzeczonej, bo to on Boskim wskazaniem odpowiada za małżeń-
stwo, jest głową rodziny. Miłość  - to nie uczu-
cie, lecz postanowienie, choć z uczucia się 
wywodzi. Wierność jest też owocem miło-
ści, zaś uczciwość stoi na straży dobrego 
imienia obydwojga, wymagając szcze-
rości wzajemnej. Tak więc przy-
sięga małżeńska zobowiązuje 
obydwoje do wspólnego życia, 
uzgadniania decyzji i wspólne-
go postępowania wobec osób 
trzecich. 
Na tej drodze wspiera ich Bóg 
wszechmogący i wszyscy świę-
ci, bo i o ich modlitwę prosimy w 
słowach kończących przysięgę. 

Anna i Jerzy Łodzińscy

Rekolekcje tematyczne
Domowego Kościoła

 to nie uczu
uczucia się 
em miło-
dobrego 
zcze-
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Spotkanie 
dla ma³¿eñstw

W dniach 19-21.11.2010 odbyło się w Carls-
bergu kolejne spotkanie dla małżeństw.
Tym razem odnosiło się ono do słów 
składanej przez małżonków w czasie SA-
KRAMENTU MAŁŻEŃSTWA przysięgi.
Prowadzone było przez Pana Jerzego 
Demskiego, który przyjechał do Niemiec z 
Polski, a konkretnie z Łącka.

Mieliśmy z moim mężem tę niezwykłą przyjemność uczestniczenia w tym spo-
tkaniu.
Zgłaszając jednak chęć przyjazdu, nie przykładaliśmy szczególnego znaczenia do 
tego, jaki jest temat prelekcji, ani nawet kto będzie ją prowadził. Najważniejsze 
było dla nas, żeby w końcu pobyć we wspólnocie, oddać się modlitwie, a także 
spotkać małżeństwa, które tak jak my dążą do tego, by ich życie było zgodne z 
wolą Bożą, i starają się w swoim życiu o zbudowanie szczególnej relacji z Panem.
Właściwie niedługo przed wyjazdem, po pytaniu mojej koleżanki kim jest Jerzy 
Demski, zainteresowałam się dopiero prelegentem i tym, czego będzie dotyczyło 
spotkanie.
Do Carlsbergu razem z nami przybyło ponad dwadzieścia małżeństw, które chcia-
ły przemyśleć na nowo słowa przysięgi, składanej kilka lat temu, kilkanaście, a 
nawet kilkadziesiąt...
Każde małżeństwo przebyło inną drogę... i w sensie dosłownym i tym życiowym..., 
ale jedno łączyło wszystkich - troska o relacje w związku.
Jerzy Demski przypomniał nam kolejno słowa przysięgi, a także zwrócił naszą 
uwagę na pewne zagrożenia wynikające z pozornie błahych zaniedbań lub przy-
zwyczajeń.
Słuchając tych wykładów uzmysławiałam sobie ile w moim życiu małżeńskim by-
łoby mniej konfl iktów i trudnych sytuacji, gdybyśmy zastanawiali się częściej, co 
przysięgaliśmy sobie w tym dla nas wyjątkowym i niezapomnianym dniu. Bar-
dziej zrozumieliśmy z moim mężem, co musimy brać na siebie w związku z odpo-
wiedzialnością, jaka na nas spoczywa.
Jerzy mówił nam, a właściwie ostrzegał nas, jak łatwo uśpić swoją czujność i wejść  
w sytuacje, które mogą ranić współmałżonka, a nawet mogą doprowadzić do zła-
mania przysięgi.
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Wykłady były dla nas bardzo wartościowe, gdyż nasz katecheta w sposób cieka-
wy przedstawiał ważne kwestie. A poza tym jest on człowiekiem o wieloletnim 
własnym doświadczeniu w tej dziedzinie, swoje argumenty częstokroć popierał 
przykładami z własnego życia.
Małżeństwa biorące udział w tych wykładach też podpierały wnioski Jerzego 
Demskiego przykładami swoich doświadczeń małżeńskich... wzbogacało to w 
istotny sposób nasze spotkanie.
Na koniec wiele małżeństw dzieliło się z nami swoimi wrażeniami ze spotkania. 
Były one bardzo pozytywne, wielokrotnie słyszeliśmy jak ludzie cieszyli się, że 
skonfrontowali swoje życie małżeńskie z tym, co sobie przysięgali, oceniali też 
swoją świadomość tych słów kiedyś i dziś.
Szczególnie zapamiętałam podziękowania jednej z osób, która wyraziła wielką 
radość, że mężczyzna pobudził w innych mężczyznach odpowiedzialność za spra-
wy, które stereotypowo przypisywane są odpowiedzialności żony. Jerzy Demski 
powiedział bowiem wyraźnie, że na przykład za rozwój w wierze swojej rodziny, 
mężczyzna jest tak samo odpowiedzialny jak kobieta, bo zobowiązał się do tego 
jednoznacznie wypowiadając słowa przysięgi.
Uczestniczki obiecały sobie również, że przy następnym spotkaniu założą klipsy, 
których zakup deklarowali mężowie w ramach dbałości o drobiazgi, o których 
niektórzy zapominają czasami lub wydaje im się, że żonie już na tym nie zależy.
W czasie naszego pobytu był też wyjątkowy czas odnowy PRZYSIĘGI MAŁŻEŃ-
SKIEJ. Wzbudzało to w wielu osobach wielkie wzruszenia, niektórzy pierwszy raz 
odnawiali przysięgę.
Oczywiście moje i mojego męża pragnienie połączenie się z carlsberską wspól-
notą w modlitwie, zostało spełnione. Był to też wyjątkowy czas spotkań z ludźmi, 
których już znamy, mieliśmy też przyjemność poznania wielu fantastycznych mał-
żeństw; wierzymy, że będą tak jak my z chęcią i radością przyjeżdżać na spotkania 
małżeństw, bo to pomaga w naszej drodze do uświę-
cania naszego związku w codziennym życiu.
Nasze dzieci też wzajemnie się poznawały, wspólnie 
z Paniami z Diakonii przygotowały małe przedsta-
wienie, które z radością podziwialiśmy.
To był cudowny czas, owoce jego będą na pewno 
się pojawiały w życiu małżeńskim.
Dziękujemy z całego serca wspólnocie carls-
berskiej, bo szczególna atmosfera tego miej-
sca, stworzona przez Księży i Panie z Ruchu 
Światło-Życie pozwala nam na odkrywanie 
nowych prawd i zbliżenie się do Boga.

Agnieszka z Mężem Grzegorzem.
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Spotkanie Ró¿y ró¿añcowej

Dnia 9 pażdziernika 2010 roku w Ośrodku Ewangelizacyjnym "Marianum" 
w Carlsbergu miało miejsce spotkanie grupy rodziców modlących się  
Różańcem za dzieci. Grupa ta obejmuje dwadzieścia osób. Każda z nich 
odmawia codziennie  "jedną dziesiątkę" Różańca w intencji swoich dzieci, 
dzieci chrzestnych, za synowe i zięciów oraz dzieci z adopcji duchowej.

Było to pierwsze, "rocznicowe" spotkanie tej Róży różańcowej. Skupia ona 
osoby, które od roku uczestniczą i trwają w tej modlitwie. Osoby te często nie 
znając się osobiście (kontakt telefoniczny, listowny lub poprzez e-mail) mogły się 
spotkać i przedstawić lub opowiedzieć o dzieciach, za które wspólnie się modlą.

Spotkanie to było wyjątkowe i bardzo radosne. Oprócz Eucharystii, adoracji 
Najświętszego Sakramentu był wspólny Różaniec oraz odnowienie Aktu Zawie-
rzenia. "Godzina Świadectw" ukazała i potwierdziła jak wielkim bogactwem jest 
modlitwa różańcowa! Również ważna i interesująca była katecheza, którą wygło-
siła Gizela Skop. Przybliżona została w katechezie postać Sługi Bożego ks. Fran-
ciszka  Blachnickiego, który jest obranym Patronem tej właśnie Róży różańcowej. 
Propagował on już w latach pięćdziesiątych odmawianie Różańca w rodzinie i or-
ganizował grupy żywego różańca -"Dzieci Maryi".

Mimo iż  program spotkania w dniu 9.10.2010 był dość intensywny,  zostało 
trochę  czasu na "kawę i ciasto" oraz na wspólne zdjęcia. Opieką duchową otoczył 
naszą grupę ks.Sławomir Wojciechowski - za co serdeczne "Bóg zapłać!"

Wdzięczni Bogu za ten dobry czas i za dar tej 
modlitwy we wspólnocie, zachęcamy do zakła-
dania nowych Róż rodziców modlących się za 

dzieci.

Więcej informacji na 
www.rozaniecrodzicow.pl 
albo ew@lodzinski.de

Edyta i Wojciech Łodzińscy

Wdzięczni Bogu z
modlitwy we wspóln
dania nowych Róż r

dzieci.

Więcej i
www.ro
albo ew
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54. rocznica "MARIANUM" w Carlsbergu
(27-29.08.2010)

 Główne hasło naszego dorocznego świętowania nawiązywało do tematu 
pracy rocznej, zasugerowanego na Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu 2010: 
"Słuchać Pana". Temat ten, w związku z charakterystyką naszego Centrum, od-
danego Maryi, został doprecyzowany w słowach: "Maryja uczy słyszeć i słuchać 
Pana". 
 Nasze spotkanie rozpoczęło się w piątek 27 sierpnia wieczorną Euchary-
stią połączoną z Nieszporami. Po kolacji był czas na wspólny Różaniec z rozważa-
niami i noc czuwania przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, w czasie 
której każdy z uczestników mógł przynajmniej przez godzinę otworzyć przed Pa-
nem i Maryją swe serce.
 Głównym, dostojnym Gościem tych dni miał być ks. Prałat Stanisław 

Budyń, Rektor PMK w Niemczech - nagła jednak choroba i po-
byt w szpitalu uniemożliwił mu przybycie  do nas i nasi kapła-
ni: ks. prał. Henryk Bolczyk, ks. Jacek Herma i ks. Sławomir 
Wojciechowski podejmowali przewodniczenie modlitwom 
liturgicznym i Eucharystii.

 W sobotę 28 sierpnia, wspominaliśmy - wydarzenie 
ważne w prehistorii naszego Ruchu Światło-Życie  - 50 

rocznicę likwidacji Centrali Krucjaty 
Wstrzemięźliwości w Katowicach w dniu 
29 sierpnia 1960 roku. Jako świadek i 

uczestnik przedstawiłam bieg tego  
wydarzenia, które doprowadziło do zniszcze-

nia pracy pożytecznej społecznie, zlikwidowania 
przez Służbę Bezpieczeństwa kościelnej akcji prze-

ciwalkoholowej, która w przeciągu trzech lat istnienia 
zmobilizowała 100 tys. abstynentów w Polsce. Akcja li-

kwidacyjna trwała od 9.30 rano do późna w nocy. Kontro-
lowano i rekwirowano nasze powielane materiały i sprzęt 

powielaczowy, uznając całą działalność za nielegalną.
 W kaplicy Centrali trwała cały czas przed Najświęt-
szym Sakramentem modlitwa różańcowa, a wieść o likwidacji 
i akcji Służby Bezpieczeństwa rozchodziła się błyskawicznie 
po całej Polsce, bo dzień ten miał być dniem rozpoczęcia ko-
lejnego sympozjum działaczy przeciwalkoholowych i wiele 
osób przyjeżdżało  już na to spotkanie, stając się świadkami 
nieoczekiwanych wydarzeń.

Budyń, Rektor PMK
byt w szpitalu unie
ni: ks. prał. Henry
Wojciechowski po
liturgicznym i Euc

 W sobotę 
ważne w prehi

u
wyda

nia pra
przez Słu

ciwalkohol
zmobilizowa

kwidacyjna tr
lowano i rekwi

powielaczowy, uz
 W kaplicy
szym Sakramentem
i akcji Służby Bez
po całej Polsce, bo
lejnego sympozju
osób przyjeżdżało
nieoczekiwanych 
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 Ks. Franciszek Blachnicki zachowywał spokój i nas, pracowników Cen-
trali, zwolnił od towarzyszenia tym pseudo "urzędowym czynnościom". Napisany 
przez niego Memoriał, opisujący wydarzenia tego dnia, stał się po kilku miesią-
cach podstawą jego zaaresztowania i osadzenia na cztery miesiące w katowickim 
więzieniu, tym samym, w którym w 1942 roku oczekiwał wykonania wyroku 
śmierci, wydanego przez niemieckiego okupanta.
 Taka była akcja władzy w dzień "ścięcia św. Jana Chrzciciela" w 1960 roku, 
kończąca jakby pewien etap odważnej działalności duszpasterskiej ks. Franciszka 
Blachnickiego, który z przekonaniem i głęboką wiarą w trudnych sytuacjach lubił 
powtarzać: "jeśli Pan Bóg zamyka jakieś drzwi, to tylko po to, by otworzyć nowe, 
jeszcze wspanialsze..." . Skończył się czas działania w Katowicach, a Pan Bóg przy-
gotowywał już dla nas nowe miejsce w Krościenku n/Dunajcem, gdzie niebawem 
zaczął się rozwijać dynamicznie Ruch  Żywego Kościoła, nazwany później Ru-
chem Światło-Życie.
 Głównym akcentem sobotnim rocznicowych obchodów w Carlsbergu 
była Eucharystia z powtórzeniem aktu zawierzenia "MARIANUM" Matce Bożej, 
Jutrzence Wolności i Źródła Światła i Życia. Po Koronce do Bożego Miłosierdzia 
był czas dziękczynienia i świadectwa osób uczestniczących w różnych spotkaniach 
formacyjnych ostatniego czasu. Modlitwa liturgiczna Nieszporów była połączona 
z katechezą maryjną, a po kolacji miała jeszcze miejsce tradycyjna procesja różań-
cowa ze świecami.
 Niedziela, 29 sierpnia, rozpoczęła się - jak zwykle w naszym Centrum  - 
adoracją Najświętszego Sakramentu, wspólnie odśpiewaną Jutrznią, różańcem o 
godzinie 11.30 i uroczystą niedzielną Eucharystią.
 W tych spotkaniach uczestniczyło w sobotę i niedzielę około 120 osób.
 Był to czas dziękczynienia i radości za dzieła, których Pan pośród nas 
- mieszkających i pracujących w Centrum i gromadzących się wokół nas osób, 
czyni - umacniając nas w wierze i miłości; ucząc oddawania wszystkich spraw i 
problemów w ręce Pana przez ręce Maryi, i dając nam radość z życia blisko Boga.

Gizela Skop
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132. Maryjne Czuwanie modlitewne

Sobota, 2 października 2010

 Październikowe czuwanie maryjne miało miejsce w ramach dorocznego 
spotkania diakonii Ruchu Światło-Życie. Jak zwykle w "maryjną" sobotę Euchary-
stia była sprawowana o godz. 17.30. Po Mszy św., przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem dziękowaliśmy raz jeszcze za wszystkie wydarzenia, dary i 
łaski Pana w ciągu ostatniego roku. W Nieszporach poprzedzających procesję ró-
żańcową ks. Jacek Herma wygłosił katechezę nawiązującą do czytania dnia z listu 
do Hebrajczyków 13,20-21: 
 "Bóg pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spo-
między zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdol-
ni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w 
oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen." 
 Tekst, którego słuchaliśmy, powtarza się w czasie zwykłym w I Nieszpo-
rach przed niedzielą trzeciego zestawu psalmów. W tym wypadku były to I Nie-
szpory przed 27. Niedzielą zwykłą, roku "C". Bóg jest Bogiem pokoju, ale mowa 
jest także o ofi erze, krwi. Pomimo, że grozi nam "pęknięcie" śmierci - Bóg jest 
Bogiem pokoju, ale "na mocy krwi przymierza pokoju"... Jezus mówi o sobie :"Ja 
jestem Dobrym Pasterzem...", bo poświęca Siebie dla uratowania owiec. Ten Jego 
gest nie pozostaje bez odpowiedzi. Ojciec daje Mu zwycięstwo nad śmiercią. Autor 
listu do Hebrajczyków prosi, by Bóg "uzdolnił nas do wszelkiego dobra; Bóg daje 
odpowiednie środki byśmy mogli dać odpowiedź na Jego wezwania. W naszym 
świecie nie jest przyjęte pełnienie czyjejś woli. Bóg objawia nam Swój zamiar wo-

bec nas i zaprasza do podążania za Jezusem, Na-
uczycielem życia. Bóg Go nie oszukał, nie 

oszuka także żadnego z nas. Pokazał nam, 
na jakiej drodze dojdzie się do szczęścia, 
niezniszczalnego życia. Nasz Przewod-
nik, Jezus, doświadczony we wszystkim,  
podobny do nas we wszystkim, oprócz 
grzechu – zaprasza nas do pójścia za Nim. 
Tekst ten wprowadza nas w klimat nie-

dzieli, pamiątki zmartwychwstania 
Chrystusa.  Uwierzmy w to słowo,            

bądźmy świadkami.
Gizela Skop
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Relacja z Brukseli

W dniach 22 i 23 listopada tego roku dane nam było gościć w 
Brukseli Diakonię z Carlsberga. Spotkania, w których uczestniczyło 
około 15 osób, rozpoczęliśmy od rozważania sensu uroczystości 
Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, która przypada na krótko 
przed Adwentem.

Ksiądz Jacek przypomniał nam, że święto to otwiera nową perspektywę przed 
nami, przypomina o godności dzieci Bożych, którą zostaliśmy obdarowani. Za-
chęca ono nas również do refl eksji nad tym, w jaki sposób Jezus sprawuje władzę.

Zauważyliśmy, że władza Jezusa opiera się na służbie, na ofi arnej miłości, a 
Boże królestwo jest realne i już teraz obecne. Chrystus, przez Swoje panowanie, 
zachęca nas do dobrego życia i właściwego korzystania z daru wolności. Mamy to 
robić przez świadome rozdzielanie dobra od zła, przez ciągłe weryfi kowanie wła-
snego sposobu myślenia oraz przez nieustanne zakorzenianie się w Bogu- Źródle 
naszego życia i sił. Dzięki bliskości z Jezusem będzie nam łatwiej podejmować 
realne działania i odkrywać właściwy kształt dla naszego życia, odkrywać to, co 
On nam proponuje.

Owo oparcie na Źródle uwalnia również od aktywizmu, pomaga zaistnieć 
w miłości Bożej, odnaleźć własną tożsamość, odkrywać oblicze Tego, który jest 
Miłością. Wzmacnia ono w nas świadomość, że Bóg nam towarzyszy i jest blisko, 
jest na odległość głosu, na wyciągnięcie ręki -tak, jak w przypadku łotra na krzyżu, 
który dostrzegł obecność Pana i przylgnął do Niego.

Wielokrotnie podkreślany był fakt, że to Bóg jest Stworzycielem człowieka. 
On też ukształtował wszystkie sfery jego życia i troszczy się o nie, kocha go i z całą 
Swą delikatnością, szanując jego wolność, wchodzi w to, co przed Nim w swym 
życiu otwieramy.

Bóg zaprasza każdego do rozpoznawania Swojej obecności w ludzkim życiu. 
W rozważaniu tego aspektu, pochyliliśmy się w sposób szczególny nad „bogatym 
młodzieńcem”. Ten ostatni lękał się zawierzyć siebie Bogu, obawiał się, że może 
wszystko stracić. Nie zauważył, że Jezus chce go uwolnić z jego ograniczeń, z tego, 
co w rzeczywistości wiązało go, by dać SAMEGO SIEBIE.

Jezus oczekuje od nas wolnego daru serca; i tu analizowaliśmy postawę Za-
cheusza. Ten ostatni doświadczył spotkania Boga prawdziwego, który wyzwala. 
Przemieniło to jego życie, zrodziło ów dar serca, wyzwoliło z wewnętrznego znie-
wolenia.

Drugiego dnia ponownie powróciliśmy do problemu tożsamości i świado-
mości człowieka. Okazało się, że konieczne jest ciągłe weryfi kowanie naszych 
przekonań, gdyż mogą być one zafałszowane. Trzeba zastanawiać się z czego one 
wynikają. Należy m.in. opierać się na rzetelnej wiedzy. Konieczne jest również 
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przeanalizowanie, czy sposób osiągnięcia zamierzonego celu jest dobry. Rozpa-
trywanie naszych decyzji i czynów w świetle słowa Bożego oraz w odniesieniu 
do osoby Jezusa, pomaga nam wydobywać to, co jest dobre i słuszne dla naszego 
życia.

Na koniec spotkania była okazja do zadania nurtujących nas pytań, okazja 
do praktycznego wejścia na drogę osobistej weryfi kacji tego, wokół czego kręci się 
świat i my sami.

Za serdeczne nam towarzyszenie i wszelki trud w tym ponoszony Diakonii z 
Carlsbergu gorąco dziękujemy i już teraz czekamy na kolejną porcję przyczynków 
do dalszych refl eksji.

Alina z Brukseli

Dni Skupienia środowisk trzeźwościowych

Mam na imię Waldek, jestem alkoholikiem.
Na ostatnie dni skupienia czekałem bardzo niecierpliwie, niedawna 15. 

rocznica grupy paryskiej wymagała sporo pracy, a przy tym był to stres, napię-
cie. Chciałem po tym odreagować, zadbać o swój spokój, więc pobyt na dniach 
skupienia wydał mi się najodpowiedniejszy. Dopiero na miejscu przekonałem się, 
że mój stan był gorszy niż mi się wydawało, ale w końcu byłem w bardzo bez-
piecznym miejscu. Jestem wdzięczny Bogu, że SĄ takie miejsca, że SĄ tacy ludzie, 
że znajduję w sobie wolę do tego, żeby tam być, gdzie znajduję bezpieczeństwo i 
odzyskuję równowagę. 

Przed przyjazdem do Calsbergu byłem jak słabo zabezpieczony granat, w 
każdej chwili mogłem kogoś zranić; tu na miejscu mogłem to wszystko zobaczyć i 
uporządkować. Po raz pierwszy doznałem ulgi po spowiedzi świętej, zawsze pod-
chodziłem do niej z lekką rezerwą. Tutaj wchodziłem do księdza jak za karę, wy-
chodziłem leciutki i zadowolony, zostawiłem przy spowiedzi u księdza nadmiar 
pychy i złości, dotarł też do mnie główny cel mojego pobytu w tym miejscu. Wy-
kłady Olka, rozmowa z nim, jak też rozmowy z przyjaciółmi - zwróciły mi spokój, 
którego tak bardzo mi brakowało przed przyjazdem tu. Wyjeżdżałem z uczuciem 
zadowolenia i spełnienia. Calsberg to miejsce, do którego już chyba zawsze będę 
wracał bardzo chętnie. 

Pozdrawiam gorąco, i do zobaczenia. 
Z Bogiem!

Waldek
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Dzień skupienia grupy z Westfalii ("Adamy")
5 - 7 listopada 2010

 "Życie chrześcijanina nabiera eu-
charystycznego kształtu...." (Benedykt XVI, 
Sacramentum caritatis)
 W tych szczególnych dniach skupie-
nia i katechez, towarzyszyła nam w Carlsbergu 
iście jesienna pogoda. Może miała nas ona 
jeszcze bardziej zachęcić do refl eksji nad tym, 
jak należy żyć na sposób Eucharystii? I jak 
należy to czynić w praktyce.

W tym czasie, gdy nasza grupa, nazywa-
na powszechnie grupą "Adamy", w liczbie 10 

osób przebywała w Carlsbergu - przebywało w nim również wiele młodych osób, 
mających swoje spotkanie formacyjne. To dobrze świadczy o tym, że taki Ośrodek 
ewangelizacyjny, jak i potrzeba pogłębienia wiary to nie tylko "domena" wieku 
średniego, ale także potrzeba serca ludzi młodych. I dobrze, że tak jest.

Nasze katechezy, prowadzone jak zwykle z niezwykłą starannością i olbrzy-
mią wiedzą przez doktora teologii, ks. prałata Henryka Bolczyka - miały nam 
przybliżyć jak należy "żyć na sposób Eucharystii". Rozważania zaczęły się  (i w 
zasadzie także na tym bloku tematycznym skończyliśmy) od zatrzymania się nad 
"życiem słowem Bożym" w oparciu o Pismo święte oraz inne źródła literackie. 
Doszliśmy do wniosku, że nie ma wiary bez pielęgnowania w nas Słowa Bożego, 
a poprzez dzielenie się nim, budzenia wiary w innych. Powinna się też w nas bu-
dzić świadomość, że siła słowa Bożego w konfrontacji z fi lozofi ą świata, zawsze 
wygrywa! Jakże wspaniałą "ilustracją" życia do tego tematu, był fi lm "Popiełuszko. 
Wolność jest w nas", który obejrzeliśmy w sobotni wieczór.

Ten, dzisiaj już błogosławiony kapłan "Solidarności", pokazał nam swym 
życiem w jaki sposób można i należy żyć na sposób Eucharystii. Tym razem w 
programie nie było "wyprawy otwartych oczu", ponieważ nie pozwalała na to 
aura. Była za to wyprawa do kościoła symultanicznego w Otterbergu. (To także 
sposób na życie w Eucharystii - kiedy ze sobą w jednej świątyni łączą się kościół 
ewangelicki i katolicki, przy tym samym ołtarzu sprawując jednak osobno swoją 
liturgię. Tyle się mówi o konieczności jedności chrześcijan. Ta świątynia jest tego 
najlepszym przykładem: poszukiwania tej jedności, tęsknoty i dążenia do niej, by 
wspólnie spotkać się kiedyś przy ołtarzu Pana)

W niedzielę, w Dzień Pański - skupiliśmy się głównie na czynnym udziale w 
Ofi erze Eucharystycznej, czyli dotknęliśmy niejako "życia ofi arą Pańską" i "życia 
komunią".
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Bliskie stały się nam słowa  Jana Pawła II: "Chrześcijanin jest (...) wezwany, by 
stał się odbiciem (...) światłem, idąc za   Jezusem i Go naśladując. Dlatego winien 
on słuchać Jego Słowa i nad nim  medytować, uczestniczyć w sposób świadomy i 
czynny w życiu liturgicznym i sakramentalnym Kościoła, wypełniać przykazanie 
miłości, służąc braciom, zwłaszcza małym, ubogim i cierpiącym."

"Carlsberg" - Bóg tam przebywający - woła nas nieustannie do pracy nad 
sobą, do pogłębiania wiary, do odnowy serc, byśmy umieli "budować dom na ska-
le". "Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą" 

(Ps. 127).
Pozwólmy więc Panu budować w nas dom na skale.

  Elżbieta Falkowska z Oberhausen

W jaki sposób Krościenko n/Dunajcem 
stało się kolebką Ruchu Światło-Życie...

20.10.2010: 50 lat pobytu 
p. Doroty Seweryn 

w Krościenku nad Dunajcem
Przedziwne są drogi Boże i niezbadane plany wobec nas do-

brego Boga!
W dniu 29 sierpnia 1960 roku, w dzień liturgicznego 

wspomnienia ścięcia św. Jana Chrzciciela doszło do gwałtow-
nej likwidacji Centrali Krucjaty Wstrzemięźliwości w Kato-

wicach przez akcję Służb Bezpieczeństwa komunistycznej 
Polski. Chodzi o miejsce ważne w życiu Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego. Tam, w skromnym baraku, w 

cieniu katowickiej katedry, przy ul. Jordana 18 został zaini-
cjowany przez niego w latach 1956-1957 najpierw Ośro-
dek Katechetyczny, a później Apostolat Trzeźwości i Kru-

cjata Wstrzemięźliwości. Rozpoczęła się walka 
o realizację Jasnogórskich ślubów narodu w 
dziedzinie trzeźwości, odnowy życia mo-
ralnego, kształtowania właściwych postaw 
ludzi dorosłych i dzieci... Ta akcja została w 

Przedziwne są
brego Boga!

W dniu 29 
wspomnienia ści
nej likwidacji C

wicach prze
Polski. Cho
Franciszka

cieniu katow
cjowany prz
dek Kateche

c



37

sposób brutalny zakończona, ale Pan przygotowywał nam już nowe miejsce dzia-
łania. Posłużył się też chorobą (która wymagała podjęcia leczenia w Szczawnicy) 
Doroty Seweryn, jednej z pierwszych współpracownic Ojca Franciszka, i zaanga-
żowaniem się w działalność antyalkoholową proboszcza Krościenka, ks. kanonika 
Krzana... Po jakim czasie, przeprowadziliśmy się do Krościenka i tam zaczęła się 
wielka przygoda Ruchu Światło-Życie.

Dorota pierwsza tam zamieszkała - 20 października 2010 minęło dokładnie 
50 lat od jej przybycia do Krościenka. Tego dnia przybyło do Krościenka prawie 
100 osób ( w tym mała delegacja z naszego Centrum: moderator, ks. Jacek Herma, 
Basia i ja, Gizela). Uroczystej Eucharystii przy grobie Sługi Bożego Ojca Francisz-
ka w koncelebrze prawie 20 kapłanów przewodniczył ks. bp Adam Szal, Delegat 
Konferencji Episkopatu do spraw Ruchu Światło-Życie. Na okolicznościową agapę 
zdążył ordynariusz diecezji tarnowskiej ks. bp Wiktor Skworc - przekazując Do-
rocie swój list z błogosławieństwem. Spotkało się wielu kapłanów, pierwszych mo-
deratorów Ruchu z różnych diecezji, osoby z pobliskich miejscowości, w których 
Dorota katechizowała i przedstawiciele różnych gałęzi Ruchu.

Był to jubileusz i dzień wdzięczności Doroty, ale jeszcze bardziej okazja do 
wyrażenia wdzięczności wszystkich obecnych, tkwiących w Ruchu, za przedziwne 
Boże drogi i prowadzenie. Warto ufać Panu, zawierzać Mu swoją przyszłość, swoje 
zamierzenia. On sam najlepiej wszystkim kieruje! I w żadnej sytuacji nie ma po-
trzeby dramatyzowania i przeżywania lęku! Chwała Panu!

Nasza mała delegacja następnego dnia odwiedziła jedno jeszcze urocze miej-
sce i ważne w życiu Ruchu - "Wichrówkę" w Dursztynie, gdzie odbywały się naj-
pierw oazy diecezji katowickiej, a potem bardzo wiele innych spotkań, m. in. for-
macja osób ze wspólnoty konsekrowanej. To miejsce samotne, zanurzone w ciszy, 
z przepięknymi widokami na wysokie Tatry, pasmo Gorców i Beskidu Sądeckiego, 
w drewnianym domu z Kaplicą z Najświętszym Sakramentem, zapraszające za-
wsze do kontemplacji i trwania przy Bogu.

Gizela Skop
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Dzień Wspólnoty
28 listopada 2010 - Rheinberg

Bóg jest wielki ! Nakarmił ongiś na pustyni głodny i spragniony Naród Wy-
brany, nasycił także nasze pielgrzymie dusze życiodajną strawą swojego Słowa peł-
nego nadziei i miłości.                                                   

To właśnie tu, na tej  pustyni ducha,  gdzie pośród morza kolorowych świa-
teł, wszelakich świątecznych zdobień i podarków, sentymentalnych, nastrojowych 
melodyjek, zapachu grzanego wina pitego na ulicy, tu gdzie dziś juz mało kto tak 
naprawdę czeka w te dni na Jezusa, wydarzył się niepostrzeżenie kolejny cud Jego 
miłości…                                                                                                            

Być może brzmi to nazbyt patetycznie, badź też niezwykle górnolotnie, być 
może powie mocno rozczarowany ktoś, że taki cud to nie jest żaden cud! Bo nie 
zaczęło przecież nagle (całe szczęście) o wiele jaśniej  świecić słońce, Ziemia nie 
zatrzymała swego biegu, ani też w żaden inny sposób nie zostały zawieszone pra-
wa natury, a jednak był to dla nas cud…                                                                  

Bo czyż nie zasługuje na to miano fakt,  że naszym gościom się naprawdę 
chciało idąc za głosem powołania,  z natchnienia  Bożego, jechać  kilkaset kilome-
trów, "tylko" po to, by ofi arować nam, którzyśmy z radością serc na nich  czekali, 
niezwykle rzadkie dziś poczucie prawdziwej wspólnoty, jedności i obecności Bo-
żej pośród  nas…                                                                

Po raz kolejny Bóg w swojej dobroci objawił nam odzwierciedlenie ojcowskiej 
miłości w drugim czlowieku, w jego bliskości oraz wzajemnej życzliwosci i całym 
bogactwie duszpasterskiej posługi. Ojciec przemówił do nas,  swoich umiłowa-
nych dzieci, słowem proroka Daniela (3,17-18), wzywając nasze serca do niezłom-
nej wiary i wierności Bogu, jako  wartości większej aniżeli życie. Zachęcił nas do 
wytrwałego i nieustannego poszukiwania prawdy (Łk 20, 27-38) i  wskazał na 
konieczność porównywania jej z przesłaniem Ewangelii  oraz konfrontacji z Naj-
wyższą Instancją jaką jest dla człowieka On sam. Za pośrednictwem ewangelisty 
Łukasza (Łk 18, 1-8) ośmielił nas do ufnej, pełnej zawierzenia modlitwy,  będącej 
źródłem pokrzepienia naszych serc i serc naszych bliźnich ( Iz 50, 4). Wybrzmiało 
również jakże dzisiaj aktualne przesłanie zmarłego Ojca Świętego Jana Pawła II, 
mówiące o tym, że chrześcijanin, który nie pogłębia swojej wiary, jest chrześcija-
ninem w zagrożeniu.                                                                                                          

Gdy dobiegł końca (nazbyt szybko) wspólny czas ofi arowany nam przez Ojca, 
obdarowani  i umocnieni w Duchu, z poczuciem i świadomością wybraństwa i 
godności Dzieci Bożych, udaliśmy się w dalszą wedrówkę pielgrzymim szlakiem, 
nie dbając zbytnio o szczegóły drogi, jak ktoś, kto dobrze zna swojego Przewod-
nika…

Katarzyna i Grzegorz Maron, wędrowcy z Moers



Dzień Wspólnoty - Münster
Dnia 27.11.2010 odbył się przy PMK w Münster Oazowy Dzień Wspólnoty. 

W spotkaniu wzięły udział 23 osoby dorosłe oraz ośmioosobowa grupa młodzie-
ży; uczestnicy przybyli z Münster i okolic, Dortmundu i Herne. Spotkanie dla 
dorosłych prowadził ks. Jacek, który uczestniczył także w porannym spotkaniu 
kręgu Domowego Kościoła z Dortmundu; spotkanie dla młodzieży poprowadziła 
p. Basia z Carlsbergu. 

Po katechezie ks. Jacka odbyła się wspólnotowa Msza św. w kościele św. An-
toniego przy PMK w Münster. Po  Eucharystii był czas na agapę z przyniesionych 
darów, a potem na Koronkę do Bożego Miłosierdzia.  W czasie popołudniowego 
spotkania uczestnicy odkrywali orędzie tekstu o "wytrwałej  prośbie wdowy" (Łk 
18,1-8). Na zakończenie spotkania, łącząc się w modlitwie z papieżem Benedyk-
tem XVI dołączyliśmy do wspólnej adoracji z parafi ą w intencji nienarodzonych 
dzieci i ich rodzin.

Tematem wiodącym Dnia Wspólnoty było „Moje przekonanie, a prawda“.
Każdy z nas ma swoją praktykę życia, ale ważne jest w tym zobaczyć, jaki 

wpływ ma Pan Bóg na moje życie. Jezus jest królem i władcą - tak śpiewamy w 
jednej z pieśni, ale tak naprawdę, czy Jego władza rzeczywiście dotyczy wszystkich 
obszarów mojego życia?

Także modlitwę często rozumiemy jako nasze mówienie Panu Bogu, co On 
ma zrobić dla nas. Gdy zaś nie otrzymamy tego, czego się spodziewamy, pojawia 
się pretensja i zarzut nie wysłuchania nas.

Władza panujących tego świata jest inna niż władza Jezusa, który przyszedł 
do nas, aby służyć, a nie, aby Mu służono. Jego władza jest władzą pomocy i uwal-
niania, ocala od grzechu i Złego i jeżeli ja tylko chcę, może Jezus i mnie uwolnić. 
Jednak w swoim działaniu wobec mnie Pan Bóg zatrzymuje się u progu drzwi 
mojej wolności, która jest przez Niego w pełni respektowana. Mówi o tym w wielu 
miejscach Pismo święte, m.in. Księga Apokalipsy:

"Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę 
do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną" (Ap 3,20).

Ważnym jest, aby  wsłuchiwać się w to, co Pan Bóg mówi do mnie i postę-
pować na wzór Maryi, która mówi "Zróbcie wszystko, cokolwiek [mój Syn] wam 
powie" (J 2,5).

Boga słuchać oznacza słuchać jak uczniowie, wprowadzając w życie to, co 
mówi Mistrz:  naśladuj Mnie i idź za Mną. 

Nasuwa się tu pytanie, czy ja dopuszczam Pana Boga, aby On kierował moim 
życiem, miał na nie realny wpływ, czy też tworzę własną listę życzeń i oczekuję 
tylko Bożej akceptacji moich pomysłów i przekonań - i tym samym tak naprawdę 
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to ja sam staję się panem mojego życia, "doklejając" tylko Pana Boga, tak jak mi 
pasuje, do moich własnych decyzji i planów.

Dlatego istotna jest szczera konfrontacja swoich decyzji życiowych z Ewan-
gelią – to ona przyjęta i wprowadzana w życie pokieruje mnie na właściwe drogi 
postępowania i ukształtuje moje życie. 

Dziękujemy Panu Bogu za ten czas.
Był to czas przemyślenia, czy i jak szeroko otwieram Chrystusowi drzwi mo-

jego życia, aby On działał we mnie. Był to czas weryfi kacji swoich postaw i podję-
cia nowych postanowień.

Chwała Panu!
                                                                                                           Teresa i Leszek

"Czym się Panu odpłacę 
za wszystko, co mi 
wyświadczył"

                                            (Ps 116,12)

Ten rok jest dla mnie rokiem wyjątkowym, 
ukończyłam 50 lat życia. Tę rocznicę chciałam 
świętować w Carlsbergu z tymi, którzy towarzy-
szyli mi na różnych etapach mojej drogi. Czwarte-
go grudnia w świadectwie opowiedziałam jak moja 
droga życia, powołania, posługi, bycia w Carlsbergu 
wygląda. Pragnę więc się z Wami podzielić tym dobrem, 
którego doświadczałam i doświadczam, bo "radość dzielona 
jest podwójną radością".

To moje świadectwo to wyrażenie wdzięczności Panu Bogu, najpierw za dar 
życia, za moją dobrą rodzinę (nie idealną, ale dobrą), za moje dzieciństwo, za 
moją młodość.

Następnie dziękuję za dar spotkania Boga Żywego przez Ruch Światło-Życie, 
za to, że mogłam Jezusowi oddać swoje życie, że mogłam odkryć swoją drogę 
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życia w Instytucie Niepokalanej Matki Kościoła. I dziękuję Bogu za Carlsberg, za 
miejsce, które kocham, za te wszystkie piękne lata, które mogłam tu przeżywać (w 
sierpniu 2011 minie już 25 lat od chwili, gdy Pan Bóg mnie tu posłał). 

Dziękuję za ludzi, za przyjaciół, których jest tak wielu. 
Dziękuję Bogu za to, że mogę powiedzieć dzisiaj, że moje życie ma głęboki 

sens, jest piękne i  spełnione; wiem, że wiele mam jeszcze do zrobienia, ale "tu i 
teraz" z Wami czuję się szczęśliwa.

I tę wdzięczność pragnęłam wyrazić w tym roku w "pielgrzymce wdzięczno-
ści" do Fatimy i innych miejsc Europy. W Lisieux, Lourdes, Fatimie, Santiago de 
Compostella, w Saragossie, Monseratt,  w Manrezie, Ars dziękowałam Bogu przez 
Maryję i innych świętych za te 50 lat życia, za różne jego etapy i różnych ludzi, 
którzy mi towarzyszyli na tych etapach drogi.

"Czym się Panu odpłacę za wszystko co mi wyświadczył".
Wiem, że niczym się nie mogę odwzajemnić; to co otrzymałam to jest dar, 

dar pięknego życia tu na ziemi i dar życia z Jezusem na wieki.
Tyle razy w katechezach mówiłam, że największą potrzebą człowieka jest ko-

chać i być kochanym, tę potrzebę może zaspokoić tylko Jezus. I ja mogę Wam dzi-
siaj powiedzieć, że doświadczam Bożej miłości tak autentycznie, tak wewnętrznie 
i tak poprzez ludzi, którzy mnie kochają. I to wypełnia mi serce, to daje mi radość 
i pokój serca.

I tak jest "tu i teraz", ale chcę Wam trochę opowiedzieć o sobie, o swoim ży-
ciu, bo tak nie zawsze było.

Mój dom rodzinny był ciepły, ale przeżywałam też momenty trudne, lęki, 
brak poczucia bezpieczeństwa. I to sprawiło, że miałam w sobie wiele kom-
pleksów, oczywiście głęboko skrywanych, na zewnątrz byłam zawsze pogodna, 
uśmiechnięta i przez wiele lat ludziom z zewnątrz wydawało się, że Basia nie ma 
problemów. A ja bałam sie w grupie odezwać na modlitwie, ciągle czułam się gor-
sza i głupsza od innych. Bóg był dla mnie kimś dalekim, kimś kto mnie obserwuje 
i czyha na moje potknięcia. Bałam się Go, i z lęku chodziłam do Kościoła (właści-
wie nigdy nie opuściłam Mszy św. z własnej winy), była modlitwa, różaniec, ma-
jowe, ale nie było osobistej relacji. Chciałam sobie na Jego łaskę i miłość zasłużyć.

Nie chcę za szczegółowo opowiadać, ale taki stan trwał mniej więcej do 
pierwszej oazy, na która pojechałam mając 20 lat. Tam usłyszałam, że Bóg jest mi-
łością, że kocha mnie taką jaką jestem, że Jezus za mnie oddał życie, a więc jestem 
kimś cennym i wartościowym. 

I tego powoli zaczęłam doświadczać w swoim życiu. Coraz bardziej wierzy-
łam, że Jezus, którego zaprosiłam do mojego serca, towarzyszy mi w życiu, jest 
zainteresowany moimi nawet drobnymi sprawami. I tak zaczęło się zmieniać moje 
nastawienie do Boga, do innych, do samej siebie. Uwierzyłam, że mogę być sobą, 
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że nie muszę się uzależniać od opinii innych, że mogę "dać plamę", może mi coś 
nie wyjść, że mogę się ośmieszyć, ale miłość Boga mnie nie opuści, a to przecież 
jest coś najważniejszego i najcenniejszego.

Na mojej pierwszej oazie przystąpiłam do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka; 
pierwszą intencją był mój tata, który sobie czasem popijał, a potem przez lata Kru-
cjaty jakby nie widziałam owoców tego mojego wyrzeczenia. Przed kilku laty Pan 
Bóg przyprowadził do nas wspaniałych ludzi ze wspólnot AA (Anonimowi Alko-
holicy), w nich mamy naszych przyjaciół i dobroczyńców w całej Europie.

Nie powiem, że wszystko łatwo szło; były kryzysy, były upadki, były mo-
menty zwątpienia, czy rzeczywiście Pan Bóg jest ze mną, czy może mi się tylko 
wydawało. Ale zawsze w takiej sytuacji Pan Bóg stawiał ludzi, którzy przez swoje 
świadectwo życia pomagali przetrwać i zachęcali do dalszej drogi.

Kiedy przyszedł moment podejmowania decyzji co dalej mam robić w swo-
im życiu, była wielka niepewność, z jednej strony wielkie pragnienie służenia 
Jemu w tej konkretnej wspólnocie, a z drugiej taki ludzki lęk. I znowu Pan Bóg 
postawił na mojej drodze kapłana, Ojca Bogusława, który wtedy w Lublinie po-
wiedział mi, że ja nie przyszłam rozeznawać, ja już podjęłam  decyzję. Pamiętam 
to wielkie uczucie ulgi. Potem mnie odprowadził do akademika i około północy 
przy rozgwieżdżonym niebie powiedział: "Błogosławię szczęśliwej miłości, i to do 
kogo: do samego Pana Boga." Wszelkie wątpliwości się rozwiały, pozostał tylko 
pokój i wielka radość.

Wielkim trudem była jeszcze rozmowa z moimi rodzicami. Kiedy nie potra-
fi łam o tym rozmawiać, kiedy był płacz i bezradność, Pan Bóg przysłał mojego 
szwagra, który powiedział, że nie jest powiedziane, że tylko w małżeństwie czło-
wiek będzie szczęśliwy, ile jest przecież tragedii i bólu czasem w małżeństwie, a 
jeśli ja tam będę szczęśliwa, to czemu mi bronić. Tymi słowami przemówił do ro-
dziców. Potem przez wszystkie lata, kiedy mnie odwiedzali w różnych miejscach, 
widzieli, że jestem szczęśliwa i to dla niech też było szczęściem.

Moja droga zaczęła się w Dursztynie; może teraz trudno sobie wyobrazić ta-
kie warunki: bez prądu, a więc lampy naft owe, bez pralki, 

lodówki, lokówki, bez bieżącej wody. I to nie był dla 
nas młodych dziewcząt problem. To była szkoła 
życia, te trudy nas jednoczyły i zbliżały do Pana. 

Miejsce jest piękne, widać Tatry, Gorce, Pieniny. 
Pan Bóg nasz Oblubieniec był tak blisko, to 
były niezapomniane chwile. 

Potem był Kraków i tam dowiedziałam 
się, że jestem kandydatką, by wyjechać do 

Carlsbergu i tam posługiwać. Z jednej strony się 
bałam, bo to coś nowego, a z drugiej bardzo się 

cieszyłam, że poznam Ojca Blachnickiego. Miałyśmy 
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przyjechać we cztery, ale tylko dwom, mnie i Agatce, udało się dostać wizę
Bycie w Carlsbergu na początku nie było dla mnie łatwe, ale cieszyłam się, 

że mogę mieszkać i pracować z Ojcem i trzema założycielkami naszej wspólnoty. 
Powoli coraz bardziej wchodziłam w to miejsce, które stawało się moim domem, 
podobnie jak dla wielu ludzi, którzy tu szukali schronienia i oparcia, ludzi, którzy 
może nie odnaleźli się na emigracji, a tu mogli się czuć jak w Polsce. Jestem świad-
kiem jak wiele zawiązało się tutaj dobrych relacji, więzi przyjaźni, małżeństw. I ja 
coraz bardziej wchodziłam w te więzi, relacje, czułam się tu potrzebna. Słyszałam 
od wielu, że ja, mój uśmiech, ciepło, życzliwość pomagają ludziom przezwyciężać 
lęki i odkrywać miłość Boga.

Początkowo pracowałam z młodzieżą, potem z dorosłymi, z małżeństwami. 
Od kilku lat docierają do nas grupy AA, DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji), są 
to bardzo piękne spotkania. Możemy się wiele wzajemnie od siebie uczyć. Tylko 
powiem o modlitwie o pogodę ducha, która jest tak bliska braciom z AA. Przed 
kilkoma miesiącami odkryłam moc tej modlitwy; kiedy zgadzamy się na to czego 
nie możemy zmienić, a staramy się siebie zmieniać a nie innych - doświadczamy 
życia w wolności i radości, a przecież tak każdy pragnie żyć. 

Jak bardzo się ucieszyłam, kiedy w ostatnich dwóch latach były u nas oazy 
dzieci z rodzicami. Ze wzruszeniem patrzyłam na kolejne pokolenie dzieci, które 
odkrywały Boga, Jego miłość i dobroć, uświadomiłam sobie, że jestem już "babcią 
duchową”, bo ci, którzy przyjeżdżali dawniej jako dzieci i młodzież, teraz przyjeż-
dżają już z własnymi dziećmi.

Pan Bóg postawił  też na mojej drodze Siostry z Kanaan; pojechałam do nich, 
by trochę się poduczyć języka, a Pan Bóg mi podarował piękne więzi z nimi.

Chcę powiedzieć, że na przestrzeni tych dwudziestukilku lat wielu przyjaciół 
związanych z carlsberskim "Marianum" odeszło do Pana, wielu z nich towarzyszy-
liśmy w tym przejściu, wierzymy, że mamy wielu orędowników w niebie. 

Ostatnio odwiedzaliśmy Andrzeja, który uczestniczył w oazie w tym roku; 
po czterech dniach od naszego spotkania zakończył swej ziemskie życie. To poka-
zuje jak kruche jest nasze życie i jak jest ważne, by je przeżywać dobrze i pięknie. 
Pan Bóg chce wchodzić w to nasze "tu i teraz", chce nam towarzyszyć, chce byśmy 
tu na ziemi już przeżywali cząstkę nieba. 

Ostatnio wracając z Polski kupiłam na drogę "List", tam dotknęło mnie jedno 
zdanie, założycielki pewnej wspólnoty z USA: "To co robisz, ma znaczenie, ale 
niewielkie, to jakim jesteś człowiekiem ma ogromne znaczenie".

I tak myślę, że kiedyś Pan nas nie będzie pytał o to co robiliśmy, ale ile w to 
wszystko wkładaliśmy miłości, jakimi byliśmy ludźmi. 

I na koniec pragnę Wam wszystkim podziękować, moi Przyjaciele, bo na to 
jakim dzisiaj jestem człowiekim mieliście wpływ Wy wszyscy.

Basia Mazur z Carlsbergu
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REKOLEKCJE ADWENTOWE, 

CZYLI JAK  TO JEST Z TĄ WOLĄ BOŻĄ?

O Carlsbergu słyszałam już od dawna. Wszyscy, którzy tam byli, mówili, że to 
wyjątkowe miejsce. Od kilku lat postanawiam sobie, że w okresie Adwentu i Postu 
muszę znaleźć czas na rekolekcje i właśnie w tym roku wybór padł na Carlsberg. 
Temat rekolekcji:  “Na drogach woli Bożej”, który został przygotowany przez księ-
dza Edwarda Czaję, od razu mnie zaintrygował. Mąż został w domu z dziećmi, a 
ja miałam dwa dni czasu na słuchanie i przemyślenie w sercu tego, co usłyszałam. 

Właściwie to główne moje przemyślenia zawarte są w pytaniu: dlaczego tak 
trudno uwierzyć człowiekowi, że Pan Bóg chce dla niego jak najlepiej i że to wła-
śnie tylko On jako “producent” człowieka może dokładnie wiedzieć, jak człowiek 
funkcjonuje i co jest dla niego dobre? I tu pojawia sie słowo:  ZAUFANIE. Wielu 
osobom trudno jest uwierzyć w miłość Boga, bo nie zaznali tej  miłości na ziemi: 
akceptacji i zachwytu nad nowym i niepowtarzalnym stworzeniem. Często już w 
pierwszych latach dziecko nie dostaje tego, co najważniejsze, czyli zaspokojenia 
pragnienia i głodu, przytulenia, kiedy jest mu źle, sygnałów, które mówią: ”Jest 
ktoś, kto się o Ciebie zatroszczy, nie lękaj się”. Późniejszy okres rozwoju dziecka to 
umiejętność słuchania i wczucia sie w jego zainteresowania, problemy, obserwa-
cje; towarzyszenie mu w dorastaniu do odpowiedzialności i dorosłości. Jeżeli tego 
brak w życiu dziecka, to jak ono może później komuś zaufać? Jak 
uwierzyć, że właśnie Pan Bóg chce dla mnie dobrze i co to jest 
to dobro? Dziecko, które wzrasta w atmosferze miłości i zaufa-
nia czuje się bezpieczne, z zainteresowaniem stawia pytania 
i przyjmuje odpowiedzi, bo ono z doświadczenia wie, że 
rodzicom można zaufać. To jest również podstawa 
do rozwoju człowieczeństwa, odkrycia własnych 
talentów, wypłynięcia na głębię. 
Podczas tych rekolekcji jeszcze 
bardziej uświadomiłam sobie jak 
ważnym zadaniem na życie jest 
“rodzicielstwo” (“macierzyństwo” 
i “ojcostwo”)  to w nim są korzenie “miłości do Boga”.

Niedawno usłyszałam cytat z jednej z książek Ericha Fromma: “Miłość to 
wiedza i wysiłek”. No właśnie, najpierw musimy coś poznać, żeby wiedzieć jak się 
z tym obchodzić. Jak funkcjonujemy jako ludzie, jak Pan Bóg nas sobie wymyślił. 
Poznać przede wszystkim samego siebie, zaakceptować i pokochać, aby móc tak 
samo kochać innych: miłością pełną akceptacji, zrozumienia, czułości, cierpliwo-
ści. Naszym zadaniem jest dotrzeć do korzeni, do poznania Bożej Miłości (to taka 
fascynująca podróż), bo to ona powinna być źródłem wszelkich naszych działań. 
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Spójrzmy na świat i ludzi, a ukaże nam się miłość Boga: w pięknie i wrażliwości 
kobiety, sile mężczyzny, czułości dziecka. Kontemplując naturę, dostrzeżemy nie-
wysłowioną mądrość i piękno Boga.

Wprowadzenie w życie miłości, czyli dążenie do dobra drugiego człowieka, 
jest ogromnym wysiłkiem, stałym przezwyciężaniem własnych słabości, skłonno-
ści do zbytniego zainteresowania sobą i swoimi problemami. Ale ten wysiłek się 
opłaca, bo prowadzi nas do radości, szczęścia i pokoju serca. Pan Bóg o tym wie. 
On wie, że ten wysiłek jest nam tak samo potrzebny jak powietrze do życia i że 

dzięki niemu możemy dojść do głębi życia. 
W Biblii czytamy: "Ci co zaufali Panu 

odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły, 
biegną bez zmęczenia" (Iz 40.31). Postawmy 
sobie pytanie: Czy chcemy biec bez zmęcze-
nia? Czy chcemy żyć bez lęku? Czy chcemy 
być szczęśliwi? Czy chcemy żyć pełnią życia? 
Jeżeli choć na jedno z tych pytań odpowiemy 
sobie twierdząco, to nie pozostaje nam nic in-
nego jak tylko całkowicie zaufać Panu Bogu, 
czyli oddać mu swoje życie. Jak pisze św. Pa-
weł :”(…) składajcie siebie Bogu jako ofi arę 
żywą, całkowicie poświęconą służbie Jemu i 
miłą Mu.” Lub jak mówi psalm 91:  „Kto się 
w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem 
szczerze ufa Jemu. Śmiele rzec może: mam 
obrońcę Boga, nie przyjdzie na mnie żadna 

straszna trwoga". 
Nie lękajmy się, że Bóg chce nas obarczyć ciężarem ponad nasze siły. On 

troszczy się o nas, chce nas podnieść a nie zgnębić, w momentach cierpienia to On 
da nam siłę i nigdy nie nakłada na nas cierpienia, którego nie bylibyśmy w stanie 
unieść. Czasami jak pisze ks. Twardowski  “małe nieszczęścia są nam potrzebne 
do szczęścia“ i “jeżeli  Bóg zamyka drzwi,  to otwiera okno”.

Bóg sam mówi nam nieskończoną ilość razy “zaufaj mi”, tzn. bądź jak to małe 
dziecko i nie troszcz się zbytnio o wszystko. Powierz mi wszystko, a ja ci pomogę: 
powiem, co jest dla Ciebie dobre a co złe. To “zaufaj mi” przyniosła nam w szcze-
gólny sposób siostra Faustyna. Wielu z nas ma przed oczami jeszcze z dzieciństwa 
obrazek Chrystusa, ktory idzie do nas i błogosławi nam. Na dole obrazka czytamy 
“Jezu, ufam Tobie”. Obrazek jest może trochę kiczowaty, ale czyż nie sprawia to 
wrażenia, że treść, jaka płynie z tego obrazka, jest właśnie przez swoją prostotę 
dostępna dla wszystkich? Poprzez swój “dziecinny wyraz” sprawia, że w naszych 
sercach budzi się dziecinne zaufanie. Przynajmniej ja tak czuję, za każdym razem, 
kiedy patrzę na ten obrazek.



Jak rozpoznać, co jest dla mnie dobre i co jest wolą Bożą? Mieć oczy i uszy 
otwarte. Pan Bóg zsyła nam tyle znaków, tyle natchnień; jeżeli nie rozumiemy, py-
tajmy. On nam odpowie. Nauczmy sie obserwować nasze życie. Nic nie jest przy-
padkiem. Tylko od otwartości naszego serca zależy, jakie będzie to nasze życie. 
Jeżeli uda nam się wytworzyć z Bogiem najczulszą więź osobistą to poczujemy, 
że nagle to, co było niemożliwe staje się możliwe, a zamiast dreptać w miejscu 
fruwamy.

Najlepiej zacząć od najdrobniejszych spraw, bo nasz wzrost wewnętrzny do-
konuje się poprzez wierność w małych sprawach i w tych małych sprawach jest 
wola Boża: przewinięcie dziecka, przygotowanie kolacji, umycie podłogi, włożenie 
ubrań do pralki, zmycie naczyń, uśmiech, przytulenie. Św. Ignacy Loyola mówi: 
„Tak Bogu ufaj, jakby wszystko od Niego zależało, a nic od ciebie. I tak się wysilaj, 
jakby wszystko od ciebie zależało, a nic od Boga". Gdy o tym pamiętamy wszystko 
nagle nabiera sensu i  przestaje męczyć a cieszy! Stajemy się współpracownikami 
Jezusa w zbawieniu świata. A to przecież wspaniała sprawa! 

I jeszcze jedno: Kościół jest drogą do poznania miłości i woli Bożej. Tutaj 
znajdziemy ludzi, którym możemy stawiać pytania i to On umożliwia nam czer-
panie ogromnej mocy i poznania  z sakramentów.

Jeżeli dobrze poznamy Boga i jego działanie w naszym życiu, to pozostaje 
nam tylko powiedzieć: „Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham“ (J 21) 
I dać Mu się poprowadzić.

Wdzięczna za wspaniale rekolekcje
Kasia 
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Świadectwo
Pragnę się z Wami podzielić dobrem, 
które przeżyłam w Marianum w 
Carlsbergu - tak się nazywa to piękne 
miejsce, położone w Niemczech.
      Jadąc do Calsbergu czułam, że 
bardzo pragnę napełnić się wiarą i 
doświadczeniem. Czułam, że bardzo 
potrzebuję zbliżenia ku Bogu i pogłę-
bienia wiary w Boga.
Czas przebywania tam, niesamowicie 
przemienił moje doczesne życie! Myśl 
o tym, że każdego poranka Pan Jezus 
wszczepia siebie w nas w tym szcze-
gólnym miejscu, że całych nas przeni-
ka dając nam wszystko, że powinna w 
nas wyrastać nowa gałązka albo kwiat 
pokory.
Było dla mnie ogromną radością, do-
znania Pana Jezusa w sobie. Kiedy au-
tentycznie poczułam Go w mym ser-
cu, odwrociło to mnie od grzechów, 
a nawróciło do Boga. Nauczyłam się 
karmić Słowem Bożym i miłować sie-
bie taką jaką jestem.
Zmieniło to też mój stosunek do bliź-
niego, a także uznałam, że chcę iść 
przez życie nie sama, tylko kroczyć za 
Panem Bogiem. 
      Po minionym okresie rekolekcyj-
nym czuję się "lekka", czuję jak nie 
ogarnia mnie pasmo pesymistycznych 
myśli! Wszystko co mogłam, oddałam 
w ręce Boga, wyzwoliłam się od nie-
prawdy, której kiedyś pozwoliłam, by 
mną zawładnęła.
         Dla mnie nie ma nic ważniejszego 
od doprowadzenia moich bliskich do
zbawienia.

Ania 

Z GÓRY KAROLA
27-29.08.2010 54. rocznica „Maria-
num” Obchodzono kolejną, już 54. 
rocznicę istnienia „MARIANUM” w 
Carlsbergu. Głównym hasłem święto-
wania - w nawiązaniu do tematu pracy 
rocznej całego Ruchu Światło-Życie 
były słowa „Maryja uczy słyszeć i słu-
chać Pana”. Uroczystości rozpoczęły 
się w piątek wieczorem Eucharystią 
połączoną z Nieszporami. Potem była 
noc czuwania przed Najświętszym 
Sakramentem. W sobotę przedpołu-
dniem tematem katechezy była 50. 
rocznica likwidacji Centrali Krucja-
ty Wstrzemięźliwości w Katowicach 
w dniu 29.08.1960 roku. Głównym 
akcentem sobotnim była uroczysta 
Eucharystia z odnowieniem aktu za-
wierzenia naszego Centrum Maryi. W 
programie popołudniowym przewi-
dziano następnie modlitwę Koronki 
do Bożego Miłosierdzia, czas dzięk-
czynienia i świadectwa. Wieczorne 
Nieszpory z okolicznościową  kate-
chezą, przedłużone procesją różań-
cową ze świecami, ukoronowały czas 
sobotniego spotkania. W niedzielę 
miała miejsce poranna modlitwa li-
turgiczna i Eucharystia. W obchodach 
rocznicowych uczestniczyło w sobotę 
i niedzielę około 120 osób.

23-26.09.2010 Konferencja służb 
polskojęzycznych AA. W tych dniach 
miała miejsce konferencja służb 
polskojęzycznych grup AA w Europie. 
Zgromadziło się na niej ok. 110 osób. 
Grupą odpowiedzialną za spotkanie 
tym razem była grupa z Francji. 



48

Funkcję towarzyszącego kapłana (z 
powodu  niemożności przybycia ks. 
Dariusza Kwiatkowskiego MIC z 
Londynu) przejął moderator Centrum 
ks. Jacek Herma.

1-3.10.2010 Doroczne spotkanie Dia-
konii Ruchu Światło-Życie. Był to 
czas podsumowania oaz wakacyjnych i 
pracy rocznej w różnych grupach for-
macyjnych: młodzieży, dzieci, kręgów 
Domowego Kościoła, dorosłych, grup 
AA i DDD. Zastanawiano się również 
nad najważniejszymi zadaniami do 
podjęcia w najbliższej przyszłości, a 
szczególnie nad tym, jak włączyć mło-
dzież w przygotowania i uczestnictwo 
w Światowych Dniach Młodzieży w 
Madrycie w sierpniu 2011 roku.
W spotkaniu Diakonii uczestniczyło 
19 osób. W ramach spotkania, w so-
botę 2.10.2010, odbyło się zebranie 
członków stowarzyszenia „Bewegung 
Licht-Leben e.V.”.

2.10.2010  (132) Maryjne Czuwanie 
Modlitewne. Do uczestników weeken-
dowego  spotkania diakonii dołączyli 
w sobotni wieczór inni uczestnicy, by 
wspólnie przeżywać kolejne czuwanie 
maryjne. Po Eucharystii o godz. 17.30, 
w ramach Nieszporów Moderator 
Centrum, ks. Jacek Herma wygłosił 
katechezę nawiązującą do przypadają-
cego w tę sobotę tekstu z Hbr 13, 20-21.

6.10.2010 Herxheim. W szensztac-
kim centrum koło Landau odbyło się 
doroczne spotkanie księży z terenu 
diecezji Speyer, którzy są członka-
mi ruchów katolickich (Schönstatt, 
Focolare, Światło-Życie). Kilkunastu 
uczestników dzieliło się swoim życiem 

i inicjatywami podejmowanymi w po-
szczególnych dziełach. Z Carlsbergu 
uczestniczyli ks. Ireneusz Kopacz i ks. 
Jacek Herma.

8-10.10.2010 Rzym (I). Polska Rada 
Duszpasterska Europy Zachodniej
W dniach 8-10 października 2010 r. 
odbyło się w Domu Polskim imienia 
Jana Pawła II w Rzymie coroczne ze-
branie plenarne Polskiej Rady Dusz-
pasterskiej Europy Zachodniej, na 
które przybyli Księża Rektorzy, Księża 
i Świeccy z 14 krajów Europy. Obra-
dom przewodniczył ks. bp. Wojciech 
Polak, Delegat Konferencji Episkopatu 
Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji.  
Tegoroczny temat spotkania brzmiał 
„Zaangażowanie świeckich w dzia-
łalność rad i organizacji katolickich 
w duszpasterstwie emigracyjnym”. W 
ramach delegacji z Niemiec członkiem 
Rady Duszpasterskiej jest moderator 
carlsberskiego „Marianum” ks. Jacek 
Herma.

8-10.10.2010 Spotkanie grupy wspar-
cia DDD. W carlsberskim Centrum 
zawiązała się kolejna, nowa grupa 
DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji). 
Zgłosiło się do niej 15 osób. Spotkaniu 
przewodziła p. psycholog Maria Rabsz-
tyn z Katowic.

9.10.2010 Róża Różańcowa rodziców
Po raz pierwszy w naszym Ośrodku 
spotkała się grupa „Róży Różańcowej” 
rodziców modlących się szczególnie w 
intencjach swoich dzieci. Przybyło 20 
osób  dorosłych wraz ze swoimi 
„pociechami”. Spotkanie przygotowali 
pp. Edyta i Wojciech Łodziński z Ma-
inz.
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15-17.10.2010 Ewangelizacyjna Oaza 
Modlitwy. W Oazie uczestniczyło 
sześć małżeństw z Luksemburga z 
dziećmi, mieszkańcy Centrum i dia-
konia oraz kilku innych uczestników. 
Podczas weekendu podjęto tematy 
„czterech praw życia duchowego” – 
podstawowe tematy kerygmatyczne, 
na których powinna się budować świa-
domie przeżywana wiara.

20.10.2010 Krościenko (PL). Jubi-
leusz Doroty Seweryn. Delegacja z 
Carlsbergu (Ks. Jacek Herma, Barbara 
Mazur i Gizela Skop) uczestniczyła w 
Krościenku n/Dunajcem, w Polsce, w 
kolebce naszego Ruchu, w jubileuszu p. 
Doroty Seweryn, która jako pierwsza 
przybyła do tego miejsca 20.10.1960 
r., po likwidacji przez komunistyczną 
Służbę Bezpieczeństwa Centrali Kru-
cjaty Wstrzemieźliwości w Katowi-
cach.

22-24.10.2010. Porszewice (PL). V 
Kongregacja Stowarzyszenia „Diako-
nia”. Delegacja z Carlsbergu (Ks. Jacek 
Herma, Barbara Mazur, Gizela Skop, 
Krzysztof Skotnicki) uczestniczyła w 
V Kongregacji Diakonii Ruchu Świa-
tło-Życie w Porszewicach k/Łodzi. Na 
tym spotkaniu omawiano aktualną 
sytuację Ruchu i pojawiające się pro-
blemy. Uchwalono dokument na temat 
formacji i posługi diakonijnej.

28.10.2010 Odbył się kolejny Dzień 
pustyni diakonii Centrum. W czasie 
spotkania przedstawiono i omówiono 
sprawozdanie z Kongregacji Diako-
nii w Porszewicach. Ruch powinien 
na nowo odkryć, to, co „zadał” nam 
Ojciec Franciszek, założyciel Ruchu. 

Odkrywał znak wspólnoty życia i dzia-
łania, choć trudny, jako znak bardzo 
ważny dla służby charyzmatem „Świa-
tło-Życie” w dziele odnowy Kościoła. 
Podjęto także refl eksję nad stanem 
Domowego Kościoła w Niemczech; 
zastanawiano się również jak ożywiać 
duszpasterstwo polonijne na terenie 
diecezji Speyer, jak również problema-
tykę katechezę dorosłych i dzieci. 

1.11.2010 Uroczystość Wszystkich 
Świętych. Cała miejscowa wspólnota 
polonijna zgromadziła się na uroczy-
stej Mszy świętej o 12-tej. Liturgia kie-
ruje w tym dniu nasz wzrok ku niebu i 
zachęca do postawy dziękczynienia za 
liczne grono świadków Ewangelii, któ-
rzy doszli już do wiecznej Ojczyzny. Z 
kolei po Mszy świętej uczestnicy udali 
się z na miejscowy cmentarz parafi al-
ny, gdzie przy dawnym grobie Sługi 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, 
modlono się pod przewodnictwem ka-
płanów za bliskich Zmarłych i Polaków 
pogrzebanych w różnych miejscach 
świata. Odmówiono również modlitwę 
w intencji rychłej beatyfi kacji Sługi Bo-
żego ks. F. Blachnickiego.

2-6.11.2010 Oaza dla ministrantów 
i rodziców. W dniach od 2 do 6 listo-
pada odbyła się Oaza dla ministrantów 
i rodziców. Tematem rekolekcji były 
podstawowe zagadnienia liturgiczne. 
W oazie wzięło udział 24 dzieci i 6 
dorosłych z ks. Ireneuszem Kopaczem 
na czele. Był czas zarówno na wspólną 
modlitwę jak i na zabawę. W trakcie 
oazy cała grupa nawiedziła także ser-
ce diecezji - katedrę w Speyer. Kolejna 
oaza dla ministrantów i rodziców jest 
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planowana w kwietniu, po świętach 
wielkanocnych (dokładny termin po-
dany jest w terminarzu). Wszyscy 
chętni są gorąco zaproszeni do udziału.

5-7.11.2010 Spotkanie formacyjne 
młodzieży. Ośrodek Ruchu Światło-
-Życie „Marianum” w Carlsbergu re-
gularnie zaprasza i gromadzi ludzi 
młodych na spotkaniach formacyj-
nych. Ważne, aby młodzi spotykali się 
we wspólnocie rówieśników na Eucha-
rystii, na słuchaniu Bożego Słowa, na 
dzieleniu sie życiem, na byciu razem, 
na wspólnej zabawie, by nie zagubić 
się pośród świata, by nosić w sercu na-
dzieję, by iść drogą wiary, by odważnie 
o niej świadczyć w swoim środowisku. 
W listopadowym weekendzie zgroma-
dziło się około 45 osób. Odkrywali po-
trzebę „normowania” (odniesienia do 
normy) swojego życia wiary. Wskaza-
nia Słowa Bożego i nauczanie Kościoła 
dają możliwość dobrego ukierunkowa-
nia swojego życia, by przeżyć je w spo-
sób piękny. Osoba Jezusa jest wzorcem 
życia.

5-7.11.2010 Odbyło się kolejne spo-
tkanie grupy „Adamy” z Westfalii 
(przyjechało 10 osób). Prowadzący ks. 
prał. dr Henryk Bolczyk zaproponował 
jako temat drugiego w tym roku spo-
tkania formacyjnego: „Jak żyć na spo-
sób Eucharystii”.

6.11.2010  (133) Maryjne Czuwanie 
Modlitewne. Na to spotkanie, mimo 
jesiennej pogody przybyła grupka kil-
kunastu wiernych pielgrzymów, chcą-
cych od Maryi uczyć się jej postaw 
wiary. 
W modlitwie przez ręce Niepokalanej 

powierzano potrzeby własne i całej 
wspólnoty Kościoła.

11-14.11.2010 Odbyły się kolejne Dni 
skupienia dla Wspólnot dwunasto-
krokowych i środowisk trzeźwościo-
wych. Spotkanie prowadził ks. Jacek 
Herma wraz z ks. Dariuszem Kwiat-
kowskim MIC, któremu gościnnie 
udało się dotrzeć z Londynu. Program 
terapeutyczny prowadził Aleksander S. 
W dniach skupienia uczestniczyło po-
nad 40 osób.

18.11.2010 Lublin (PL). Ks. prał. dr 
Henryk Bolczyk reprezentował carls-
berskie Centrum Ewangelizacji na 
Sympozjum poświęconym ks. dr Woj-
ciechowi Danielskiemu (krajowemu 
Moderatorowi Ruchu w latach 1981-
1985) z okazji 25. rocznicy jego śmier-
ci. Sympozjum zostało przygotowane 
przez Katedrę Historii Liturgiki Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

19-21.11.2010 Carlsberskie Spotka-
nie dla Małżeństw. Tematem week-
endu było znaczenia przysięgi mał-
żeńskiej. Spotkanie, które wzbudziło 
wielkie zainteresowanie, prowadził 
świecki teolog p. Jerzy Demski z Łącka/
Polska. Obecnych było 55 osób doro-
słych i 25 dzieci. 

22-23.11.2010 Bruksela. Wieczora-
mi, po Eucharystii z miejscową parafi ą 
polonijną, była możliwość spotkania z 
diakonią z Carlsbergu. Ks. Jacek Her-
ma pierwszego wieczoru wyjaśniał 
sens uroczystości Chrystusa Króla, a 
drugiego podejmował temat tożsa-
mości, wskazywał na potrzebę bycia 
czytelnym znakiem pośród świata, 
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zachęcał, by swoje życie przeżywać w 
odniesieniu do  prawdy słów i czynów 
osoby Jezusa.

26-28.11.2010 Spotkanie grupy 
wsparcia DDD. Swoje drugie spo-
tkanie, już w ustalonym zespole osób, 
miała grupa DDD (Dorosłe Dzieci 
Dysfunkcji), której towarzyszyła rów-
nież p. Maria Rabsztyn.

27.11.2010 Münster. Dzień Wspólno-
ty. W spotkaniu wzięły udział 23 oso-
by dorosłe oraz ośmioosobowa grupa 
młodzieży. Tematem wiodącym Dnia 
Wspólnoty było „Moje przekonanie, a 
prawda“. (szersza relacja: str. 39)

28.11.2010 Rheinberg. Dzień Wspól-
noty. Tym razem zgromadzono się w 
liczbie około dwudziestu osób przy 
niemieckiej parafi i św. Piotra w cen-
trum Rheinbergu. Po zapoznaniu 
się i porannej modlitwie, odbyła się 
katecheza, a następnie Msza święta, 
na którą przybyło dodatkowo ponad 
trzydziestu parafi an. Dzień Wspólnoty 
prowadził ks. Jacek Herma.

30.11.2010 Reutlingen
Ten wieczór adwentowy było okazją, 
by spotkać się, choć na krótkim Dniu 
Wspólnoty, by umocnić się swoją wia-
rą: wspólnie przeżyć Eucharystię, po-
dzielić się życiem przy wspólnotowym 
posiłku i choć na godzinkę podjąć re-
fl eksję na temat prawdy i potrzeby do-
stosowania do niej swoich poglądów i 
postępowania. Spotkanie poprowadził 
ks. Jacek Herma. Uczestniczyło ponad 
pięćdziesiąt osób, w tym liczne grono 
ministrantów, gorliwie służących w 
czasie liturgii.

4.12.2010 Jubileusz Barbary Mazur
Tegoroczny dzień świętej Barbary, 
mimo zimowej pogody, zgromadził 
w Carlsbergu około 100 osób. Okazją 
był jubileusz 50-lecia urodzin jednej z 
członkiń carlsberskiej diakonii Barba-
ry Mazur („dla przyjaciół pani Basia” 
– jak to określił kiedyś Andrzej z Wro-
cławia). Po uroczystej Mszy świętej i 
świątecznym obiedzie był czas na ży-
czenia dla Jubilatki i wspólne pogodne 
popołudnie. Wiele osób podkreślało 
wieloletni wkład jej osobistego zaanga-
żowania w tworzenie „carlsberskiego 
domu”. Oprawę muzyczną przygoto-
wali pp. Cichoniowie z Rheinbergu.

8.12.2010 (134) Maryjne Czuwanie 
Modlitewne. W uroczystość Niepo-
kalanego Poczęcia NMP, po wieczor-
nej Mszy św. o godz. 17.30, nastąpiły 
rozważania różańcowe tajemnic rado-
snych przed wystawionym Najświęt-
szym Sakramentem ze spontaniczną 
modlitwą dziękczynną obecnych, wy-
rażaną przed każdą z tajemnic. Po ko-
lacji nastąpiły świąteczne Nieszpory, w 
czasie których ks. Jacek Herma wygło-
sił katechezę maryjną. 

10-12.12.2010 Rekolekcje adwentowe 
„Na drogach woli Bożej” – takiemu 
tematowi był poświęcony czas tego 
weekendu. Rekolekcje były prowadzo-
ne przez O. Edwarda Czaję SJ z Rzymu. 
Zgromadziło się ponad 50 osób.



RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE 
Międzynarodowe Centrum Ewangelizacji "Marianum"

Kreuzweg 28,   D-67316 Carlsberg
Tel. 06356/228,  Fax 06356/8676,  E-mail: marianum@oaza.de

www.oaza.de

TERMINARZ
CARLSBERSKI
Jeśli nie podano inaczej, 
spotkanie odbywa się w Carlsbergu.
Zgłoszenie na rekolekcje oznacza 
decyzję udziału w całości programu, 
od początku do końca rekolekcji.

Jeśli koszty byłyby przeszkodą 
w udziale, prosimy o kontakt 
z nami, by uzgodnić warunki 
uczestnictwa w rekolekcjach

Koszty pobytu rekolekcyjnego 2011
za dobę  (nocleg, śniad., obiad, kolacja)

Dorośli -   22 € + 3 €
Młodzież, studenci - 20 € + 2,50 €
Dzieci (8-13 lat) -  18 € + 2 €
Dzieci (3-7 lat) -  13 € + 2 €
Rodziny wielodzietne: 
opłata za 3. dziecko 50%
za 4. dziecko 25%
Ceny rekolekcyjne zakładają:
1.  Gotowość udziału uczestników 
     w "pracy dla wspólnoty"  (utrzymanie  
     porządku  + dyżury przy posiłkach)
2. Prosimy o przywiezienie ze sobą 
     kompletu pościelowego lub śpiwora i 
     prześcieradła (ułatwia to pracę naszej pralni). 
     Pościel na miejscu: jednorazowo 5 €
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GRUDZIEŃ 2010
31.12.2010 - 2.01.2011 Noworoczna Oaza Modlitwy 
 (rozpoczęcie: piątek 12.00 Eucharystia; zakończenie: niedziela ok. 15.00)

STYCZEŃ 2011
1.01.2011  Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi   
  (135) Maryjne Czuwanie Modlitewne (1200 Eucharystia)
8.01.2011  Opłatek dla Rodzin (Organizuje Domowy Kościół)
9.01.2011  Święto Chrystusa Sługi (Niedziela Chrztu Pańskiego)
28-30.01. 2011  Grupa wsparcia DDD (spotkanie 3.)

LUTY 2011
2.02.2011  (środa!) Święto Ofi arowania Pańskiego
  (136) Maryjne Czuwanie Modlitewne
 Dzień Światła: Błogosławienie świec Oazy Żywego Kościoła 2011
4-6.02.2011  Spotkanie dla młodzieży
25-27.02.2011  Częstochowa, Kongregacja Odpowiedz. Ruchu Światło-Życie
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MARZEC 2011
5-9.03.2011  Rekolekcje "Oaza 60±" (dla tzw. "Seniorów" i nie tylko)
5.03.2011  (137) Maryjne Czuwanie Modlitewne
 Obchody 24. rocznicy śmierci Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego
11-13.03.2011  Grupa wsparcia DDD (spotkanie 4.)
18-20.03.2011  Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw:
 "Dialog małżeński" - prowadzą Agnieszka i Tomasz Talaga z Łodzi
24-27.03.2011  Dni Skupienia dla Wspólnot dwunastokrokowych 
   i środowisk trzeźwościowych
KWIECIEŃ 2011
2.04.2011  (138) Maryjne Czuwanie Modlitewne
8-10.04.2011  "Od wolności człowieka do wolności narodów". 
  Główne elementy nauki społecznej Sługi Bożego 
  ks. Franciszka Blachnickiego (prowadzi ks. Henryk Bolczyk)
15-17.04.2011 Światowy Dzień Młodzieży - Niedziela Palmowa
21-24.04.2011 Triduum Paschalne 2011
  (21-25.04.2011 Oaza Modlitwy)
26-30.04.2011  Oaza dla ministrantów i rodziców

MAJ 2011 
7.05.2011 (139) Maryjne Czuwanie Modlitewne
12-15.05.2011  Konferencja służb polskojęzycznych grup AA w Europie 
  (spotkanie przyjaciół ze wspólnot dwunastokrokowych)

CZERWIEC 2011
3-5.06.2011 DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji) 
  - spotkanie wstępne dla zainteresowanych
4.06.2011 (140) Maryjne Czuwanie Modlitewne
10-13.06.2011 Pentekostalna Oaza Modlitwy 
  (Uroczystość Zesłania Ducha Świętego)
13.06.2011 Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła (święto)
18-19.062011 Piesza Pielgrzymka Essen-Neviges
23.06.2011 Boże Ciało - 9.45 Eucharystia i procesja wraz z parafi ą niemiecką
24-26.06.2011  Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw

OAZY WAKACYJNE 2011 w Carlsbergu

15-24.07.2011  Oaza dla dorosłych i rodzin I stopnia (9 dni) i I stopnia bis 
  (9 dni dla tych, którzy uczestniczyli w oazie I stopnia)
  Oaza dla dzieci (do 14 lat)
  Dla dzieci przewidujemy w czasie zajęć rodziców 
  program rekolekcyjny dostosowany do nich
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25.07.-10.08.2011 Oaza III stopnia Carlsberg
30.07.-7.08.2011  Oaza dla młodzieży „Jezus Chrystus” 
  (program ewangelizacyjno-formacyjny)
12-21.08.2011  Oaza dla dorosłych i rodzin I stopnia (9 dni) i I stopnia bis 
  (9 dni dla tych, którzy uczestniczyli w oazie I stopnia)
  Oaza dla dzieci (do 14 lat)
  Dla dzieci przewidujemy w czasie zajęć rodziców 
  program rekolekcyjny dostosowany do nich

Poza Carlsbergiem:
21.07-6.08.2011  Oaza III stopnia Rzym 
  (info i zgłoszenia: ks. Ireneusz Kopacz, Carlsberg)
8-24.08.2011  Oaza I stopnia Barcelona - Madryt 
  (info i zgłoszenia: ks. Ireneusz Kopacz, Carlsberg)
SIERPIEŃ 2011
20-21.08.2011  Światowe Dni Młodzieży Madryt 2011 
  z papieżem Benedyktem XVI
26-28.08.2011  Obchody 55. rocznicy „Marianum” w Carlsbergu 
  "Trwajcie mocni w wierze"

Maryjne Czuwanie Modlitewne
Od września do czerwca raz w miesiącu (najczęściej wieczorem w  sobotę) spotykamy 

się, by od Maryi uczyć się Jej postaw wiary. Jeśli nie zaznaczono inaczej, w  programie: 17.30 
Eucharystia, modlitwa adoracyjna, Nieszpory z katechezą maryjną, różaniec.

Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw
Kilka razy w ciągu roku zapraszamy na spotkania, w czasie których są poruszane tematy 

małżeńsko - rodzinne. Małżeństwa uczą się jak przeżywać głębiej swoje życie wiary, ale też 
jak dobrze rozwiązywać różne trudności i konfl ikty.

Spotkania polskojęzycznych grup AA (anonimowych alkoholików),  Al-Anon i DDA 
oraz Dni Skupienia dla Wspólnot dwunastokrokowych i środowisk trzeźwościowych. W czasie 
tych spotkań można znaleźć kompetentną pomoc (grupy wsparcia, terapeuci oraz ksiądz). 
 Konto bankowe: 

Bewegung Licht-Leben e.V.
Sparkasse Rhein-Haardt

BLZ 546 512 40, Konto-Nr. 13 117 767

IBAN: DE73 5465 1240 0013 1177 67
SWIFT-BIC.: MALADE51DKH

Dziękujemy za składane ofi ary!  
 Na życzenie wystawiamy potwierdzenie dla celów podatkowych. 
Prosimy wtedy o dokładny adres!

Wszystkie Wasze sprawy powierzamy Bogu w czasie codziennej Liturgii Godzin 
(Jutrznia i Nieszpory) i Różańca. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 12.00 

jest  odprawiana Msza święta w Waszej intencji.
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TELEFONY   KONTAKTOWE

CARLSBERG MCE "Marianum" tel. 06356/228

Bochum: Wanda Janiszewski tel. 0234/705190
Bremen:  Barbara i Jerzy Gic  tel. 0421/405458
Dortmund Teresa i Leszek Czeszczewik tel. 02307/984967
Hamburg: Anna i Piotr Czajkowski tel. 040/7352837
Hannover: Zofi a i Kazimierz Wawrzyniak tel. 0511/5412911
Heilbronn:  Ewa i Michał Appel  tel. 07131/9199488
Kaiserslautern Katarzyna i Adam Trendowicz tel. 0631/3618758
Köln: Liliana i Tomasz Łodziński tel. 022167783840
Köln:  Elżbieta i Mikołaj Podgórski  tel. 0221/545476
Leverkusen Marcela i Marek Czogalla tel. 0214/54569
Moers/Dinslaken Joanna i Marian Kubitza tel. 02843/80963
München:  Iwona i Andrzej Dziewior tel. 089/54779653
Münster:  Małgorzata i Robert Kruczkowski tel. 0251/328352
Recklinghausen:  Anna i Jan Kornacki tel. 02361/25674
Reutlingen:  Gabriela i Jerzy Koczy tel. 07123/2314
Rheinberg:  Beata i Mariusz Cichoń tel. 02843/86324

Diakonia młodzieży Iza Rydygier tel. 089/20350230
Domowy Kościół Anna i Jerzy Łodziński tel. 06356/919273

 - POCIĄGIEM 
do Mannheim (lub Worms), 
potem do Grünstadt. 
Stamtąd autobusem do Carlsbergu.

 - SAMOCHODEM: 
zjazd 18. Wattenheim, na autostradzie A-6, 
pomiędzy Autobahnkreuz Frankenthal a Kaiserslautern. 
Jest to równocześnie zjazd na stację benzynową. 
Jechać według znaków "Ausfahrt", 
aż pojawi się drogowskaz na  Carlsberg! 
Od zjazdu z autostrady jest ok. 5 km 
do Carlsbergu. 

DOJAZD DO CARLSBERGU:



Jest Prawda
Odkryjmy JĄ

Jest Droga
Idźmy NIĄ

Jest Życie
Przyjmijmy JE

Nowej głębi spotkania
z posłanym nam Zbawicielem, 

i wytrwałego podążania za Nim
drogą życia życzy

Diakonia "Marianum"

Carlsberg, Boże Narodzenie 2010


