„MARIANUM“ - CARLSBERG
Centrum
Ewangelizacji

Ruchu Światło-Życie

„Chcę - z pomocą łaski Pana, w mocy Jego Ducha, w
zjednoczeniu z Maryją pod Krzyżem - ofiarować to życie za Dzieło Ruchu Światło-Życie ze Wspólnotą Niepokalanej, Matki Kościoła, za mającą powstać Wspólnotę
Kapłanów Chrystusa Sługi i za to dzieło w Carlsbergu,
aby mogło jako Sanktuarium Niepokalanej, Jutrzenki
Wolności, Źródła Światła i Życia - być tronem Jej łaski i
sercem Ruchu.”
(z testamentu Czcigodnego Sługi Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego)

Miejsce łaski

Główny budynek Centrum

Tak doświadczamy jako Diakonia „Marianum“ tajemnicy
tego miejsca, gdzie od wielu lat Maryja uczy dróg Chrystusa i uprasza potrzebne siły i dary na drogę życia. Nie jest
to miejsce łatwe. Pisał o tym sam Ojciec Założyciel, patrząc na trudności, których doświadczał w ostatnim etapie
swojej ziemskiej drogi. Jest to miejsce dane nam i zadane; Bóg chciał, aby Ruch oazowy zapuścił tutaj swoje korzenie i stąd jak zaczyn odnawiał życie chrześcijańskie,
by stawało się
bardziej wyraźnym
i czytelnym znakiem.

Kaplica w Marianum

Z historii tego miejsca
Dzieło „Marianum” zrodziło się z troski naszych rodaków
na obczyźnie o los polskich dzieci, o ich religijne wychowanie, o wychowanie w duchu kultury i tradycji narodowej. Początki „Marianum“ są związane z inicjatywą
ks. prał. Juliusza Janusza, na którego prośbę w Wielkim
Poście 1953 r. katoliccy kapelani armii amerykańskiej
przeprowadzili kwestę. Zebraną kwotę przeznaczono na
zakup (przy asystencji prawnej Caritas Freiburg i diecezji
Speyer) posiadłości w Carlsbergu. W latach 1955-1956
żołnierze Polskich Oddziałów Wartowniczych przy armii
amerykańskiej wybudowali „Dom Młodzieży Polskiej“.
Składały się nań: kuchnia, sala jadalna, dwie sale sypialne
dla 50 dzieci oraz kaplica.
Budowa i dalsza rozbudowa „Marianum“ to owoc wysiłku księży i świeckich Polskiego Duszpasterstwa w Niemczech, a zwłaszcza Polskich Oddziałów Wartowniczych.
Ofiary na ten cel zdobywano przez różnego rodzaju apele,
odezwy i prośby kierowane do ludzi dobrej woli.

25 sierpnia 1956 roku odbyło
się uroczyste poświęcenie i
otwarcie ośrodka. Nadano mu
nazwę „MARIANUM”.

Wychowankowie z Domu Dziecka (Kinderheim)

„Marianum“ jako Centrum
Ewangelizacji Światło-Życie
(od 1982 r. do dzisiaj)

W latach 1956-1977 wielki wkład w „Marianum“ wniosły
polskie siostry felicjanki z Detroit (USA) z prowincji
Livonia. Przez 20 lat Siostry Felicjanki prowadziły „Marianum” bezinteresownie, nie pobierając wynagrodzenia.
Wkładały w to dzieło ogrom trudu – katechetycznego,
wychowawczego, opiekuńczego, gospodarczo-administracyjnego. Ponad 3000 polskich dzieci, sierot, półsierot,
z małżeństw rozbitych znalazło w „Marianum” dom,
opiekę, wychowanie religijne i narodowe. Prowincja
Livonia i Generalat sióstr felicjanek wspierały materialnie
„Marianum”, wydając znaczne sumy pieniędzy.

Siostry felicjanki z podopiecznymi

Do 1981 r. „Marianum“ służyło jako Dom Dziecka („Kinderheim Marianum“) przyjmując głównie dzieci polskiego pochodzenia, troszcząc się o ich wychowanie oraz
przygotowanie do życia rodzinnego i zawodowego. W
październiku 1981 r. nastąpiło zamknięcie „Kinderheim
Marianum“.

25 marca 1982 r. ks. Franciszek Blachnicki bierze odpowiedzialność za ośrodek w Carlsbergu i przekształca go
w centrum formacyjno-apostolskie Ruchu Światło-Życie.
Pod koniec lat siedemdziesiątych stało się dla ks. Blachnickiego coraz bardziej jasne, że trzeba pomyśleć o międzynarodowym ośrodku naszego Ruchu. Ostatecznym
bodźcem dla niego był wybór kardynała Karola Wojtyły
na papieża i zaproszenie przez niego oaz do Rzymu. Po
kilku oazach rzymskich III stopnia, ks. Franciszek, widząc potrzebę stworzenia materialnego zaplecza, podjął
próbę tworzenia Centrum Ruchu w Tivoli koło Rzymu.
Zwrócił się o pomoc do bp. Szczepana Wesołego, delegata Prymasa dla spraw Polonii. Ksiądz Biskup powiedział, że aktualnie w Rzymie nie widzi takiego domu dla
działalności Ruchu, ale właśnie ma problem, co uczynić
z pustym „Marianum“ w Carlsbergu w Niemczech. Ks.
Blachnicki przyjął tę propozycję i dotarł tu wiosną 1982
roku W Polsce był to czas trwającego od 13 grudnia 1981
roku stanu wojennego. Trzeba było podjąć wysiłek dotarcia z Dobrą Nowiną o zwycięstwie Jezusa nad bólem
i śmiercią do wielu pozostających wtedy poza granicami Polski osób. Sługa Boży zaryzykował. Rozpoczęło
się dla niego pięć najtrudniejszych lat życia (tak ocenił je
w swoim testamencie). W grudniu 1982 r. ks. Franciszek
opisał okoliczności przejęcia ośrodka w Carlsbergu oraz
swoje doświadczenie posługi w pierwszych 9 miesiącach
po przejęciu opieki nad „Marianum“. Tekst swój umieścił
w zapoczątkowanym wówczas pisemku „Życie w Świetle” (ukazuje się ono do dnia dzisiejszego).

Ośrodek w Carlsbergu – początek lat sześciedziesiątych

List do Kręgu Przyjaciół MARIANUM...
MARIANUM. Co oznacza to słowo w brzmieniu łacińskim, dla
którego nie można znaleźć gramatycznego odpowiednika ani
w języku polskim ani w niemieckim? Łacińskie -um dodane
do imienia wskazuje na jedność osoby noszącej to imię oraz
cechującej ją duchowości jako inspiracji twórczej z pewnym
dziełem, z pewną instytucją zlokalizowaną w określonym miejscu. Właśnie to miejsce z działającą w nim instytucją, poprzez
przyjętą nazwę z końcówką -um chce wskazać na źródło, a
zarazem ukierunkowanie swoich inspiracji i aspiracji.
W ten sposób kiedyś związano to miejsce w wiosce Carlsberg
w Palatynacie z imieniem Maryja. Nazwano MARIANUM tę
własność ziemską, z dwoma budynkami i mieszczącą się w nich
instytucją wychowawczą na rzecz polskich dzieci i polskiej
młodzieży.
Z tą nazwą „MARIANUM“ łączy się wiele wspomnień ludzi,
którzy zabiegali wokół utworzenia tego ośrodka nie szczędząc
pracy, pieniędzy i wielu starań. Niektórzy z nich już nie żyją,
tak jak główny inicjator i budowniczy, śp. ks. prałat Juliusz Janusz z Mannheim. Niektórzy są daleko, np. Siostry Felicjanki w
Stanach Zjednoczonych; niektórzy żyją jeszcze na miejscu lub
w okolicy; ci, którzy związani byli lub są z Polskimi Oddziałami Wartowniczymi przy armii amerykańskiej, które najwięcej
może dały wkładu w to dzieło. Wielu byłych wychowanków
Domu Dziecka MARIANUM wspomina lata życia tu spędzone.
Ci wszyscy – wymienieni i niewymienieni, związani włożoną
w to dzieło pracą, poniesionymi ofiarami, wspomnieniami i
sercem – mają jedno pragnienie, aby te wszystkie trudy nie
poszły na marne, aby dzieło to mogło nadal służyć duszpasterstwu polskiemu i polskiej młodzieży w RFN, zgodnie z
intencją ofiarodawców i budowniczych. Mieli oni przez jakiś
czas powody, aby martwić się o to dzieło. Przyszedł kryzys
– zabrakło polskich dzieci, utrzymywanie Zakładu stało się
nieopłacalne. Nad MARIANUM w Carlsbergu zawisły czarne
chmury niepewności o przyszły los.

Kiedy w ostatnich miesiącach 1981 i w pierwszych 1982 roku
zapoznawałem się z MARIANUM za pośrednictwem ks. biskupa Szczepana Wesołego z Rzymu i ks. kan. Kazimierza Latawca
z Mannheim, rozważając możliwość przejęcia tego ośrodka
dla celów polskiego ruchu młodzieżowego „Światło-Życie“,
zwanego ruchem oazowym, dla którego otwierały się pewne
możliwości rozwoju na terenie Republiki Federalnej, zewsząd
otwierały się problemy i znaki zapytania.
Z jednej strony – niewyjaśniona, pod względem prawnym
zagmatwana i trudna sprawa tytułu własności; stan budynków,
częściowo wewnątrz zdewastowanych i wymagających różnych
remontów; zupełny brak pieniędzy i jakichkolwiek realnych
widoków znalezienia instytucji, która podjęłaby się finansowania sprawy, brak ludzi... Z drugiej strony – miejsce to urzekało pięknym położeniem pośród wzgórz i lasów Palatynatu,
perspektywami wielkich możliwości. I żal było włożonego tu
zapału, trudno było pogodzić się z zaprzepaszczeniem tej szansy dla sprawy polskiej w RFN...
Więc pozostało tylko jedno – zaryzykować... Zdobyć się na akt
odwagi, aby zawierzyć Bożej Opatrzności i Tej, której to dzieło
zostało przypisane przez nazwę MARIANUM…
Kiedy w dniu 25 marca 1982 roku została podpisana umowa
o przejęciu odpowiedzialności za budynki i inwentarz MARIANUM pomiędzy Komisją d/s MARIANUM przy rektorze
Polskiej Misji Katolickiej a ks. Franciszkiem Blachnickim,
reprezentującym Ruch Światło-Życie, po uzgodnieniu sprawy
z księdzem Prymasem Polski, arcybiskupem Józefem Glempem
oraz biskupem Szczepanem Wesołym, to decyzja ta nie była
wynikiem żadnych czysto ludzkich kalkulacji. Była to decyzja
wyrastająca z wiary...
I ta wiara w Opatrzność i tym razem nie zawiodła.
Ks. Franciszek Blachnicki

Posługa Ojca Franciszka
w Carlsbergu
W 1982 roku odbyły się już trzy turnusy oaz wakacyjnych, zaś od października zaczęła działać 10-miesięczna
Szkoła Animatorów Ruchu. Ojciec Franciszek pośród
wielu trudności podejmował próbę realizacji modelu ośrodka ruchu Światło-Życie, o czym od dawna marzył. Polacy gromadzili się na oazy świąteczne, w Boże
Narodzenie, na Triduum Paschalne i na Zesłanie Ducha
Świętego. Podejmowane były próby przeprowadzenia rekolekcji ewangelizacyjnych w polskich parafiach, odwiedziny obozów dla polskich uchodźców, wydawane było
od początku pisemko „Życie w Świetle“.

Ojciec Blachnicki z rekolekcjami i ze swoim doświadczeniem odnowy Kościoła wyruszał do kapłanów w
Austrii, Jugosławii, wygłaszał rekolekcje dla Polaków w
Anglii, Francji, Norwegii, Szwecji, Austrii, Szwajcarii.
Powołał do życia stowarzyszenie „Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów“. Jego celem było budzenie
nadziei na szybkie wyzwolenie Polski i innych uciemiężonych narodów z niewoli sowieckiego totalitaryzmu.
Działalność stowarzyszenia miała być praktyczną emanacją wartości pracy formacyjnej Ruchu w dziedzinie
społecznej.

Ostatnie miesiące życia Ojca Franciszka naznaczone były
cierpieniem fizycznym i duchowym. Ojciec spotkał się z
nami i powiedział, że wszystko jest w rękach Niepokalanej. Dodał, że chociaż przyszłość rysuje się w kategoriach
krzyża i cierpienia, za wszystko trzeba dziękować Niepokalanej, a najpiękniejszą z modlitw na wszystkie sytuacje,
i te radosne, i te trudne jest „Magnificat”.
Pan Bóg wybrał dla ks. Franciszka drogę całkowitego
ogołocenia, którą on – w toku gwałtownych wewnętrznych walk – posłusznie poszedł, świadomie ofiarowując
duchowe cierpienia w intencji urzeczywistnienia się „żywego Kościoła”. Szczególnie trudne pod tym względem
były ostatnie lata jego życia. Przełomem było wydarzenie
związane z wędrówką Ojca Franciszka do tzw. „Źródła
Mara”. To miejsce stało
się dla Sługi Bożego
miejscem doświadczenia
umocnienia,
miejscem
przemiany goryczy cierpienia w słodycz pociechy
otrzymanej od Boga.
27 lutego 1987 roku Pan
wezwał do siebie swego
strudzonego Sługę.

W 2015 r. minęło 25 lat posługi
ks. Jacka Hermy jako Moderatora
„Marianum”

Z perspektywy czasu widać, jak Bóg
działa i jak wielkie
dzieła czyni w sercach tych, którzy w
tym miejscu mieszkają i posługują,
oraz w sercach tych,
których tu ciągnie z
różnych zakątków
Europy. W Centrum od lat posługują panie z Instytutu
Niepokalanej Matki
Kościoła oraz kapłani z Unii Kapłanów Chrystusa Sługi. Wokół „Marianum” zawiązała się też tzw. diakonia
zewnętrzna: rodziny, które specjalnie tu się sprowadziły,
aby wspólnie się modlić, uczestniczyć w życiu i wspierać
to dzieło. Taka była wizja Ojca, by „Marianum” otaczał
pierścień ludzi świeckich, którzy będą wspomagać pracę
Centrum.

Po śmierci Założyciela

Życie w rytmie pracy i modlitwy

Następcą po Ojcu Franciszku był ks. Jan Krawiec, a od
1990 roku moderatorem jest ks. Jacek Herma - jeden z
czterech księży wyświęconych w Carlsbergu w 1985 roku
przez abp. Szczepana Wesołego.

W kaplicy ośrodka codziennie jest celebrowana Eucharystia, Jutrznia i Nieszpory. Codziennie odbywa się półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu. Co niedzielę
o godz. 12.00 w Mszy św. sprawowanej w języku polskim
uczestniczy 80-120 osób z pobliskich miejscowości. W
bezpośredniej bliskości Carlsbergu regularnie spotykają
się trzy kręgi Domowego Kościoła, których moderatorami są księża z Carlsbergu. Oprócz tego na terenie Niemiec istnieje jeszcze około trzydzieści kręgów, z którymi
łączność utrzymuje para krajowa DK. Księża carlsberscy
celebrują Msze św. dla polskojęzycznych katolików zamieszkujących diecezję Speyer, którzy stanowią prawie
10% jej wiernych.
Ważną częścią posługi jest organizowanie, prowadzenie
i udział w spotkaniach poza ośrodkiem. Na miarę sił i
możliwości diakonia carlsberska stara się przyjeżdżać do
miejsc zamieszkania uczestników rekolekcji i spotkań w
Carlsbergu. Podejmowane jest to w koordynacji z miejscowymi duszpasterzami.
Diakonia „Marianum“ podejmuje na miejscu zadania
związane z bezpośrednią troską o utrzymanie i zabezpieczenie dobrego funkcjonowania ośrodka (administracja,
remonty, prowadzenie kuchni, pralni, porządki, koszenie
trawy, troska o ogród, samochody, dokonywanie zakupów
itp.). Główna praca, którą podejmujemy, to rekolekcje dla
rodzin, dorosłych, młodzieży i dzieci. Akcent kładziemy

Ks. Franciszek
Blachnicki i
ks. Jacek
Herma

na dłuższe, letnie i jesienne oazy wakacyjne. Zapraszamy
też na różne święta, aby przeżywać je głębiej w formie
oazy: Boże Narodzenie, Triduum Paschalne, Zesłanie
Ducha Świętego.

Aktywności Centrum Ewangelizacji
Oaza rekolekcyjna dla rodzin i dorosłych

Przeżycie kilku dni refleksji nad swoim życiem, by je
przeżywać mądrzej i owocniej. W programie jest zarówno
praca nad pogłębieniem duchowości (Eucharystia, wspólna modlitwa, wprowadzenie w słowo Boże), praca nad
światem emocji i przeżyć, jak i wyprawy plenerowe, czas
wspólnej radości i zabawy, rozmowy na różne tematy w
przyjacielskiej atmosferze.

kanocnymi. Na program rekolekcji składają się: wspólny
czas liturgii, czytania słowa Bożego, refleksji, rozmów,
ale i zabawy. Częstym towarzyszem starszego wieku jest
większy trud, cierpienie zarówno fizyczne (bo zawodzi
nasz organizm) jak i duchowe. Ważne jest więc, by zmierzyć z tym etapem życia i odkryć jak przeżywać go głębiej
i pogodniej.

Oaza dla ministrantów

Dzieci biorą udział w codziennej Eucharystii oraz modlitwie porannej i wieczornej. Mają też czas na formację i
przygotowanie służby liturgicznej. W programie jest też
czas na wspólnotowe gry i zabawy oraz spacery.

Oaza rekolekcyjna dla młodzieży

Grupa młodych osób, prowadzona przez animatorów, realizuje swój program formacyjny. Młodzi przyjeżdżają,
by się zatrzymać w biegu swego życia; zastanawiają się
nad jego sensem, odkrywają Boga, który jest miłością,
zawierzają na nowo swoje życie Jezusowi. Rekolekcje to
również czas bycia we wspólnocie, wypraw do pobliskiego lasu, nad jezioro, wspólnego śpiewania, zabawy, rozmów. Dzieci przyjeżdżające z rodzicami lub opiekunami
mają swój własny, dostosowany do ich wieku, program.

Carlsberskie Spotkania dla Małżeństw

Spotkania podejmują tematykę życia małżeńskiego, rodzinnego, wychowania dzieci, rozwiązywania trudności
małżeńskich i wychowawczych. Uczestnicy mogą otrzymać pomoc zarówno od innych małżeństw, jak również
od osób kompetentnych, z zewnątrz.

Wspólnotowe przeżywanie świąt

Oaza dla dzieci z rodzicami

Od wielu już lat, z inicjatywy kilku młodych rodzin, odbywają się „Oazy dla dzieci z rodzicami“. Dzieci uczestniczą w oazie w towarzystwie przynajmniej jednego rodzica (lub opiekuna: babci, dziadka, cioci itp.). Zachęca
się do udziału w miarę możliwości całymi rodzinami. Celem oazy jest pomóc dziecku bardziej świadomie i głęboko przeżywać wiarę oraz umocnić jego więź z bliskimi.

Rekolekcje dla seniorów (Oaza 60±)

Spotkanie odbywa się w końcówce karnawału i wprowadza w czas wielkopostnej refleksji przed świętami wiel-

W czasie świąt Bożego Narodzenia przeżywanych w formie rekolekcyjnej wspólnie przygotowujemy Wigilię,
wgłębiamy się w tajemnicę miłości Boga do człowieka,
wspólnie modlimy się, śpiewamy kolędy, dzielimy się
swoim doświadczeniem życiowym, spoglądając na nie w
świetle słowa Bożego.
- Zakończenie starego i rozpoczęcie Nowego Roku to
okazja nie tylko do wspólnej zabawy. Podczas Noworocznej Oazy Modlitwy wchodzimy w tajemnicę Słowa, które
stało się Ciałem, weszło w konkret naszej historii życia,
czyni ją narzędziem kształtowania w każdym z nas Nowego Człowieka.
- W formie rekolekcyjnej przeżywamy trzy święte dni Jezusowej męki, śmierci i zmartwychwstania, czyli Święte
Triduum Paschalne.

- Uroczystość Zesłania Ducha Świętego to czas wzywania
Jego obecności, otwierania się na Jego dary, wspólnotowej modlitwy wstawienniczej. Weekendowe rekolekcyjne spotkanie dopełnia obchodzone w poniedziałek święto
Maryi Matki Kościoła.

na otwartych i zamkniętych mityngach wspólnot
AA (Anonimowi Alkoholicy), Al-Anon, DDA
oraz AN. Uzależnienie
jest chorobą dotykającą
całą rodzinę; w Carlsbergu jest miejsce i czas, aby rozbite
rodziny miały szansę się zjednoczyć.

Grupa wsparcia DDD

Grupa DDD (Dorosłe Dzieci Dysfunkcji) staje się dla
wielu bezpiecznym miejscem, gdzie uczestnicy mają
możliwość wyrażania zranień i lęków, które chowali w
swym wnętrzu, a także możność uwalniania się od wstydu
i obwiniania, które pochodziły z przeszłości; stają się tu
osobami dorosłymi, które nie są już więzione przez urazy
z dzieciństwa.

Rocznica „Marianum”

Corocznie około 26 sierpnia (uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej) obchodzimy rocznicę zawierzenia carlsberskiego Centrum w ręce Jasnogórskiej
Jutrzenki Wolności. Czas ten przeżywamy jako okazję do
spotkania się we wspólnocie. Od kilku lat obchodom towarzyszy tzw. Carlsberski Piknik Muzyczny.
Uczestnicy rekolekcji „Lectio divina”

Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

Spotkania dla młodzieży

Spotkanie ma na celu gromadzenie młodzieży, by dać
im doświadczenie wspólnoty, potrzebne, by nie zagubić
się pośród świata, lecz nosić w sercu nadzieję, iść drogą
wiary i odważnie o niej świadczyć w swoim środowisku.

Spotkania Trzeźwościowe

Spotkania mają pomoc środowiskom polskojęzycznym
na terenie Europy zachodniej w lepszym, bardziej kompetentnym reagowaniu na problemy uzależnień, a zwłaszcza na problem uzależnienia alkoholowego. Uczestnicy
znajdują w Carlsbergu miejsce, gdzie mogą wzajemnie
się wspierać, dzieląc się doświadczeniem, siłą i nadzieją,

Powstała jesienią 2014 r., jako wynik współpracy pomiędzy Ośrodkiem Ruchu Światło-Życie Marianum w Carlsbergu oraz Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów
w Krakowie. Celem Szkoły jest przekazywanie doświadczenia modlitwy słowem Bożym, w tym szczególnie treści związanych z praktyką lectio divina. Organizowane są:
weekendowe sesje, ośmiodniowe rekolekcje. Odbywają
się w klimacie pustyni, aby w ciszy, skupieniu i medytacji
spotykać się ze słowem Bożym.

Maryjne Czuwania Modlitewne

Od września do czerwca raz w miesiącu (najczęściej
wieczorem w sobotę lub w święto maryjne) spotykamy
się, by od Maryi uczyć się Jej postaw wiary. W programie: Eucharystia, modlitwa adoracyjna, katecheza maryjna, różaniec.

Warsztaty muzyczne

Kilkakrotnie odbyły się
Warsztaty muzyczne z
zespołem New Life‘m,
skierowane do wszystkich

grających na instrumentach i śpiewających, którzy pragnęli rozwijać i doskonalić swoje umiejętności. Warsztaty
miały również charakter rekolekcji - przez codzienną
Mszę św., Jutrznię, modlitwę uwielbienia, czas świadectwa. W czasie spotkań odbywały się też koncerty zespołu
New Life’m, a także innych zespołów.

Ewangelizacyjna Oaza Modlitwy

Jest to dwudniowe spotkanie modlitewno-formacyjne. W
programie Eucharystia, różaniec i noc czuwania, katechezy tematyczne, spotkania nad Pismem Świętym, spotkania w małej grupie dzielenia, wspólny czas radości.

Dni skupienia

Dni skupienia (wielkopostne, jesienne, adwentowe) to
okazja do wyciszenia i refleksji. Liturgia, dzielenie się
słowem Bożym, katechezy tematyczne nawiązujące do
dziedzictwa sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
- pomagają odkryć obecność Boga i usłyszeć Jego głos
wskazujący drogę oraz przyjąć Jego moc do codziennego
świadectwa wiary.

Dzień wspólnoty w Hamburgu

Dni Wspólnoty w terenie

Warsztaty dla ojców

Są to szkolenia i konferencje dla ojców, na których mężczyźni nabywają nowych umiejętności przydatnych do
bycia bardziej efektywnym tatą. Poprzez udział w zajęciach uświadamiają sobie, że do roli ojca można i należy
się dobrze przygotować. We wspólnocie uczą się, jak
budować bliskie relacje w rodzinie. Przywrócić dziecku
serce ojca - oto cel przyświecający warsztatom.

Rekolekcje ignacjańskie

Ośmiodniowe rekolekcje przeżywane w ciszy i skupieniu.
W obecnym czasie - gdy nieustannie zwiększa się tempo życia, gdy nie mamy czasu dla siebie, dla innych, dla
Boga - jest to szansa, aby się zatrzymać, podjąć refleksję nad swoim życiem, popatrzeć na nie z dystansu, aby
usłyszeć Boga w swoim wnętrzu.

Diakonia carlsberska wyrusza na oazowe dni
wspólnoty, by spotkać się z tymi, którym jest trudno dotrzeć do Carlsbergu. Taki dzień wspólnoty to czas modlitwy, Eucharystii, katechezy, ale to także czas spotkania, dzielenia się z braćmi i siostrami swoim życiem.
Wszystko po to, aby się umocnić w wierze i miłości, aby dalej
przeżywać swoją codzienność z Bogiem tak, by być darem i świadectwem dla innych.

Domowy Kościół

Formacja zaproponowana rodzinom przez Sługę Bożego
ks. Franciszka Blachnickiego pozwala im przeżywać swoje życie małżeńskie i rodzinne jako drogę do świętości.
Małżeństwa spotykają się na comiesięcznych spotkaniach
formacyjnych w ramach kręgów Domowego Kościoła;
organizują także doroczny opłatek dla rodzin.

Drodzy Przyjaciele!
To miejsce zawierzone w 1956
roku Maryi, od 1982 roku
Centrum Ewangelizacji Ruchu
Światło-Życie w Carlsbergu.

To miejsce, w którym wielu
ludzi odkryło Boga, doświadczyło Jego miłości; owocujące
nawróceniem i uwolnieniem
serca z tego wszystkiego, co je
zniewala.

To miejsce, które wybrał Bóg
przed ponad sześćdziesięciu
laty, aby służyło ludziom i Jego
chwale. Tutaj Czcigodny Sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987) przeżył swoje
ostatnie lata życia.

To miejsce, które stało się domem dla wielu. Pragniemy je
rozbudować, by mogło służyć
jeszcze bardziej.

Chcemy, by w miejscu dawnego
domku, który służył jako magazyn i garaż powstał nowy budynek,
w którym będzie dziesięć pokoi
mieszkalnych z łazienkami, już według nowych standardów. Chcemy
w ten sposób powiększyć i poprawić
naszą bazę noclegową.
Aby sprostać temu zadaniu bardzo
potrzebujemy Waszej modlitwy, życzliwości serca oraz Waszego wsparcia
finansowego.
Podajemy numer naszego konta, z dopiskiem „SPENDE: Marianum - rozbudowa”
Bewegung Licht-Leben e.V., 67316 Carlsberg
IBAN: DE73 5465 1240 0013 1177 67
BIC: MALADE51DKH
Osoby, które pragną uzyskać potwierdzenie złożonej ofiary, do przedstawienia w swoim Urzędzie Podatkowym, proszone są o przekazanie
nam danych (imię i nazwisko oraz adres Ofiarodawcy), które są potrzebne do wystawienia przez nas takiego potwierdzenia po zakończeniu roku rozliczeniowego.

Nie musimy szukać okazji do
czynienia dobra gdzieś daleko.
Dobro czeka „tu i teraz”
w Carlsbergu.
Wystarczy odrobina „serca”, aby
czynić dobro i cieszyć się nim.

Dziękujemy za każde dobro
i wsparcie na rzecz budowy
i zapewniamy o modlitwie
w Waszych intencjach.
Odpowiedzialny za Centrum „Marianum“
ks. moderator Jacek Herma
Nasz adres:
Ruch Światło-Życie
Centrum Ewangelizacji „Marianum”
Kreuzweg 28
67316 Carlsberg
tel.: 06356-228,
e-mail: marianum@oaza.de
www.oaza.de

