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„DIAKONIA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE”
erygowana przez Konferencję Episkopatu Polski na mocy kan. 312 § 1 nr 2 KPK, 

a na terenie diecezji Speyer potwierdzona przez Biskupa Antoniego Schlembacha 
dekretem z dnia 1.03.2001 roku – 

jest publicznym stowarzyszeniem wiernych (duchownych i świeckich) 
w rozumieniu Kodeksu Prawa Kanonicznego. 

Ośrodek w Carlsbergu powstał dzięki pracy 
i ofiarności Polaków w Niemczech (w szcze-
gólności Polskich Oddziałów Wartowni-
czych przy armii amerykańskiej) jako Dom 
Młodzieży Polskiej. 

W dniu 25 sierpnia 1956 roku, w przeddzień 
uroczystości Najświętszej Maryi Panny Czę-
stochowskiej, został nazwany „Marianum” 
ku czci Niepokalanej Dziewicy i oddany  
i oddany jako wotum narodowe Królowej 
Polski – Jasnogórskiej Pani, w jej królewskie 
władanie.

Od 25 marca 1982 roku „Marianum” działa 
jako Międzynarodowe Centrum Ewangeli-
zacji Ruchu Światło-Życie (ruchu oazowego, 
zwanego też Dziełem Niepokalanej, Matki 
Kościoła). 

W latach 1982–1987 modlił się, pracował 
i tutaj zmarł założyciel Ruchu Światło-Życie 
i Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, Czci-
godny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 
(1921–1987), którego Papież Jan Paweł II 
nazwał „gorliwym apostołem nawrócenia  
i wewnętrznej odnowy człowieka”.

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ WWW.OAZA.DE.
POLSKA STRONA INTERNETOWA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE: WWW.OAZA.PL.

DZIĘKUJEMY ZA SKŁADANE OFIARY! 
Na życzenie wystawiamy potwierdzenie dla celów podatkowych. 

W takich przypadkach prosimy o podanie nam dokładnego adresu.
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40 lat temu, w dniu 25 marca 1982 roku ksiądz Franciszek Blachnic-
ki podjął się dzieła zagospodarowania opustoszałego w tamtym czasie 
Domu Dziecka „Marianum” w Carlsbergu. Rozpoczęła się wtedy posługa 
Diakonii Ruchu Światło-Życie, a ten dzień skromnego początku uznajemy 
jako początek dzieła, które Sługa Boży ukształtował jako Międzynarodo-
we Centrum Ewangelizacji „Marianum”. Zamierzył to miejsce jako środo-
wisko katechumenalnej, a więc środowisko wiary realizowanej według 
zasad charyzmatu Światło-Życie i apostolsko formującej uczestników 
różnego rodzaju spotkań i rekolekcji. Z tego miejsca zawierzonego Mat-
ce Bożej Częstochowskiej charyzmat oazowego życia od czterdziestu lat 
promieniuje tworząc szerokie środowisko wiary dojrzałej i konsekwent-
nej. 

Ksiądz Franciszek nadał carlsberskiemu „Marianum” także nowy rys po-
kazując Maryję jako Jutrzenkę Wolności i inspirując do poddania swoje-
go życia wymaganiom prawdy, by przestrzeń wolności w Chrystusie ob-
jęła nie tylko wymiar osobisty, ale także rodzinny, społeczny, narodowy 
i relacji między narodami. Wizja „postsovietikum”, kreślona przed laty 
przez księdza Franciszka wydawała się utopią i mrzonką, a namalowa-
na na ścianie amfiteatru droga „maryjnego zwycięstwa”, gdzie wymienił 

OD REDAKCJI
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kolejno: Fatimę, Lourdes, Carlsberg, Częstochowę i Moskwę, wydawała 
się (zwłaszcza co do tej ostatniej „stacji”) bardzo odległa w czasie. A jed-
nak... kilka lat po śmierci księdza Franciszka rozpadł się Związek Radziec-
ki, a w ostatnich tygodniach możemy obserwować początek ostateczne-
go upadku Rosji jako imperium. 

Agresja Rosji i rozpoczęta wojna przeciw Ukrainie zaskoczyła Europę 
i świat. Setki tysięcy uchodźców, w większości kobiet z dziećmi znalazło 
schronienie w Polsce i sąsiadujących krajach. Rosja i popełniane przez nią 
zbrodnie są przedmiotem rozmów, spotkań i debat nie tylko polityków. 
Co podjąć dla powstrzymania agresora, ochronienia ofiar? Co zrobić, by 
zatrzymać działania wojenne?

Przed ponad stu laty, w 1917 roku, w nieznanej wtedy wielu Fatimie 
w Portugalii objawiła się trojgu dzieciom matka Boża prosząc o nawró-
cenie, modlitwę za grzeszników oraz ostrzegając przed błędami Rosji. 
Oczekiwała także zawierzenia Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. W dniu 25 
marca 2022 roku Papież Franciszek podjął to wezwanie i zapraszając do 
duchowej łączności ze sobą biskupów, kapłanów i wszystkich wiernych 
dokonał Aktu zawierzenia Rosji i Ukrainy. W 1917 roku Rosja obejmo-
wała swoim władaniem także tereny Rzeczypospolitej, które zagarnęła 
w czasie zaborów. Przez dziesiątki lat, które upłynęły od czasu objawień 
fatimskich Rosja i jej działania były powodem cierpienia i śmierci wielu. 
Wierzymy, jako chrześcijanie, że jest możliwe nawrócenie, że jest moż-
liwe odrodzenie duchowe i moralne, że oprawcy mogą wejść na drogę 
pokuty i ekspiacji. 

Trudno jest leczyć krwawiące rany. Dlatego w dzisiejszej Europie potrzeba 
ponownego powrotu do Ewangelii. Potrzeba przypomnieć dzisiejszym 
Kainom, że NIE WOLNO zabijać! Potrzeba przywrócić głęboki szacunek dla 
życia każdego człowieka od poczęcia aż do naturalnej śmierci. Potrzeba 
także ogłosić na nowo perspektywę nowego życia, które przynosi żyjący 
i zmartwychwstały Pan, zwycięzca śmierci, grzechu i szatana!

Z modlitwą 
Ks. Jacek Herma z Diakonią „Marianum”
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MARIANUM...

Tekst zamieszczony w: Życie w Świetle. 
Carlsberg (1982) Boże Narodzenie s. 1 i 3.

Co oznacza to słowo w brzmieniu łacińskim, dla którego nie można zna-
leźć gramatycznego odpowiednika ani w języku polskim ani w niemiec-
kim?

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. Wła-
śnie 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 Palaty-
nacie 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 zabie-
gali wokół utworzenia tego ośrodka nie szczędząc pracy, pieniędzy i wie-
lu starań. Niektórzy z nich już nie żyją - jak główny Inicjator i Budowniczy, 
ś.p. Ks. Prałat Janusz z Mannheim. Niektórzy są daleko - np. Siostry Fe-
licjanki w Stanach Zjednoczonych, niektórzy żyją jeszcze na miejscu lub 
w okolicy, ci którzy związani byli lub są z polskimi Oddziałami Wartowni-
czymi przy Armii Amerykańskiej, które najwięcej może dały wkładu w to 
dzieło. Wielu byłych wychowanków Domu Dziecka MARIANUM wspomi-
na lata życia tu spędzone.

Ci wszyscy - wymienieni i niewymienieni, związani włożoną w to dzieło 
pracą, poniesionymi ofiarami, wspomnieniami i sercem mają jedno pra-
gnienie: aby te wszystkie trudy nie poszły na marne, aby dzieło to mogło 
nadal służyć duszpasterstwu polskiemu i polskiej młodzieży w RFN, zgod-

Ks. Franciszek Blachnicki
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nie 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 Carlsberg’u zawisły czarne chmury niepewności 
o przyszły los.

Kiedy w ostatnich miesiącach 1981 i w pierwszych 1982 roku zapozna-
wałem się z MARIANUM - za pośrednictwem Ks. Biskupa Szczepana We-
sołego z Rzymu i Ks. Kan. Kazimierza Latawca z Mannheim - rozważając 
możliwość przejęcia tego ośrodka dla celów polskiego ruchu młodzieżo-
wego „Światło-Życie” zwanego ruchem oazowym - dla którego otwierały 
się pewne możliwości rozwoju na terenie Republiki Federalnej - zewsząd 
otwierały się problemy i znaki zapytania:

Niewyjaśniona, pod względem prawnym zagmatwana i trudna sprawa 
tytułu własności; stan budynków, częściowo wewnątrz zdewastowanych 
i wymagających różnych remontów; zupełny brak pieniędzy i jakichkol-
wiek realnych widoków znalezienia instytucji, która podjęłaby się finan-
sowania sprawy, brak ludzi...

Z drugiej strony: miejsce to urzekało pięknym położeniem pośród wzgórz 
i lasów Palatynatu, perspektywami wielkich możliwości. I żal było włożo-
nego 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 przyjęciu 
odpowiedzialności na budynki i inwentarz MARIANUM pomiędzy Komi-
sją d/s MARIANUM przy Rektorze Polskiej Misji Katolickiej a Ks. Francisz-
kiem Blachnickim, reprezentującym Ruch Światło-Życie, po uzgodnieniu 
sprawy z Księdzem Prymasem Polski, Arcybiskupem Józefem Glempem 
oraz Biskupem Szczepanem Wesołym - decyzja ta nie była wynikiem żad-
nych czysto ludzkich kalkulacji. Była to decyzja wyrastająca z wiary...

I ta wiara w Opatrzność i tym razem nie zawiodła [...]



5

Wszyscy tak zwani chrześcijanie wiedzą jeszcze tyle, że Wielkanoc to jest 
święto radosne. Wszyscy, nawet nowoczesni poganie, którzy już nie wiele 
wspólnego mają z chrześcijaństwem, wiedzą jeszcze, że istnieje taki czas, 
który nazywa się karnawał, kiedy trzeba się weselić, trzeba się bawić. Dla-
czego w tym czasie, to już nie bardzo się pamięta. Bo dawniej ludzie wie-
dzieli, że nastąpi potem czas pokuty, czas Wielkiego Postu. Czterdziestu dni 
umartwień, wstrzemięźliwości w pokarmach, usunięcia z życia hucznych 
zabaw i radości. Dzisiaj karnawał z tradycji chrześcijańskich może najsilniej 
jest zakorzeniony w tradycjach, ale potem już nie następuje to, do czego 
karnawał miał być tylko wstępem. Bo nie wiele się zmienia stosunku ludzi 
do dóbr tego świata. Nadal żyją po to, żeby używać. 
O karnawale wyczytałem taką refleksję w Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
że właściwie to Niemcy zagubili gdzieś poczucie humoru. Oni właściwie nie 
bardzo już wiedzą na czym polega prawdziwy humor i prawdziwa radość. 
W miejsce humoru jest jakaś wesołość, żeby nie powiedzieć wesołkowa-
tość, bardziej jakieś takie nerwowe odruchy. Trzeba się śmiać, nie bardzo 
wiadomo z czego. I podobnie także jest z radością wielkanocną. Wielkanoc, 
to święto, kiedy się jakąś radość próbuje dać np. dzieciom, i do tego służy 
tzw. zajączek. Osterhase, to jest właściwie najbardziej dzisiaj znany symbol 
wielkanocny, paschalny. Radość jedzenia, picia. 
Ale jakżesz ma Wielkanoc być wybuchem prawdziwej, głębokiej radości, 
kiedy chrześcijanie zapomnieli o tym, co jest istotą ich wiary, istotą Ewan-
gelii, radosnej nowiny. Zapomnieli o Tajemnicy Paschalnej Chrystusa. Ja-
kie przeżycie wielkiego postu, jakie przeżycie Triduum Paschalnego, takie 
też będzie przeżycie radości paschalnej. Albo to będzie płytka, zewnętrzna 
jakaś wesołość, która pozostawia w sercu człowieka znudzenie i nie daje 
prawdziwej odnowy, albo głęboka, prawdziwa, czysta radość, która jed-

[RADOŚĆ PASCHALNA]
Homilia we Mszy św. w ciągu dnia I Niedzieli Wielkanocnej

do czytań: Dz 10, 34a.37-43 1 Kor 5,6b-8 J 20,1-9
7 IV 1985 SARŚŻ/H/850407

Ks. Franciszek Blachnicki
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nakże jest owocem tej głębi przeżyć związanych z odkryciem tajemnicy 
krzyża Chrystusowego. 
Żyjemy w czasie odnowy Kościoła. Tyle się mówi po Soborze Watykańskim 
II o odnowie. Był taki okres pierwsze kilkanaście lat po Soborze, kiedy skwa-
pliwie wszyscy zabierali się do tej odnowy. To znaczy, do usunięcia z życia 
chrześcijańskiego, z życia Kościoła tego wszystkiego, co łączy się z pojęciem 
krzyża, posłuszeństwa, umartwienia, wyrzeczenia się siebie. I zaczęto mó-
wić, to było przez jakiś okres bardzo popularne, że musimy zmienić model 
życia chrześcijańskiego. Życie chrześcijańskie to jest życie spod znaku Wiel-
kanocy, Paschy, a więc radości. A krzyż to jest właściwie element trochę nie 
bardzo pasujący do mentalności ludzi współczesnych, i próbowano takie 
chrześcijaństwo sobie wymyśleć i praktykować. Wiemy, do czego to dopro-
wadziło. 
Natomiast prawdziwa odnowa Kościoła, taka jaką ukazuje nam przede 
wszystkim soborowa konstytucja o świętej liturgii, która wyprzedziła kon-
stytucję o Kościele, ta właśnie odnowa polega przede wszystkim na odkry-
ciu Tajemnicy Paschalnej Chrystusa i wprowadzenie tej Tajemnicy znowu 
w centrum życia chrześcijańskiego, w centrum życia wspólnot chrześcijań-
skich. 
Istotnym punktem odnowy soborowej jest odnowa liturgii Triduum Pas-
chalnego, łącznie z obchodem Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. 
Właściwie jest to nieporozumienie, jeżeli się obchodzi Wielkanoc, a raczej 
Wielki Dzień, Wielką Niedzielę. Bo właściwie nie ma takiego święta w roku 
liturgicznym. W roku liturgicznym jest w samym sercu całego roku litur-
gicznego życia Kościoła Triduum Paschalne, czyli trzy dni jako jedno wielkie 
święto. I dopiero kiedy się przeżyje całe to święto, poszczególne jego etapy, 
dopiero wtedy odkrywamy głęboki sens radości paschalnej, i możemy się 
naprawdę radować tą czystą, paschalną radością, o której mówi święty Pa-
weł. 
Jeżeli nie przeżyjemy z Chrystusem drogi Jego męki, jeżeli nie pójdziemy 
z Nim na Górę Oliwną, nie pójdziemy z Nim drogą krzyżową, nie staniemy 
u stóp krzyża na Golgocie, i nie będziemy czuwali w zadumie nad Jego gro-
bem modląc się i uznając swoje winy i grzechy, które były przyczyną męki, 
to wtedy nie przeżyjemy radości odpuszczenia grzechów i duchowego 
zmartwychwstania i zwyciężenia mocy Tajemnicy Paschalnej Chrystusa, 
wszystkich gnębiących nas problemów tego życia, bo jesteśmy przytło-
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czeni ostatecznie beznadziejnością tego życia, które nie ma perspektywy 
na zmartwychwstanie. 
Jesteśmy przytłoczeni tym, że nie potrafimy rozwiązać problemu cierpienia. 
Próbujemy rozwiązywać ten problem przez ucieczkę. To są pseudorozwią-
zania. Rzucić zasłonę na rzeczywistość śmierci człowieka. Ludzie chcieli by 
dzisiaj, żeby człowiek umierał w szpitalu, w klinice, gdzieś tam na oddziale, 
gdzie się umierających próbuje sztucznie jakoś jeszcze animować, czy re-
animować, ale bez świadków, bez rodziny, bez bliskich, bez otoczenia tych 
którzy są właśnie wtedy zjednoczeni z kimś, kogo kochają, kiedy właśnie 
nadchodzi największy moment jego życia, przejścia do innego życia przez 
Chrystusa. Na to wszystko się rzuca białą zasłonę. I nawet co zrobiono z ta-
jemnicy śmierci chrześcijańskiej? Kiedy byłem w zeszłym roku w Stanach 
Zjednoczonych, to było dla mnie prawdziwym szokiem i wstrząsem, kiedy 
zobaczyłem jak tam uprawia się interes z okazji pogrzebów ludzi. Jak są 
piękne salony, gdzie nieboszczyka, którego się preparuje sztucznie, i przez 
jakieś zabiegi robi się piękną lalkę z tego człowieka, którą stawia się w ga-
blotce w takim salonie, i wszyscy przychodzą, siadają w fotelach, piją her-
batę, rozmawiają, no i tak trochę posiedzą, i idą do domów. Spełnili swój 
obowiązek. Cały majestat, całe piękno śmierci chrześcijańskiej, to wszystko 
zostało zatracone. Nawet z tego zrobiono tylko prosty biznes, interes, żeby 
właśnie zarobić pieniądze. I wiadomo, że najbogatsi ludzie, to są ci, którzy 
prowadzą te domy pogrzebowe, czy te salony, gdzie się wystawia niebosz-
czyków w gablotkach.
Dlatego też nie zna świat prawdziwej radości. Można by powiedzieć, że 
miarą, czy znakiem prawdziwej odnowy Kościoła jest właśnie przeżywa-
nie Tajemnicy Paschy przez chrześcijan. A przeżywanie Tajemnicy Paschy to 
jest właśnie pełne przeżycie Triduum Paschalnego, które potem rzutuje na 
całą koncepcję życia chrześcijańskiego, na całą koncepcję życia chrześcijan. 
Tu jest samo serce życia chrześcijańskiego. I w tym wielkim sakramencie 
Paschalnym, w tym sakramencie Triduum Paschalnego, przeżywamy jak 
gdyby w koncentracji, w jakiejś soczewce całą głębię, całą istotę naszej 
wiary chrześcijańskiej. 
Jeżeli przeżyliśmy z Chrystusem drogę krzyża, wtedy możemy zrozumieć 
także tę radość, która się nie da z niczym porównać. Tę radość, którą Ko-
ściół bez końca wyśpiewuje w tym jednym wielkim święcie, które trwa wła-
ściwie pięćdziesiąt dni. Bo ten okres liturgiczny, który rozpoczęliśmy dzisiaj 
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w nocy, to jest okres tak zwanej Pięćdziesiątnicy Radości. Bez przerwy do-
tykamy to wielkie dzieło Zmartwychwstania Chrystusa i skutki tego dzieła 
na życie ludzi, na życie Kościoła i całej rodziny ludzkiej
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PIERWSZEGO DNIA PO SZABACIE...

Homilia do czytań: Dz, 10, 34a. 37-43; J 20, 1-9
(4.04.2021, Carlsberg)

Ks. Jacek Herma

W Ewangelii święty Jan zapisuje to, co było jego doświadczeniem poran-
ka pierwszego dnia po szabacie. Pierwszy dzień po szabacie, czyli nie-
dziela, to pierwszy dzień tygodnia w liczeniu hebrajskim. Rozpoczyna się 
nowe stworzenie. Pierwszym, pierworodnym owocem nowego stworze-
nia jest Jezus Chrystus zmartwychwstały. W Bożym zamiarze ma On być 
„Pierworodnym między braćmi“ (por. Rz 8,29b). Bóg rzeczywiście rozpo-
czyna dzieło nowego stworzenia: oto Nowy Człowiek, w Niego jesteśmy 
wszczepieni przez sakrament chrztu świętego. 

„Wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała 
się do grobu” (J 20,1). Inni ewangeliści opisują tę potrzebę bycia przy 
grobie, to szukanie bliskości. My także, kiedy ktoś z naszych bliskich 
umiera idziemy na miejsce, gdzie jest złożony. Czasem ktoś podejmuje 
długą wędrówkę, choćby na Wszystkich Świętych czy w Dzień Zaduszny, 
żeby pojechać na grób swoich bliskich, złożyć tam kwiaty, pomodlić się. 
Chcemy być blisko tego, kto był dla nas ważny, chociaż już odszedł. Taka 
jest też perspektywa Marii Magdaleny.

Rzeczywistość ją zaskakuje i takie zaskoczenie jest opisane w Ewangelii. 
Zobaczyła kamień odsunięty od grobu. „Pobiegła więc i przybyła do Szy-
mona Piotra i do drugiego ucznia”. Sądziła, że ktoś schował ciało Pana. 
„Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono“ (J 20,2). Spróbuj-
my wczuć się w ten kontekst: wydarza się coś niespodziewanego, znikło 
ciało, ktoś je zabrał. Nie dość, że ukrzyżowali, zabili Mistrza, to jeszcze nie 
możemy być blisko, okazać swojego szacunku, przeżyć bliskości, chociaż 
ktoś odszedł. Taka jest perspektywa Marii Magdaleny i z nią przybiega do 
dwóch najbliższych uczniów: Szymona Piotra i drugiego ucznia. Św. Jan 
zapisuje: „Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu” (J 20,3). 
Ale zaraz się poprawia: „Biegli oni”. Taka wiadomość sprawia, że człowiek 
chce działać, coś zmienić, zaradzić. To jest perspektywa Piotra i Jana. 
„Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przy-
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był pierwszy do grobu” (J 20,4). Jan był młodszy, dlatego przybiegł pierw-
szy. „A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do 
środka” (J 20,5). Dzisiaj, z perspektywy czasu możemy to tłumaczyć, że 
Jan daje pierszeństwo Piotrowi, żeby jako pierwszy mógł być we wspól-
nocie uczniów świadkiem zmartwychwstania. Ale to nie była wtedy ich 
perspektywa. Jan uszanował tego, który miał pierwszeństwo, nie wszedł, 
zaczekał na niego.

W życiu czasem trzeba zaczekać na drugiego. W małżeństwie też trzeba 
czasem zaczekać. Można iść szybko, każdy w swoim kierunku i szybko, 
ale wtedy następuje oddalenie; nawet w pobożnym małżeństwie może 
dojść do oddalenia, gdy nie ma mądrego czekania. Warto wtedy się po-
radzić kierownika duchowego co do sposobu przeżywania i realizowania 
swojej pobożności. 

„Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnę-
trza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, 
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. 
Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy 
do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, 
które mówi, że On ma powstać z martwych“ (J 20,6-9).
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Dzisiaj te płótna możemy oglądać, kontemplować. Całun turyński, to 
największe płótno, którym było owinięte ciało Jezusa, na którym można 
odczytać ślady męki, ale już widać moc zmartwychwstania, która pozo-
stawia trwały ślad ciała Jezusa. (Zachęcam do kontemplacji całunu turyń-
skiego). W ostatnich latach na nowo także zostało odkryte inne płótno 
(w Manoppello), na którym widzimy oblicze Jezusa zmartwychwstałego. 

Oni widzieli te znaki. Kiedy rozwinęli chustę, która była na Jego głowie 
zobaczyli to co my, jeśli podążymy do Manoppello. Twarz Jezusa, jakby 
Jego zdjęcie, żywe Oblicze, patrzące spokojnym wzrokiem i kochające. 

My żyjemy w innej epoce. Dzisiaj często otrzymujemy różnego rodziaju 
wiadomości i to już nie rodzi w nas zaskoczenia, szoku. Św. Jan zapisuje 
to co wtedy przeżył: „Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jesz-
cze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych” (J. 20,8b-9)

W tych słowach Ewangelii jest zawarta także zachęta do czytania Bożego 
Słowa. Gdy czytamy bowiem słowo Boże spotykamy Zmartwychwstałe-
go, odkrywamy Jego ślady, rozumiemy to słowo. Gdy nie czytamy słowa 
nie rozumiemy, bo nie znamy. Duch Swięty nie może nas pobudzić do 
zrozumienia. Trzeba czytać i to co już jest dla nas zrozumiałe zastosować 
w swoim życiu. Czytaj więc słowo Boże! Nie zniechęcaj się, że czegoś nie 
rozumiesz! Stosuj to, co rozumiesz, a będziesz rozumiał coraz więcej. To 
bardzo ważna zasada duchowa, potrzebna żeby życie się naprawdę krok 
po kroku przemieniało.

Kluczem do nowego życia jest spotkanie Zmartwychwstałego. Doświad-
czenie tego spotkania i przebywania ze Zmartwychwstałym odnajduje-
my w Dziejach Apostolskich. „A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co 
zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy 
na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie 
całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, 
którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu”. (Dz 10,31-41).

Piotr mówi do nas jako świadek Zmartwychwstałego, jako ten, który do-
świadczył. Ten tekst jest zdumiewający. Kościół czyta go nam w dzień 
zmartwychwstania. Najważniejsze wydarzenie w historii świata: zmar-
twychpowstanie Pana! A przecież nie było wtedy obecnej żadnej eki-
py telewizyjnej, mediów społecznościowych, nie było transmisji „live”.  
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To znaczy, że w życiu chodzi o doświadczenie wiary a nie o przekaz infor-
macji. W życiu duchowym jest inna ścieżka, którą zamierzył Pan Bóg. Tę 
ścieżkę warto odkryć, żeby się nie zagubić w dzisiejszym świecie. 

„Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu 
ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy-
śmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu” (Dz 10, 40). To bardzo 
ważne zdanie, które mówi o tym, że Ojciec wskrzesza Jezusa. On zmar-
twychpowstał, jest Nowym Człowiekiem, żyje pełnią życia, które rozdaje 
tym, którzy w Niego wierzą. 

 „Pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym 
uprzednio przez Boga na świadków” (Dz 10, 40-41)) To co jest kluczowe 
w życiu wiary, to osobiste doświadczenie. Czy masz takie doświadczenie, 
czy spotkałeś Zmartwychwstałego? Jeśli spotkałeś, to z tego wyrasta zo-
bowiązanie, żeby ogłosić i dać świadectwo innym. Bóg nie pozwala, aby 
Zmartwychwstały ukazał się tłumowi. Mógł przecież Pan, tak jak groma-
dził tłumy, ukazać się, iść do Piłata i zadać mu pytanie: czy już wiesz, co to 
jest prawda? Mógł stanąć przed Annaszem i Kajfaszem, przed Herodem. 
Nie było takich spotkań. Zmartwychwstały objawia się świadkom, tym, 
których Bóg wybrał. Czy jesteś wybrany? Chrzest jest wybraniem! Kościół 
chrzci tych, których Bóg wybrał, powołał, wezwał, a oni odpowiedzieli. 
Kościół udzielając sakramentu chrztu wywołuje z tłumu, nadaje imię. A 
więc jesteś wybrany, masz imię, masz swoją godność, a więc nie chowaj 
się w tłumie, za plecami innych. Stań otwarcie twarzą w twarz przed two-
im Bogiem, rozmawiaj z Nim jak przyjaciel z przyjacielem, wchodź do Na-
miotu Spotkania, szukaj Jego obecności. Jesteś wybrany! Czy żyjesz jak 
wybrany, czy chowasz się w tłumie? Czy żyjesz jako wybrany, czy wiesz, 
kiedy zostałeś wybrany i nazwany. Czy pamiętasz kiedy był dzień twojego 
chrztu? Czy słysząc swoje imię przypominasz sobie, że jesteś wybrany? 
Trzeba tę świadomość odzyskać, pamiętać, że Bóg cię wybrał. 

Czasem mamy jakby duchowego „covida”, co wyraża się w tym, że nie 
czujemy i nie mamy smaku oraz nie szukamy rozwiązania tego problemu. 
W rzeczywistości duchowej zatraciliśmy czucie i smak, pragnienie Eu-
charystii. Nie czujemy jej potrzeby, nie czujemy potrzeby bliskości Boga. 
Mamy swoją własną religijność, którą się zadawalamy. 

Chrześcijaninie, żyj jak chrześcijanin, jesteś wybrany!
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Czasem myślimy, że zbawienie przychodzi przez informację. Redukujemy 
wiarę do informacji, do „wiem”. Pan Jezus nie miał mediów społeczno-
ściowych, ale miał łączność z Ojcem. Czy masz łączność z Ojcem Niebie-
skim? To nie jest sprawa „sieci”, ale twojego odbiornika. Napraw twój 
odbiornik, czyli umysł, emocje, wolę, działanie. Bądź w stałej łączności. 
W Bożej „sieci” wszystko ma być przekazywane przez świadków. Jaka jest 
forma nadawania? „On nam rozkazał”. Bóg kieruje do nas rozkaz. Czy 
jesteś w wojsku Bożym, w wojsku Chrystusa? Rozkaz trzeba wykonać. 
Człowiek Boży słyszy rozkaz, ma uszy i serce otwarte. Słyszy rozkaz i chce 
go wypełnić z gorliwością dokładnie tak jak mówi Bóg. A jak mówi Bóg? 
„Ogłosić ludowi i dać świadectwo”! Dać świadectwo to znaczy doświad-
czyć i o tym czego doświadczam powiedzieć drugiemu człowiekowi w 
taki sposób, żeby spełnić to, co Bóg mi mówi, szanując wolność drugie-
go. Daję świadectwo, ale nie sprawiam przemiany. Mamy wypełnić roz-
kaz bez względu na reakcje drugiego. 

Życie duchowe jest proste, jeśli jesteśmy w łączności z Panem Bogiem. 
Jeśli tracimy tę łączność życie staje się trudne, ale z naszego powodu. 

W dzień zmartwychwstania słyszymy Boże wezwanie. „Pan rzeczywi-
ście zmartwychwstał, ale nie ukazał 
się całemu ludowi, ale wybranym 
uprzednio przez Boga na świadków. 
On rozkazał ogłosić ludowi i dać świa-
dectwo”. Jesteśmy wybrani, żeby od-
powiedzieć na Jego wezwanie, żeby 
dotknąć, spotkać zmartwychwstałego 
Pana po to, aby „ogłosić i dać świa-
dectwo”. 
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Tego samego dnia, po śniadaniu z papieżem, Ojciec Franciszek wyle-
ciał samolotem do Frankfurtu, a ja z Teresą również tego samego dnia 
wieczorem, po otrzymaniu wizy tranzytowej przez Szwajcarię, pojecha-
łyśmy pociągiem do Mannheim. Dotarłyśmy tam 15 kwietnia po połu-
dniu. Przyjechali po nas Ojciec Franciszek i pan Marian Zając, który wraz 
ze swoją żoną wiele lat pracował w Marianum. To był czwartek, a już 
w sobotę wieczorem rozpoczynał się pierwszy oazowy dzień wspólnoty. 
W Wielkanoc w Rzymie spotkaliśmy bowiem wielu Polaków z Niemiec, 
także oazowiczów, którzy uciekli z Polski na początku stanu wojennego 
i zaprosiliśmy ich do Carlsbergu. Przyjechali między innymi studenci, 
głównie z Westfalii, by zorientować się w sytuacji, zaplanować różne pra-
ce porządkowe i remontowe w ośrodku, ponieważ po ośmiu miesiącach 
nieużytkowania (a w tym były miesiące zimowe), wymagał on dużej tro-
ski. Pewne naprawy oczywiście musieli wykonać fachowcy.

Kilka dni po przyjeździe do Carlsbergu miało miejsce bardzo ważne dla 
mnie osobiście wydarzenie. W zakrystii kaplicy domowej, przygotowując 
mszę świętą, znalazłam dużą hostię ze znakiem fos-zoe (Red.: światło-
-życie). Ojciec ją konsekrował i włożył do tabernakulum. Nigdy później 
nie udało mi się zakupić takich hostii. Dla mnie był to niezwykły znak 
potwierdzenia ze strony Boga naszej obecności w miejscu, o którym jesz-
cze kilka miesięcy temu nawet nie wiedzieliśmy, że istnieje. To było Boże 
„tak”, Boże przywitanie i obietnica czuwania nad nami i prowadzenia nas 
nowymi nieznanymi drogami.

W lipcu i sierpniu (1982) odbyły się w Marianum pierwsze oazy, a od 
połowy października zaczęła działać roczna Szkoła Animatorów Ruchu, 
między innymi z udziałem animatorów z Boliwii, których przywiózł ojciec 
Rufin Orecki, franciszkanin konwentualny, po kanonizacji ojca Maksymi-

Gizela Skop

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego 11 kwietnia 1982 roku 
w czasie uroczystej Eucharystii na placu Świętego Piotra mieliśmy 
szczęście znaleźć się z Ojcem Franciszkiem blisko papieskiego ołta-
rza. Ksiądz prałat Dziwisz dostrzegł Ojca i całą ekipę z Tivoli zapro-
sił na mszę świętą do Castel Gandolfo w środę oktawy wielkanocnej 
14 kwietnia. Tam spotkaliśmy się z Ojcem Świętym, który wypytywał 
o naszą sytuację i nasze plany.

Fragmenty z książki „Trzy opowiadania, jedna historia”
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liana Kolbego w Watykanie. My z Carlsbergu też uczestniczyliśmy w tych 
rzymskich uroczystościach.

Ojciec podjął w Carlsbergu próbę realizacji modelu ośrodka Ruchu Świa-
tło-Życie, o czym dawno marzył. Nie przerażały go żadne przeszkody, brak 
pieniędzy, brak jakiegokolwiek zabezpieczenia, niemożliwość prawnej 
regulacji własności tego miejsca, nieufność ze strony nie tylko Niemców, 
ale także „swoich”. 19 maja 1983 roku zostało sądownie zarejestrowane 
stowarzyszenie Internationales Evangelisationszentrum Licht-Leben e.V., 
które z małymi modulacjami istnieje do dziś i jest prawną podstawą na-
szego działania w Niemczech.
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W 1986 roku Ojciec podjął próbę przeprowadzenia oazy dla Niemców. 
Uczestniczyły w niej osoby z niemieckiej parafii, obsługiwanej przez 
polskiego księdza. Polacy gromadzili się (i do dzisiaj się gromadzą) nie 
tylko w miesiącach wakacyjnych, ale także na krótsze oazy, tak zwane 
świąteczne, w Boże Narodzenie, w Triduum Paschalne, w Uroczystość Ze-
słania Ducha Świętego. Podejmowaliśmy z Ojcem próby organizowania 
rekolekcji ewangelizacyjnych w polskich parafiach, odwiedzaliśmy obozy 
dla polskich uchodźców. Ojciec wyjeżdżał z rekolekcjami do księży w Au-
strii i Jugosławii, wygłaszał rekolekcje dla Polaków w Anglii, Francji, Nor-
wegii, Szwecji, Austrii i Szwajcarii.

17 czerwca 1982 roku miało miejsce zebranie założycielskie Chrześci-
jańskiej Służby Wyzwolenia Narodów (ChSWN). Stowarzyszenie to było 
praktyczną emanacją pracy formacyjnej ruchu w dziedzinie społecznej. 
Działanie Ojca w tym nurcie było rozległe. Organizował sympozja na te-
mat wyzwolenia i suwerenności wewnętrznej zniewolonych narodów 
Europy, marsze wyzwolenia, różne seminaria oparte na nauce społecz-
nej Kościoła, przygotowywał ludzi na nowy pojałtański ład w Europie po 
przewidywanym przez niego upadku komunizmu. Okazał się prorokiem. 
Nawet najbardziej oddani współpracownicy nie wierzyli, że upadek ko-
munizmu jest tak bliski i tak realny.

Ojciec Franciszek szukał współpracy i współdziałania pomiędzy zniewo-
lonymi i nieraz powaśnionymi między sobą narodami Europy. Nawiązy-
wał kontakty ze Słowakami, Czechami, Ukraińcami. Odważnie podejmo-
wał problematykę stosunków polsko-niemieckich, a także realistycznie 
oceniał sytuację Polaków w Niemczech. We wszystkich tych sprawach 
ożywiał Ojca duch Ewangelii, a jego teologia wyzwolenia nie miała nic 
wspólnego z południowo-amerykańską teologią wyzwolenia.

Niezwykłym wydarzeniem w Marianum były święcenia diakonatu, udzie-
lone 14 sierpnia 1984 roku przez ks. biskupa Szczepana Wesołego czte-
rem kandydatom do kapłaństwa, przymierzającym się do tworzenia 
Wspólnoty Chrystusa Sługi. Potem w następnym roku, także ich świę-
cenia kapłańskie w kościele parafialnym Podwyższenia Krzyża Świętego 
w Carlsbergu, w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Wtedy powstało także Maximilianum – wydawnictwo, w którym były 
przygotowywane i drukowane materiały formacyjne dla Ruchu Światło-
-Życie i ChSWN.
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Kiedy sięgam pamięcią wstecz, uświadamiam sobie, że znalazłam się, 
bez żadnej mojej zasługi, w miejscach, które wpłynęły na mój osobisty 
rozwój nie tylko duchowy, ale też w pewnym sensie poznawczy, zwłasz-
cza w dziedzinie wiedzy historycznej związanej z narodami Europy środ-
kowo-wschodniej, ich dążeniami do wolności i suwerenności.

Kiedy w 1981 roku został wprowadzony stan wojenny w Polsce, mieszka-
łam Tivoli pod Rzymem, byłam przygotowana do powrotu do Polski na 
święta Bożego Narodzenia. Ze względu na stan wojenny nie było to moż-
liwe. Trzeba było pozostać. Zamieszkiwaliśmy w starej, nieremontowanej 
kamienicy, dawnym domu biskupa Tivoli, w środku starego miasta; od 
ulicy dochodził pisk i zgrzyt przejeżdżających motorów i samochodów, 
dodatkowo w miesiącach zimowych w domu panował przenikliwy chłód. 
Czasami myślałam sobie, że w „biednej” Polsce nigdy nie cierpiałam z po-
wodu zimna, zawsze tam, gdzie mieszkałam było dobre ogrzewanie, a tu 
w gorącej Italii takie zimno! W tym wszystkim ujmowała mnie życzliwość, 
dobre słowa i ciepłe przyjęcie otaczających nas „obcych” ludzi. Uczyłam 
się języka włoskiego, by być bardziej komunikatywną, jednak tęsknota za 
Polską, za mową ojczystą pozostała gdzieś w marzeniach i czekałam, że 
one się w jakimś niedługim czasie wypełnią.

Kiedy 25 marca 1982 roku ksiądz Blachnicki przejął Ośrodek Marianum 
w Carlsbergu, już w połowie kwietnia ja i Gizela zostałyśmy tam posła-
ne, aby zająć się organizowaniem funkcjonowania tego domu. I znowu 
pojawiły się pytania bez odpowiedzi; kolejny obcy kraj, nie znam języ-
ka. Zdążyłam się nauczyć komunikatywnie języka włoskiego i czułam się 
bezpiecznie. Teraz trzeba to było zostawić i uczyć się kolejnego obcego 
języka. W zaufaniu Bożej Opatrzności trzeba było spakować walizki i wy-
ruszyć w drogę. Pocieszeniem i wielką radością było tuż przed wyjazdem 
spotkanie z Ojcem Świętym w Castel Gandolfo na mszy świętej. W środę 

MOJE LATA W CARLSBERGU

Teresa Michałczak

„O tym ma wiedzieć przyszłe pokolenie, synowie, którzy się narodzą, 
że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Bożych, lecz 
strzec Jego poleceń” (Ps 78,6-7).
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wielkanocną byliśmy w małej grupie diakonijnej wraz z Ojcem Francisz-
kiem na prywatnej audiencji. Po mszy w bibliotece otrzymaliśmy od pa-
pieża błogosławieństwo na drogę i dla nowego miejsca naszej posługi. 
Wieczorem tego samego dnia wsiadłyśmy z Gizelą do pociągu i następ-
nego dnia w czwartek dotarłyśmy do celu.

Carlsberg przywitał nas słoneczną pogodą. Wiosenne lasy, budzące się 
do życia łąki, pachnące drzewa choinkowe rosnące przed domem, to 
wszystko nastroiło mnie optymistycznie i pozytywnie. Wreszcie jestem 
w swoich klimatach jak w Tylmanowej, bez miejskiego hałasu tak uciąż-
liwego w Tivoli. Pierwsze doświadczenie radosne i trochę bajkowe – tro-
chę niedowierzam. Co ja tu robię? Na sobotę zaplanowane było pierw-
sze spotkanie dla animatorów przyszłych oaz wakacyjnych w Carlsbergu. 
W planie na wakacje były trzy turnusy. Terminy takie same jak w Polsce. 
Po małym odpoczynku, trzeba było przygotować dom na przyjęcie gości.

 Na spotkanie przyjechało kilkunastu młodych ludzi, którzy mieli już do-
świadczenie oazy w Polsce, niektórzy z nich byli animatorami. Wszyscy 
chcieli się zaangażować - służyć w czasie wakacji. Stan wojenny pozbawił 
możliwości kontaktu z bliskimi pozostającymi w Polsce, każdy na swój 
sposób przeżywał to doświadczenie. Spotkanie razem w naszej małej 
grupie zaowocowało odkryciem radości spotkania. Potrzebujemy takich 
spotkań, by umacniać siebie nawzajem, by umocnić naszą jedność z Bo-
giem. On nas tutaj posłał i będzie nam towarzyszył i sam będzie działał 
- dokonywał cudów, tak jak w Polsce w czasie oaz. On jest Panem świata 
i żadne ciemności tego nie zmienią. 

Pierwsze tygodnie upłynęły na adaptacji Ośrodka do celów oazowych. 
Sprzątanie i porządkowanie różnych rzeczy z opustoszałego domu, któ-
ry przez ponad 20 lat był wykorzystywany jako dom dziecka, przygoto-
wanie pomieszczeń, zaplecza kuchennego i sanitarnego. Druk pomocy 
do prowadzenia oaz. Nawiązywałyśmy też pierwsze kontakty z parafią 
niemiecką. Przez jakiś czas, gdy nie było z nami na miejscu Ojca Fran-
ciszka Blachnickiego, chodziłyśmy na mszę świętą do parafii niemieckiej. 
Raz wybrałyśmy się z parafią na pieszą pielgrzymkę do sąsiedniej parafii 
w Ramsen. Mimo, że nie mówiłam po niemiecku, to sama obecność i wę-
drowanie razem z parafianami sprawiła, że zaistniałam w tej parafii, prze-
stałam się obawiać spotkań z mieszkańcami wioski i miałam motywację 
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do wysiłku uczenia się języka. 

W czasie wakacji 1982 roku na pierwszą pełną 15-dniową oazę przyje-
chała do Carlsbergu w większości młodzież gimnazjalna i studencka, jed-
no młode małżeństwo oraz jedna osoba dorosła, pani profesor Hanna 
Chorążyna z Brukseli, biolog. Wspominam o niej, bo była w mojej gru-
pie. Początkowo miałam obawy jak sobie poradzę, jestem taka malutka 
– niedouczona, co ja mogę dać pani Profesor? Wszystkie obawy prysnę-
ły w czasie pierwszej ”Rozmowy ewangelicznej” i „wyprawy otwartych 
oczu”; ta pani pięknie potrafiła słuchać wszystkich i dopowiadać w ra-
zie potrzeby. Dzieliła się również swoimi doświadczeniami z badań, ja-
kie prowadziła na Uniwersytecie w dziedzinie biologii, co było ciekawe 
i uzupełniające naszą tematykę. Na kolejne turnusy przyjechało więcej 
osób. Równolegle odbyły się Oaza Rodzin, Oaza Dzieci Bożych i Oaza 
Młodzieży. Dla mnie nowym doświadczeniem były „Szkoły życia” dla ro-
dzin i dorosłych prowadzone przez ks. Franciszka Blachnickiego, który 
poruszał w nich aktualne problemy dzisiejszego człowieka i świata: Kim 
jest człowiek, jego powołanie, jego zadania, sens istnienia, wolność i nie-
wola człowieka, zagrożenia wolności, wolność i suwerenność narodów, 
świadomość narodowa itp. 

Patrząc na życie i zaangażowanie ks. Blachnickiego umocniłam potwier-
dzenie mojego fundamentalnego wyboru realizacji swojego życia w Ko-
ściele i świecie. To doświadczenie w jakiś sposób mnie określiło i ustawi-
ło w kierunku metafizycznym, przestałam się bać o swoje życie. Pan Bóg 
wie lepiej, co dla mnie w danym momencie jest lepsze. Nawet jak ja nie 
wiem co dalej, to On wie i nie muszę się na zapas martwić. To, co do mnie 
należy, to mieć otwarte oczy i serce i chęci do pracy, jeżeli mogę coś zro-
bić to robię nie pytając, dlaczego. Kiedy np. na kolację jest 30 osób i nie 
ma pieniędzy na zrobienie zakupów, to nie jest to powód do załamania, 
ale trzeba pomyśleć co można zrobić z tego, co jest w domu. Jest mleko, 
mąka, kostka drożdży, są amerykańskie jajka w proszku, a pan Wincenty 
ma na działce dojrzałe pomidory i cebulę. Na kolację była pizza, którą ro-
biłam pierwszy raz, i nikt nie domyślał się, że to z biedy i potrzeby. W tych 
trudniejszych czasach prowadziły mnie słowa z listu świętego Piotra: 
A Bóg wszelkiej łaski, Ten, który was powołał do wiecznej swojej chwa-
ły w Chrystusie, gdy trochę pocierpicie, sam was udoskonali, utwierdzi, 
umocni i ugruntuje. Jemu chwała i moc na wieki wieków! Amen (1P 5, 
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Uczestnicy sympozjum. Obok ks. Franciszka Blachnickiego po prawej stronie 
stoją Johannes Marczuk, Ukrainiec, oraz gen. Leon Dubicki. 
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10 -11). Jeżeli trochę pocierpicie, nic się nie stanie. Teraz ten czas, kiedy 
trzeba było trochę pocierpieć w bogatym kraju z powodu braków żywno-
ści. Nigdy jednak tak nie było, żebyśmy nie mieli, co jeść. Zawsze w od-
powiednim momencie, nie na zapas, ale na ten dzień, na ten czas, były 
rzeczy potrzebne. 

Równolegle z oazami działała też Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Na-
rodów (ChSWN). W jej programie Prawda Krzyż Wyzwolenie zawarta jest 
idea wyzwolenia człowieka w oparciu o prawdę. Ojciec Blachnicki przy-
pominał, że człowiek jest wolny wtedy, kiedy dobrowolnie podporządko-
wuje swoje życie prawdzie. „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 
8,32). Był przekonany i tak nauczał, że głoszenie prawdy i życie prawdą 
czyni człowieka wolnym. Także każdy naród ma prawo do wolności i su-
werenności. Na spotkania organizowane przez ChSWN przyjeżdżali do 
Carlsbergu nie tylko ludzie związani z Polską, ale również dysydenci z in-
nych krajów bloku komunistycznego: Ukraińcy, Białorusini, Estończycy, 
Litwini, by razem manifestować prawo do wolności narodów zniewolo-
nych systemem komunistycznym. 

Pracując w Carlsbergu przez prawie 20 lat przeżyłam wiele wspaniałych 
spotkań i byłam świadkiem działania Bożego. Czasami ludzie pytali: z cze-
go wy tutaj żyjecie, kto was finansuje? Odpowiadałam zgodnie z prawdą: 
„z łaski Bożej”. Bóg posługuje się ludźmi dobrej woli. Jest ich na świecie 
wielu. Potrafią się dzielić tym, czego często nie mają w nadmiarze, ale 
widząc potrzebę udzielają wsparcia. „Wdowi grosz” zawsze jest pobłogo-
sławiony przez Pana. Pan go widzi i obficie błogosławi.
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40 LAT... OD PODRÓŻY POŚLUBNEJ

Ewa i Wojciech Trzeciak 

W tym roku w czerwcu obchodzić będziemy z mężem czterdziestą 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Wspominam o tym nie przy-
padkiem. Bezpośrednio po ślubie przyjechaliśmy do Carlsbergu na 
rekolekcje oazowe, które dla „użytku” rodzinnego nazwaliśmy naszą 
podróżą poślubną. To była wyjątkowa, historyczna podróż. 

Ks. Franciszek Blachnicki zorganizował w lipcu 1982 roku w ośrodku „Ma-
rianum” pierwszą oazę na terenie Niemiec, rozpoczynając tym samym 
nowy etap działalności ewangelizacyjnej na emigracji. Te piętnastodnio-
we, kipiące młodzieńczą spontanicznością rekolekcje zacieśniły naszą 
więź z Ruchem Światło-Życie, ze wspólnotą Domowy Kościół i oczywiście 
z ośrodkiem „Marianum” - miejscem spotkań rekolekcyjnych i szczegól-
nych przeżyć. Odległość pomiędzy Carlsbergiem a Hamburgiem, gdzie 
wówczas mieszkaliśmy była spora - równe 600 km. Nie przeszkadzało 
nam to jednak z grupą podobnych jak my zapaleńców i  powiększającą 
się gromadką dzieci przyjeżdżać na rekolekcje, spotkania, na dni wspól-
noty, na celebrację wielkich świąt i jubileuszów. To był bardzo dobry czas 
naszego rodzinnego i wspólnotowego życia. Ten czas związał nieodwra-
calnie nasze serca z tym kawałkiem ziemi, z ludźmi i przyrodą.  Wiele wy-
darzeń umknęło z czasem. Pamiętamy jednak  symboliczny kocioł słod-
kiej herbaty czekający jak dobra matka na spragnione dzieci. W chwilach 
wolnych wokół tego kociołka gromadziliśmy się: ktoś brzdąkał na gitarze, 
czyjeś dziecko tanecznym krokiem próbowało złapać rytm, ktoś drzemał, 
inni toczyli ożywione rozmowy. Taka atmosfera tworzy dom. Oswojony, 
przytulny, bezpieczny. Ten dom  budowali przez lata konkretni ludzie, ce-
giełka po cegiełce, z mozołem, czasami wbrew ludzkiej logice. Ich imiona 
zapisane są pewnie w niebie. My pamiętamy tych, których dane nam 
było poznać na carlsberskich ścieżkach. Najpierw nasze kochane dziew-
czyny ze Wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła. Wszystkie bez wyjątku! 
Każda wspaniała i wyjątkowa. Pozwólcie, że nie będę wymieniać imion 
i „ważności”. Nie chciałabym nikogo pominąć, czy umniejszyć. Kreowanie 
przestrzeni „Marianum“ to w znakomitej mierze Wasza zasługa. Ogar-
niałyście cały wachlarz prac logistycznych, ewangelizacyjnych, gospodar-
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czych - ładnie to tutaj brzmi - w rzeczywistości było to zmaganie się ze 
zmęczeniem i rezygnacja z wolnego czasu. Pamiętam, jak witałyście nas 
serdecznie kierując z troską we właściwe miejsce. Myślę, że u każdego 
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kto zjawił się tutaj pojawiło się uczucie „zaopiekowania”. Ten drobny gest 
sprawia, że nie czuliśmy się zagubieni i obcy. Przyznam się, że Wasze od-
danie i wierność Ruchowi Światło - Życie jest dla nas do dziś mocnym 
świadectwem. Dziękujemy Wam kochane Siostry w wierze!

Nie byłoby tego miejsca bez kapłanów troszczących się o ten zarów-
no duchowy, jak i fizyczny błogostan Marianum. Czas naszej obecności 
w Carlsbergu przypadł na posługę ks. Jacka Hermy.

To z jego osobą związane są nasze wspomnienia i pamięć. Troskliwy, 
przewidujący, zaangażowany kapłan na którego barkach spoczywał los 
Marianum. A łatwo nie było. Ośrodek wymagał licznych remontów, udo-
godnień, by można było organizować rekolekcje na miarę dzisiejszych 
oczekiwań. Lata walki o zdobycie koniecznych środków finansowych 
i materiałów budowlanych to lata zabiegań i napięć. Każdy następny rok 
przynosił z sobą nowe trudy i sprawy, o które trzeba było zawalczyć, któ-
re trzeba było wyprostować i wyjaśnić. Heroiczna walka o zachowanie 
tego miejsca,  dla Ruchu Światło-Życie i Polaków to jedna z bolesnych 
kart w historii Marianum. Po niej przyszła pandemia, a wraz z nią (nieba-
gatelna!) troska o bezpieczeństwo finansowe tego miejsca. To tylko kilka 
zasygnalizowanych problemów, których byliśmy świadkami. 

Nie chcemy zapominać o najważniejszym. To miejsce zostało stworzone, 
by przyciągać ludzi do Boga, do źródła prawdziwego życia. I to w tym 
miejscu realizowana jest wiernie duchowa koncepcja Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego. Fenomen tej Osoby nadaje więc temu miejscu 
nieodwracalny rys historyczny, z którego wypływa potrzeba upamięt-
nienia działalności ks. Franciszka. Tablica upamiętniająca twórcę ruchu 
Światło-Życie tłumaczyłaby przechodniom powód radosnych odgłosów 
pieśni uwielbienia. Dziękujemy Bogu za możliwość uczestniczenia w spu-
ściźnie Świętego, za doświadczanie trudów i piękna życia wspólnotowe-
go, za stworzenie  domu, w którym czujemy się błogosławieni. Takich 
miejsc potrzebujemy. Za miejscami prawdziwymi - tęsknimy. 

Z okazji Jubileuszu 40-lecia Międzynarodowego Centrum Ewangelizacyj-
nego „Marianum” życzymy Odpowiedzialnym za kontynuację tego dzieła 
satysfakcjonującego poczucia spełnienia.  Dzieło, któremu służycie ma 
wartość Nieba.
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Carlsberg - tam wszystko się zaczęło, mogłabym sparafrazować słowa na-
szego kochanego Papieża Jana Pawła II. Tam trafiliśmy (wówczas z moim 
jeszcze nie mężem Piotrem Czajkowskim) za poleceniem naszej przyja-
ciółki Eli Kaczmarek, krótko po przyjeździe do Hamburga w roku 1983. 
I tak jak możliwość przyjazdu do Niemiec była pierwszym cudem, jakiego 
doświadczyłam, to przyprowadzenie nas do Carlsbergu było kolejnym 
przejawem Bożej opatrzności. Na pierwszą wizytę do Carlsbergu przyje-
chaliśmy niemalże „z biegu“ po dwóch tygodniach pobytu w Niemczech.

Pojechaliśmy na parę dni, miała tam odbyć się szkoła dla animatorów 
oaz. Nie mieliśmy wcześniej kontaktu z oazami, nie mieliśmy pojęcia co 
to jest, ale wiedzeni ciekawością i chęcią działania w polskim środowisku 
ruszyliśmy. Szkoła się nie odbyła, ale Ojciec zapytał nas, czy mielibyśmy 
ochotę przyjechać później i wziąć udział w szkole i pomoc przy urucha-
mianiu drukarni. Wróciliśmy po paru tygodniach i spędziliśmy ponad 
miesiąc z tamtejszą wspólnotą. Tak zaczęła się nasza przygoda z Carlsber-
giem.

Tam po raz pierwszy spotkaliśmy się z Kościołem, który był wspólno-
tą, otwartym na każdego, nie oceniającym, srogim i niedostępnym, ale 
miłosiernym, żywym, przyjmującym każdego, takim jakim jest. Z jednej 
strony było to podejście Ojca Franciszka, ale niemniej postawa Pań z In-
stytutu Niepokalanej Matki Kościoła, które swoją serdecznością i ofiar-
nością sprawiały, ze każdy czuł się tutaj dobrze. W czasie naszego po-
nad miesięcznego pobytu w Carlsbergu zostaliśmy przyjęci „ jak swoi“. 
Uczestniczyliśmy w życiu wspólnoty razem pracując, modląc się słucha-
jąc wykładów, uczestnicząc w dyżurach, byliśmy częścią nich.

To było dla nas, wówczas 20-latków, niezapomniane doświadczenie, jak 
pierwsze ziarno rzucone na glebę naszych niedojrzałych, ale spragnio-
nych serc.

CARLSBERG - TAM WSZYSTKO SIĘ ZACZĘŁO

Ania i Piotr Czajkowscy

„O tym ma wiedzieć przyszłe pokolenie, synowie, którzy się narodzą, 
że mają pokładać nadzieję w Bogu i nie zapominać dzieł Bożych, lecz 
strzec Jego poleceń” (Ps 78,6-7).
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To poczucie jedności i przynależności przyprowadziło nas ponownie 
po niespełna dwóch latach z grupą polskich harcerzy, którą założyliśmy 
w Hamburgu. Trzykrotnie prowadziliśmy na terenie ośrodka Marianum 
obozy harcerskie korzystając z gościnności Ojca i wspólnoty, sycąc się at-
mosfera polskości, przyjaźni i chrześcijańskiego ducha.

Braliśmy też udział w dniach wspólnoty, Marszach Służby Wyzwolenia 
Narodów, i choć Hamburg leży 650 km od Carlsbergu, znajdowaliśmy 
drogi, aby tam dotrzeć i pobyć.

Przez nasze pobyty mogliśmy być świadkami, jak każde działanie Ojca 
było zakorzenione w pełnym zaufaniu opatrzności Bożej i z jaką deter-
minacją uczył nas takiej postawy w wierze. Pokazywał nam Kościół żywy, 
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otwarty, miłosierny i autentyczny. Nie znał nas, ani naszych historii, a jed-
nak nam zaufał. Mam nadzieję, że go nie zawiedliśmy...

Zarażeni ideą Kościoła jako wspólnoty wspólnot zaczęliśmy, od 1986 
roku, uczestniczyć w spotkaniach kręgu rodzin założonym przez Elę Kacz-
marek w Hamburgu.

Ci, którzy znają historię Domowego Kościoła w Hamburgu, wiedzą jak 
trudne etapy czasami przechodził, ale przetrwał do dziś, a idea charyzma-
tu przekazana przez Ojca Franciszka, do dziś pomaga wielu małżeństwom 
i rodzinom we wzroście i rozwoju jedności i miłości (Obecnie w Hambur-
gu istnieje osiem Kręgów Domowego Kościoła). Najtrudniejsze czasy, aby 
nie stracić ciągłości i drogi formacji, pomogła nam przetrwać wspólnota 
carlsberska, która w osobach Basi Mazur, Ani Jakimiuk, Eli Maier, księdza 
Jacka Hermy i czasowo przebywającego w Niemczech księdza Sławomira 
Płusy. Prowadzili dla nas rekolekcje, wspierali modlitwą, dobrym słowem 
i radą.

Dla mnie osobiście przyjazdy do Carlsbergu są jak powroty do domu, 
gdzie uczyłam się pierwszych kroków w drodze duchowej. Od Wspólnoty 
uczyliśmy się ufności, która pomogła nam przyjąć szóstkę dzieci, skoń-
czyć studia, wybudować domy, trwać przy Bogu i w Nim wzrastać. 

Spotkanie ze Wspólnotą Carlsberską skierowało nasze drogi na tory, na 
których mimo (a może właśnie dzięki nim) podczas wielu trudnych chwil 
nauczyliśmy się współpracować z Łaską.

I choć jesteśmy trochę jak ziarno rzucone miedzy ciernie, gdzie troski do-
czesne zasłaniają nam czasem to co najważniejsze, wiemy, że Bóg trosz-
czy się o nas i od czasu do czasu podsypuje żyznej ziemi, abyśmy nie 
obumarli.

Czego nauczyłam się i nadal uczę od Wspólnoty Carlsberskiej?

Zaufania, prostoty, wierności w powołaniu i serdeczności.

Dziękujemy Wam!

Ania i Piotr
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40 LAT MINĘŁO!

Ula Anton

Wprawdzie to naprawdę odległe już lata, ale jakoś na zawsze wplecio-
ne w teraźniejszość.

40 lat temu mieszkałam w Bonn i to tam, u moich oazowych znajomych, 
a byłam w oazie od 1978 roku, poznałam osobiście Ojca Franciszka 
Blachnickiego. Wcześniej znałam go „z daleka”, z dni Wspólnoty w Kro-
ścienku. Zaprosił nas do Carlsbergu, do Ośrodka Marianum na pierwsze 
spotkanie.
Była wiosna 1982 roku.  Potem pierwsza Oaza Rekolekcyjna dla Anima-
torów, przygotowania do pierwszych oaz letnich i to nie tylko duchowe. 
Kilka dni z rzędu zmywałam sterty naczyń, już długo nieużywanych z szaf 
na tyłach jadalni itd. Oaza - byłam animatorka małej grupy dziewcząt.
Potem były rozmowy z Ojcem i moja decyzja zmiany planów. Przepro-
wadzka do Carlsbergu i uczestnictwo w rocznej Szkole Animatorów.
Jak się okazało międzynarodowej, bo przyjechała m.in. na szkołę czwór-
ka młodych gapowiczów z Boliwii i jeden Francuz. Całkiem spora grupa 
przeżywała wspólnie te drogę.
Piękny, ale trudny czas wzrostu, kształtowania postaw i uzdrawiania we-
wnętrznego. Bogactwo tych doświadczeń i po prostu szkoły zostało bo-
gactwem, z którego mogę czerpać do dzisiaj.
W Carlsbergu zostałam na kilka lat.
Jestem wdzięczna Panu Bogu za te, tak ważne kamyczki w mozaice moje-
go życia. Tych oazowych jest w niej wiele i są bardzo ważne.
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Był początek 1982 roku. Czas smutny, wręcz przygnębiający. W Polsce 
wprowadzono stan wojenny. Dochodzą wieści o tysiącach internowa-
nych, aresztowanych, o czołgach na ulicach miast w całym Kraju, o za-
straszeniu i próbach zniewolenia społeczeństwa. Połączenia telefoniczne 
z bliskimi w Ojczyźnie prawie niemożliwe, listy wędrują długo, przycho-
dzą otwarte i ocenzurowane. Już trzeci rok przebywam poza krajem, bez 
możliwości odwiedzenia go. Z Ambasady otrzymuję wiadomość, że wła-
dze krajowe nie wyrażają zgody na wydanie mi paszportu. Bardzo mocno 
angażuję się w działalność społeczną i polityczną. Współorganizuję mar-
sze, biorę udział w demonstracjach ulicznych przeciwko wprowadzeniu 
stanu wojennego w Polsce.
Na zebraniu zarządu Stowarzyszenia Katolików Polskich w Niemczech Po-
lonia Semper Fidelis, gdzie wówczas aktywnie działałem dowiaduję się 
od Prezesa J. Szpondera, że przebywa na terenie Niemiec twórca zna-
nego powszechnie w Polsce ruchu oazowego Ks. Franciszek Blachnicki. 
Odradza mi jednak kontakt, bo to według niego osoba kontrowersyjna.
Jeszcze w Polsce zetknąłem się z Ruchem Światło-Życie, nigdy jednak 
bezpośrednio z jego założycielem i moderatorem. Bardzo zależało mi 
na tym, aby go spotkać, gdyż od kilku miesięcy prowadziłem (nie bez 
kłopotów) przy parafii w Essen grupę modlitewną dorosłych i młodzieży 
wykorzystując doświadczenia nabyte w „Beczce” Ojców Dominikanów, 
podczas studiów w Krakowie oraz w duszpasterstwie młodzieżowym naj-
pierw u Ks. Kukli w Londynie, a później u Ks. Śliwańskiego w Hamburgu. 
Z prośbą o umożliwienie mi kontaktu z Ks. Blachnickim zwróciłem się do 
Ks. Bp-a Szczepana Wesołego – opiekuna emigracji, który wiedział już 
o naszej grupie, (przyjął nas u siebie w Rzymie i był regularnie informo-
wany o naszej działalności). To właśnie Ks. Biskup wskazał mi Carlsberg 

DZIEŃ, W KTÓRYM SPOTKAŁEM OJCA.

Cezary Lis

Zbliża się 35-ta rocznica śmierci Ks. Franciszka Blachnickiego, a jedno-
cześnie minie wkrótce 40 lat od dnia, w którym spotkałem się z Nim 
osobiście. Jak i kiedy się to stało, w jakich okolicznościach? Myślę, że 
jest właściwa pora, by podzielić się tym osobistym świadectwem.
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jako miejsce, gdzie zatrzymał się Ks. Blachnicki i poradził nawiązać bez-
pośrednio kontakt. Napisałem zatem do Carlsbergu i już następnego dnia 
Ks. Blachnicki telefonicznie zaprosił mnie na spotkanie. Jadąc 24 marca 
1982 z moim przyjacielem – Staszkiem Gorczycą (uczestnikiem naszych 
spotkań młodzieżowych) jestem zachwycony malowniczą trasą dojazdo-
wą. W Carlsbergu bez trudu odnajdujemy ośrodek „Marianum”, założo-
ny tu przed laty z myślą o polskich dzieciach, przez Polaków pracujących 
w amerykańskich oddziałach wartowniczych. Ośrodek od wielu mie-
sięcy opuszczony przez ostatnich wychowanków, pozostawiony w dość 
krytycznym stanie: wybite szyby, obdarte tapety, pourywane umywalki, 
połamane krzesła i łóżka, kuchnia nieczynna, a kaplica również wymaga 
odnowienia.
Tymczasem spotykamy tu dwóch panów z emigracji wojennej. Po chwili 
zjawia się także Ks. Blachnicki, wita nas serdecznie, przeprasza za spóź-
nienie, gdyż załatwiał akurat ważny telefon. Rozglądam się jeszcze raz 
dookoła siebie, przypatrując się badawczo temu dziwnemu człowiekowi, 
z niedowierzaniem przecieram oczy i uszy, czy aby On z nas nie żartuje. 
Ale nie. Ten Ksiądz – Wizjoner oprowadza nas już po Ośrodku. Jeszcze 
raz szczegółowo objaśnia, co będzie tutaj w najbliższej i nieco dalszej 
przyszłości. Cóż z tego, że rzeczywistość tak bardzo odbiega od wizji, 
jaką przed nami roztacza, skoro mówi to z taką wiarą i przekonaniem, 
że nie sposób zwątpić i zaprzeczyć Jego słowom. Słucham z coraz więk-
szym entuzjazmem, jak gdyby ten przed chwilą poznany ksiądz zapalił we 
mnie ŚWIATŁO i oczami wyobraźni już także widzę ten pusty i zaniedba-
ny obecnie ośrodek, pełnym gwaru, radości i ŻYCIA, który wypełniają po 
brzegi modlący się ludzie. 
Coraz bardziej uświadamiam sobie, że dane mi jest spotkać Wyjątkową 
Osobowość, zarówno w wymiarze intelektualnym jak i duchowym, ob-
darzoną nadzwyczajnym charyzmatem. Propozycję współpracy traktuję 
zatem jako zaszczyt i wyróżnienie. Ale czy mogę przyjąć? Czy jestem go-
dzien? Czuję potrzebę i obowiązek wyznania wszystkich moich błędów, 
potknięć i słabości. Ks. Blachnicki w głębokim skupieniu i zadumie słucha 
mojego monologu – spowiedzi z kilku poprzednich lat mojego życia, ob-
fitujących w nieoczekiwane zwroty i wydarzenia. Najpierw bardzo bole-
sne, tragiczne nawet, gdy nagle zawalił się mój cały dotychczasowy świat, 
gdy zostałem oszukany i zdradzony, gdy straciłem najbliższych i nie mo-
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głem znaleźć dla siebie miejsca. Inwigilacje służby bezpieczeństwa i moje 
dramatyczne decyzje o wyjeździe z Polski, w nieznane. Pobyt w Szwecji, 
Danii, Anglii i w Niemczech w poszukiwaniu od nowa celu i sensu życia. 
Nieudane próby wyjazdu na inny kontynent do pracy misyjnej. I odnaj-
dywanie spokoju, równowagi w modlitwie, w codziennym obcowaniu 
z Pismem Świętym. Praca w wydawnictwie Veritas i udział w spotkaniach 
duszpasterskich w Londynie, Hamburgu i Essen przynoszą znów chwile 
radości i satysfakcji. Próbuję sam odczytać plan Boży względem mojego 
dalszego życia. Pełnię radości i szczęścia odnajduję w rodzinie, w pracy 
wychowawczej z dziećmi. Długo rozmawiam jeszcze z Ks. Blachnickim, 
a On ze zrozumieniem i miłością przyjmuje mnie takim jakim jestem, jak 
Ojciec. I od tego momentu już zawsze tak będę się do Niego zwracał, 
a nie tylko dlatego, że inni we Wspólnocie też tak się do Niego zwracają! 
Ojciec – bo przygarnął mnie grzesznego, jakim byłem, bo potraktował jak 
syna marnotrawnego. Rozmowę kontynuujemy w pobliskiej restauracji, 
przy obiedzie i lodach.
Żegnając się tego dnia z Ojcem Blachnickim wiedziałem, że wrócę tu za 
kilka dni z ekipą młodzieży, by zabrać się do malowania i tapetowania 
ośrodka, naprawienia kranów i przygotowania letniej oazy. Wiedziałem 
już, że zawsze będę tu wracał, jak do rodzinnego domu, jak do Ojca. On 
przecież liczy na nas wszystkich.
Kilka dni po marcowym spotkaniu z ks. Blachnickim ponownie jestem 
w Carlsbergu, tym razem m.in. z Wojtkiem Łodzińskim z Essen. Przywo-
żę farby i tapety, rozmawiamy o koniecznych pracach renowacyjnych 
w Ośrodku. Ks. Blachnicki zaprasza mnie na spotkanie w dniach 17-18 
kwietnia 1982 r. i apeluje, bym na to spotkanie zaprosił byłych oazo-
wiczów, animatorów Ruchu Światło-Życie i sympatyków, którzy zainte-
resowani byliby kontynuowaniem tej działalności na terenie Niemiec. 
Spotkanie było niezwykłym dla mnie przeżyciem. Poznałem zupełnie nie-
znanych sobie ludzi, m.in. Ulę Anton, którzy okazywali sobie wzajemnie 
serdeczność i sympatię. Wieczorne spotkanie w kaplicy przy modlitwie 
i piosenkach oazowych zapadło mi głęboko w serce. 
Ks. Blachnicki zebrał wszystkich następnego dnia w kręgu i pozwolił wy-
powiedzieć się na temat możliwości zorganizowania Oaz w Niemczech. 
Zdecydowana większość była sceptyczna do tego projektu. Argumento-
wali to tym, że sytuacja młodych ludzi w Niemczech jest zupełnie inna 
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niż w Polsce i ta forma rekolekcji nie będzie tutaj atrakcyjna. Przekony-
wali również o dużych wpływach protestanckich w niemieckim Kościele, 
z czego wynikałaby konieczność zmiany programu oaz, w którym domi-
nuje rys maryjny. Inni twierdzili, że Ośrodek w obecnym stanie absolut-
nie nie jest przygotowany do tego celu.
Po wysłuchaniu wszystkich obecnych Ks. Blachnicki podziękował i stwier-
dził, że oazy odbędą się w najbliższe wakacje, nic nie będzie zmienio-
ne, a rys maryjny zostanie jeszcze bardziej uwypuklony dla podkreślenia 
ważności roli Maryi w Kościele. Jeśli w Niemczech jest z tym problem 
– tym bardziej musimy podjąć to wyzwanie.
Taki był Ojciec Blachnicki, o czym przekonałem się przez kolejne lata bli-
skiej współpracy. Radził się, pytał o zdanie, ale sam dokładnie wiedział, 
jak i co chce robić, miał wizję i charyzmę.

Cezary Lis, Ahaus, luty 2022
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Piszę te słowa i jednocześnie słucham Lecha z płyty, którą mi podaro-
wał… Widzę w wyobraźni dojrzałego człowieka, który niedbale siedząc na 
krześle w towarzystwie swojej gitary snuje opowieść o rodzinnym domu, 
o rodzinie sąsiadów mieszkającej dwa pietra wyżej i o swoim pragnieniu 
bycia Ich synem… Mówi o marzeniu bycia sławnym i posiadaniu ogrom-
nego worka pieniędzy. Opowiada przetykając historię pełnym dystansu 
westchnieniem, albo kończy wymownym: „Ot, tak”, albo: „Tyle”. Kiedy 
milknie, sala też milknie. Przeszywa nas do żywego świadectwo pełne 
żalu, bólu, cierpienia i szaleńczego biegu ku uratowaniu siebie samego.

***
Sala wypełniona ludźmi, w większości, rzecz jasna, małżeństwami. Przy-
szli „zza płotu” i przyjechali z daleka - z Düsseldorfu, Mannheim, poko-
nali setki kilometrów – z Brukseli, Antwerpii, a nawet z Paryża! Zabrali 
swoje dzieci, małe i duże - od dziewczyneczki, która miała zalewie roczek 
poprzez 4, 6, 8 - latki, aż do panienek i kawalerów nastoletnich. Dzieciaki 
czasami były z rodzicami, a czasem bawiły się w grupach utworzonych 
przez miłe i chętne do opieki Angelikę i Nike. Co też te dzieciaki nie wy-
prawiały! Twarze miały rozgrzane od wariowania i szaleńczych wygłu-
pów, ale pracowały też rzetelnie. Przygotowały i zaśpiewały piosenkę na 
mszy świętej, no i były na drodze krzyżowej przez las. Zaprzyjaźniły się 
i polubiły. Trudno było odjeżdżać. 

***
Po pierwszej części swojej historii, kiedy już Lechu opowiedział jak brzyd-

JESTEM BRZYDKA, JA WIEM, NIEKRASIWAJA…

Ewa Jasik-Wardalińska

Teraz, kiedy wspominam ostatni weekend w Carlsbergu (18-
20.03.2022), spotkanie z Lechem Dyblikiem, nieustannie szumi mi 
w głowie piosenka „Jestem brzydka”, czyli po rosyjsku „Niekrasiwaja”. 
Szumi i śpiewa. Dlaczego? Ponieważ odnoszę wrażenie, że właśnie ty-
tuł tej rosyjskiej piosenki był tagiem wokół którego płynęła opowieść 
Lecha o zaufaniu, szacunku i dobrym byciu razem w małżeństwie. 

„Przebaczenie i szacunek w relacjach małżeńskich”
czyli „Droga przez mękę. Jak polubić trudną żonę i niesforne dzieci” 
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ką dla Niego była Jego własna żona (co należy odczytywać, jako rodzaj 
przenośni i rozumieć nie wprost), która ciągle się czegoś czepiała i wiecz-
nie wszystko miała Mu za złe, zaśpiewał: „Niekrasiwaja”:
Jestem brzydka, ja wiem - niekrasiwaja  
Ludzie mówią tak o mnie, a on  
A on czeka po pracy każdego dnia  
Odprowadza mnie aż pod sam dom 
Na ulicy codziennie spotykam go  
W oczy patrzy mi, jak dotąd nikt 
Dziś z daleka zawołał na cały głos:  
„Z wszystkich dziewcząt najmilsza to ty” 
Wczoraj deszcz zaczął padać, ulewny deszcz  
Bez namysłu mi płaszcz oddał swój  
Wszyscy ludzie widzieli, jak objął mnie  
I gadają, że on już jest mój 
Jaki piękny jest świat od tamtego dnia  
Patrzę w lustro i uśmiecham się 
Niech mi ktoś powie z was - niekrasiwaja 
Nie uwierzę nikomu, o nie! 
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W taki oto sposób, poprzez piosenkę, przeszedł nasz Prelegent gładko, 
do zadań jakim powinien sprostać mężczyzna wobec swojej żony. „Od-
prowadzał aż pod sam dom”, na cały głos wyraził zachwyt nad swoją 
dziewczyną (przy ludziach!), okrył ją swoim płaszczem, gdy padał deszcz 
i zrobił to „bez namysłu”, a do tego objął ją ramieniem i to też wszyscy 
widzieli! Przepięknie pokazana opieka i troska, czułość, szacunek oraz za-
interesowanie. Co to dało? Otóż to, że ona poczuła się piękną! Niech mi 
ktoś powie z was – niekrasiwaja. Nie uwierzę nikomu, o nie! Tak jest, że 
kobieta potrzebuje tych prostych gestów - zauważenia, przejęcia się oraz 
zwykłego przytulenia, potrzebuje aby ponownie, od nowa być. Być z nim 
i dla niego, mimo wszystko.
 W kolejnych chwilach przedstawiania swojego świadectwa Lechu poka-
zywał jak stopniowo odkrywało się Jego osobiste piękno. Stwierdził, że 
to co On, jako mężczyzna, powinien dać swoje żonie to stabilizacja, opar-
cie i szacunek. Powiedział: „Patrzę na swoją żonę z czułością i Ona też tak 
na mnie patrzy. Oznacza to dla nas, że już nie mamy przed sobą żadnych 
tajemnic, my już nie musimy się o nic szarpać. Nawet kiedy Ona krzyczy, 
jest zła, to ja i tak patrzę na Nią z czułością”. Opowiadał o tym, a czynił to 
z prostotą i szczerością, tak, że Mu uwierzyliśmy.
Bardzo szczególnym okazał się być temat przebaczenia. Zrobiło się emo-
cjonalnie trudno. Ten list do ojca napisany z pokorą, prosto z serca, był 
jak krzyk przerywający niemą ciszą. I chociaż nie padły potem żadne sło-
wa, to jednak oczy ojca zajaśniały błękitem jak nigdy. Tak je zobaczył, 
a co widział ojciec? Tego nie wiemy, i wiecie co? Wcale nie jest to ważne, 
ważne za to jest wypowiedzenie i uwolnienie się. Jak wielu z nas na to 
stać? Żeby tak schylić głowę w pokorze i powiedzieć: „Przepraszam”?
Kiedy spotkaliśmy się na kręgu zamykającym w niedzielę, po mszy świę-
tej, ale przed obiadem, mówiliśmy długo i dużo o swoich refleksjach, 
spostrzeżeniach. Każdy wniósł coś od siebie, co utworzyło specyficzny 
klimat jedności, bliskości i pragnienia spotkania się znowu. 

Ewa
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VI ZLOT Grup Polskojęzycznych Al-Anon  
w Carlsbergu (18-20 lutego 2022 r.) 

Region Europa Zachodnia

Al-Anon to 12-krokowa grupa wsparcia dla osób, które w kręgu swoich 
bliskich mają kogoś chorującego na alkoholizm. To może być: współmał-
żonek, rodzic, któreś z rodzeństwa czy dziecko. Stereotypem jest sytu-
acja, gdy mąż pije, a żona staje się współuzależniona. Obecnie coraz 
częściej także mężczyźni borykają się z problemem współuzależnienia 
ze względu na problem uzależnienia alkoholowego żony. Tak samo jest 
im trudno żyć i kochać osobę chorą na alkoholizm. Uczestniczą oni, z 
początku dla towarzystwa, potem z ciekawości, aż w końcu angażują się 
i... są razem z nami. My kobiety potrzebujemy ich obecności. Czasem 
wystarczy, żeby byli, wspierali nas swoją obecnością. Oni dodają nam siły 
i odwagi. Są razem z nami. Tak było i tym razem.

„Nigdy nie odnajdziesz samego siebie, dopóki nie zmierzysz się z praw-
dą” („Odwaga do zmian”, str. 277).

W piątek wieczorem tematem spotkania było: Współuzależnienie, cho-
roba alkoholowa, a moja rodzina. Spikerkę miała Monika z Düsseldorfu. 
Jej autentyczność i obecność całej jej rodziny (tzn. jej mąż i ich czwórka 
dzieci) pokazało jak ważna jest wzajemna miłość w ich domu. Mówiła o 
chorobie alkoholowej i trudnościach jakie przeżywali w tym czasie. W 
jaki sposób dopomagało Al-Anon i Siła Wyższa, którą dla nich jest Bóg. 
Dali radę w tak trudnym dla nich czasie, a teraz razem potrafią się dzielić 
własnym świadectwem.

Natomiast wykłady psychoterapeuty Mariusza Smerkowskiego pokazały 
nam jakie mamy lub jakie powinniśmy mieć potrzeby, uczucia i własne 
wartości. Jego fachowa wiedza otwierała nam oczy, serca i umysły. Jakże 
ważna jest taka wiedza dla własnego rozwoju, a także grupy wsparcia 
Al-Anon, na których możemy dzielić się własnym doświadczeniem, siłą 
i nadzieją, o czym mówi „Preambuła”. Grupy te dają nam otwartość i 
odsuwają od nas strach.

CARLSBERG DROGĄ ZDROWIENIA W RODZINIE.

Regina
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„Człowiek, który nie popełnia błędów, zazwyczaj też nic nie robi” („Od-
waga do zmian”, str. 105).

Tematami w prelekcjach psychoterapeuty Pana Mariusza Smerkowskie-
go były:
 1. Droga do siebie (potrzeby, uczucia i wartości)
 2. Komunikacja bez przemocy
 3. Poczucie własnej wartości

Wieczorem odbyło się spotkanie przy gitarze, które umilał nam Gnie-
wosz – wyszło... „szydło z worka”, jakie mieliśmy (na tamten moment) 
potrzeby: śpiewy, gitara, i to nas połączyło i sprawiło wielką radość. 
Uśmiechy na twarzach „otworzyły szufladki” z piosenkami z dzieciństwa. 
„Przy wsparciu i zachęcie innych uczymy się traktować nasze potrzeby 
jako ważne i właściwe, a samych siebie tak, jak na to zasługujemy” („Od-
waga do zmian”, str. 3).

To był piękny czas. Umacniania się duchowo, umysłowo i fizycznie. Każ-
dy uczestnik brał z tego, co w tym momencie potrzebował najbardziej. 
Ksiądz Jacek Herma zadbał o naszą sferę duchową, związaną z wiarą. 
Swoimi kazaniami, modlitwami czy adoracjami wlewał spokój w nasze 
Al-Anonowskie zawirowane serca.

Dziękujemy za ten pobyt. Za pyszne jedzenie, spanie i udostępnienie 
nam miejsca do spotkania.
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23-26.12.2021 – Rekolekcyjne przeży-
cie Świąt Bożego Narodzenia – w formie 
Bożonarodzeniowej Oazy Modlitwy. Kil-
kunastoosobowa grupa z różnych części 
Niemiec wraz z domownikami i sąsiadami 
spotkali się, aby podzielić się opłatkiem, 
spożywać potrawy wigilijne, śpiewać ko-
lędy, uczestniczyć w Pasterce o północy i 
radować się przyjściem Jezusa. Do liturgii 
oraz kolędowania przy choince dołączyli 
się Polacy z pobliskich miejscowości. Pięk-
nym wydarzeniem tych świąt były zaręczy-
ny osób, które poznały się w Carlsbergu i 
które tu w Marianum chcą się na zawsze 
połączyć węzłem małżeńskim.
28.12.21-1.01.2022 – Noworoczna Oaza 
Modlitwy Spotkanie prowadził ks. Irene-
usz Kopacz wraz z Diakonią „Drogocenna 
Perła”. O północy uczestnicy zgromadzili 
się w kaplicy przed Najświętszym Sakra-
mentem, aby dziękować Bogu za minio-
ny rok i prosić o błogosławieństwo na 
kolejny. W dniu 1 stycznia po Eucharystii 
w ramach 245. Maryjnego Czuwania Mo-
dlitewnego odnowiono Akt zawierzenia 
Centrum „Marianum” NMP Bożej Rodzi-
cielce.

8.01.2022 – Opłatek dla rodzin – zor-
ganizowany przez rodziny z Domowego 
Kościoła. W programie był czas na za-
wiązanie wspólnoty, katechezę, dzielenie 
się opłatkiem, śpiewanie kolęd, na świa-
dectwa. Centrum stanowiła Eucharystia; 
zgromadziło się kilkanaście osób.

28-30.01.2022 – Spotkanie dla młodzieży 
starszej – temat spotkania: „Kochaj siebie 
samego, jak Bóg cię kocha” Przez kate-
chezy i spotkania w grupach młodzi mogli 
pogłębiać temat Bożej miłości względem 

siebie, zastanawiali się jak mają kochać 
siebie i bliźnich. Spotkało się około 50 
uczestników i animatorów. Odbywała się 
codzienna Eucharystia, Adoracja, wspól-
nie uwielbienie. Uczestnicy na końcu 
weekendu dzielili się w czasie świadectwa 
tym, jak Jezus przez to spotkanie działał w 
nich i dotykał ich serc.

2.02.2022 – 246. Maryjne Czuwanie Mo-
dlitewne. Święto Ofiarowania Pańskiego, 
w Ruchu Światło-Zycie nazywane i przezy-
wane, jako „Dzień Światła”. W to święto 
są błogosławione świece, które będą pło-
nąć, jako świece oazy na poszczególnych 
oazach wakacyjnych.

11-13.02.2022 – Oaza Modlitwy – to już 
kolejna oaza w cyklu „10 kroków ku doj-
rzałości chrześcijańskiej”. Tematem szó-
stego kroku jest: „Modlitwa”. Podczas 
oazy tradycyjnie z piątku na sobotę była 
noc czuwania; poza tym na program skła-
dały się: Eucharystie, modlitwa osobista i 
wspólnotowa, czas na dzielenie w grupie, 
spacer, wieczór radości.

18-20.02.2022 – Grupa wsparcia DDD 
(A) – grupa spotkała się po ponad rocz-
nej przerwie ze względu na pandemię. 
Uczestnicy częściowo się wykruszyli, ale 
ci, którzy pozostali cieszyli się bardzo, że 
mogą kontynuować prace nad swoim 
dzieciństwem, by lepiej i piękniej przeży-
wać swoje dorosłe życie. Grupie towarzy-
szyła pani Maria Rabsztyn z Katowic. 

18-20.02.2022 – Warsztaty Al-Anon –
Już po raz szósty odbyły się w Carlsber-
gu warsztaty Al-Anon, czyli warsztaty 
dla osób współuzależnionych. Tematem 
wiodącym były „Potrzeby”. Podejmowa-

KRONIKA
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no problematykę umiejętności rozpozna-
wania swoich potrzeb i mówienia o nich 
w celu budowania lepszych i głębszych 
relacji małżeńskich, z dziećmi oraz z przy-
jaciółmi. Inne tematy weekendu: Komu-
nikacja bez przemocy, poczucie własnej 
wartości. Gościem tego spotkani był Ma-
riusz Smerkowski, terapeuta z Warszawy. 
(Relacja str 43)

25-27.02.2022 – Grupa wsparcia DDD (B) 
– Zawiązała się nowa kilkuosobowa gru-
pa, która także podjęła cykl spotkań pracy 
nad sobą.

25-27.02.2022 – Częstochowa, Kongre-
gacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-
-Życie – Tegoroczny temat pracy to „Życie 
w świetle”. Jednym z prelegentów był ks. 
dr Krzysztof Porosło, który podjął temat: 
Liturgia źródłem życia w świetle. Następ-
nie ks. prof. Kazimierz Pek mówił o Maryi, 
jako wzorze życia w świetle. Eucharystii 
przewodniczy ks. bp Krzysztof Włodar-
czyk. W homilii nawiązywał do pięciu źró-
deł światła, o których mówił ks. Blachnicki 
(światło rozumu, sumienia, słowa Bożego, 
Osoby Jezusa Chrystusa i wspólnoty Ko-
ścioła. 
Nieszpory były połączone z błogosławień-
stwem nowo przyjętych członków Stowa-
rzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie.
W niedzielę ks. dr inż. Damian Kwiatkow-
ski moderator Domowego Kościoła wygło-
sił referat „Życie w świetle rodziny chrze-
ścijańskiej”. Na zakończenie słowo ks. 
Marka Sędka, moderatora generalnego: 
„Życie w świetle – współczesne wyzwania 
dla członków Ruchu Światło-Życie”.

4-6.03.2022 – Spotkanie dla młodzieży 
młodszej. Młodzież w liczbie około 30 
osób dotarła z Monachium, z Westfalii 
i innych części Niemiec. Tematem była 
Eucharystia. Młodzi poznawali i rozważa-

li tajemnicę Eucharystii, zastanawiali się, 
co dokonuje się podczas Eucharystii i jakie 
znaczenie ma ona dla ich życia. Poza tym 
mieli czas na spacery, zabawy, wspólnie 
poznawanie się. Byli wdzięczni, że mogą 
się spotkać z nowymi przyjaciółmi o tych 
samych wartościach. 

5.03.2022 – 247. Maryjne Czuwanie 
Modlitewne. Spotkanie odbyło się i było 
związane z 1. sobotą miesiąca. Modlono 
się także w intencji pokoju na Ukrainie.

11-13.03.2022 – Oaza modlitwy – Ks. 
Ireneusz Kopacz wraz z Diakonią „Dro-
gocenna Perła” podjął w czasie weeken-
du temat siódmego kroku ku dojrzałości 
chrześcijańskiej „Liturgia”. 

18-20.03.2022 – Carlsberskie Spotkanie 
dla małżeństw – Temat spotkania: „Prze-
baczenie i szacunek w relacjach małżeń-
skich”. Rekolekcje prowadził Lech Dyblik: 
aktor, pieśniarz, który zmagał się z uzależ-
nieniem od alkoholu, przeżywał trudności 
w małżeństwie, w rodzinie, żył bez Boga. 
Po terapii i spowiedzi zmieniło się jego 
życie i jego bliskich, od 26 lat żyje w trzeź-
wości. W sesji przedpołudniowej w sobo-
tę podjął temat: „Droga przez mękę. Jak 
polubić trudną żonę i niesforne dzieci?”. 
To co mówił to świadectwo jego życia, 
przemiany, pracy nad sobą; po południu 
dalsza część świadectwa była połączona z 
recitalem. (Relacja str 39)
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TERMINARZ
Terminarz IV 2021 (zaktualizowano: 24.03.2022)

Kwiecień 2022
14-17.04.2022 –  Triduum Paschalne 2022
19-23.04.2022 –  Rekolekcje dla ministrantów
29.04.-1.05.2022 – Szkoła Modlitwy Słowem Bożym
Maj 2022
3.05.2022 –  (249) Maryjne Czuwanie Modlitewne.  
 Uroczystość NMP Królowej Polski 
 (wtorek!) 18:00 Eucharystia, 19:00 Adoracja + Różaniec
6-8.05.2022 –  Oaza „9. Nowa Kultura”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
13-15.05.2022 –  Carlsberskie Spotkanie dla małżeństw
20-22.05.2022 –   Zlot radości AA XIV Regionu „Europa”
26-29.05.2022 –  Spotkanie dla młodzieży
Czerwiec 2022
3-5.06.2022 –  Oaza „10. Agape”. Zesłanie Ducha Świętego.  
 Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
6.06.2022 –  (250) Maryjne Czuwanie Modlitewne.  
 Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła 
 (poniedziałek!) 9:30 Eucharystia
10-12.06.2022 –  DDD Grupa wsparcia B (Spotkanie 4.) Prowadzi M. Rabsztyn
16.06.2022 –  Boże Ciało (uroczystość).  
 Carlsberg -> 9:30 Eucharystia i procesja,  
 Bad Dürkheim -> 14:00 Eucharystia i Adoracja Najś. Sakramentu
17-19.06.2022 –  Dorosłe dzieci dysfunkcji (DDD).  
 Spotkanie wstępne dla zainteresowanych i rodzin
Oazy wakacyjne 2022
15-23.07.2022 –  Oaza I°A dla rodzin i dorosłych (1. część 15-dniowej Oazy I°)
23-31.07.2022 –  Oaza I°B dla rodzin i dorosłych (2. część 15-dniowej Oazy I°)
15-31.07.2022 –  Oaza I° dla rodzin i dorosłych (15 dni)
15-31.07.2022 –  Oaza II° dla rodzin i dorosłych (15 dni)
1-17.08.2022 –  Oaza dla młodzieży
18-25.08.2022 –  Oaza I° „bis” dla rodzin i dorosłych  
 (10. Kroków do dojrzałości chrześcijańskiej)
18-25.08.2022 –  Oaza II° „bis” dla rodzin i dorosłych (Tematy formacyjne po II°)
26-28.08.2022 –  66. Rocznica „Marianum” – Carlsberg
27.08.2022 –  Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, XI Carlsberski Piknik Mu-
zyczny
27.08.2022 –  (251) Maryjne Czuwanie Modlitewne w ramach 66. rocznicy   
  „Marianum”. (sobota!) 12:00 Eucharystia
27.08.2022 –  V Pielgrzymka Domowego Kościoła do Sanktuarium Niepokalanej  
  Jutrzenki Wolności w Carlsbergu
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Wrzesień 2022
10-11.09.2022 –  V Kongres Rodzin Polonijnych
17-25.09.2022 –  Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

MARYJNE CZUWANIE MODLITEWNE I PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Od września do czerwca (w sobotę lub święto maryjne) spotykamy się, by od Maryi uczyć 
się Jej postaw wiary. W pierwsze soboty w programie: możliwość spowiedzi św., o godz. 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz Medytacja różańcowa, o godz. 15.30 Róża-
niec. O godz. 16.00 Eucharystia (jeśli nie zaznaczono inaczej). W pierwsze soboty miesiąca 
Msza św. jest odprawiana w intencjach Krucjaty wyzwolenia Człowieka. Jeżeli w danym 
dniu przypada uroczystość lub święto, to wtedy jest program zmodyfikowany, uwzględ-
niający liturgię Kościoła.

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

Koszty pobytu rekolekcyjnego 2022
• Dorośli: 30 € (+ 5€ w sezonie grzewczym)
• Młodzież, studenci: 25 € (+ 4€ w sezonie grzewczym)
• Dzieci (18-13 lat): 23 € (+ 3€ w sezonie grzewczym)
• Dzieci (3-7 lat): 18 € (+ 2€ w sezonie grzewczym)
• Rodziny wielodzietne: opłata za 3. dziecko 50%
• Noclegi w Domu Jana Pawła II: dodatkowo 10 € od osoby dorosłej

Ceny rekolekcyjne zakładają:
• gotowość udziału uczestników w podejmowanej w ramach programu rekolekcyjnego 

„pracy dla wspólnoty” (utrzymanie porządku + dyżury przy posiłkach)
• prosimy o przywiezienie ze sobą kompletu pościelowego lub śpiwora i prześcieradła 

(ułatwia to pracę naszej pralni). Pościel na miejscu – jednorazowo 6 €

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

Ruch Światło-Życie – Centrum „„Marianum” 
Kreuzweg 28
67316 Carlsberg
e-mail: marianum@oaza.de
Fax: 06356 / 86 76
Tel.: 06356 / 228
moderator: ks. Jacek Herma

Diakonia Młodzieży:
Mia Sowizral, Alek Weber.
e-mail: licht-leben-jugend@gmx.de
Domowy Kościół:
Aneta i Krzysztof Michoń.
e-mail: parakrajowa@domowykosciol.de
Szkoła Modlitwy:
Żaneta Klonkowska, tel. 0157 80 30 54 62,
www.szkola-modlitwy.de,
e-mail: poczta@szkola-modlitwy.de
MDEW „Drogocenna Perła”
Ks. Ireneusz Kopacz, tel. 06356 / 328
e-mail: drogocenna.perla@oaza.de

Dane kontaktowe: 



Zmartwychwstanie Pańskie to tryumf Życia nad śmiercią, 

Miłosierdzia nad grzechem, 

Prawdy nad kłamstwem, 

Światła nad ciemnością.

Zanurzeni przez chrzest w Śmierć i Życie Zmartwychwstałego, 

mamy pośród świata być świadkami Nowego Życia, 

którego staliśmy się uczestnikami.

Niech więc codzienne nasze życie 

mówi o Chrystusie Zmartwychwstałym. 

Wyzwoleni z ciemności wskazujmy na Tego, 

który jedynie czyni każdego prawdziwie wolnym!

Alleluja!

Chrystus zmartwychwstał!

Prawdziwie zmartwychwstał!

Z modlitwą

Diakonia Ruchu Światło-Życie

„Marianum” – Carlsberg

Triduum Paschalne 2022

„Jeżeli Syn was wyzwoli, wówczas 
będziecie rzeczywiście wolni”  

(J 8,36)




