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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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Tegoroczny temat pracy formacyjnej Ruchu Światło-Życie jest identyczny 
z tytułem „Listu do Przyjaciół”, który otrzymujecie z carlsberskiego 
„Marianum”: „Życie w Świetle”. 

Czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (taki tytuł przysługuje mu 
od przyjęcia przez papieża Franciszka dekretu o heroiczności życia sługi 
Bożego) wielokrotnie postulował potrzebę życia poddanego prawdzie. 
Szczere poszukiwanie prawdy połączone z gotowością poddania się 
jej wymaganiom, czyli wprowadzanie poznanej prawdy w praktykę 
swojego codziennego życia, widział jako zadanie dla każdego człowieka. 
Podejmowane szczerze i wytrwale kształtuje go wtedy wewnętrznie i 
prowadzi ku Chrystusowi. To On powiedział o sobie, że jest światłością 
świata oraz obiecał, że idący za Nim będą mieli światło życia (por. J 8,12).

Poznawanie prawdy i poddawanie jej swojego życia rodzi w człowieku 
doświadczenie prawdziwej wolności synów Bożych. Poddanie się światłu 
i jego wymogom jest pewnego rodzaju aktem posłuszeństwa, który 
sprawia, iż nasza wewnętrzna wolność się porządkuje i przemienia. 
Dokonuje się wtedy niejako proces wyzwolenia naszej wolności z 
okowów fałszu, niewiedzy i ułudy własnej wyobraźni. 

Światło przychodzące od Boga - poprzez poznanie naszego rozumu, 
wskazania prawego sumienia, światło słowa 
Bożego, wzór Osoby Jezusa Chrystusa oraz 
głos i życie wspólnoty Kościoła – pozwala 
na drogę ku głębi wolności, na stawanie 
się coraz bardziej nowym człowiekiem 
według myśli Bożej.

Z modlitwą 
Ks. Jacek Herma z Diakonią „Marianum”

OD REDAKCJI
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ŻYCIE W ŚWIETLE – FORMUŁA WOLNOŚCI

Słowa „Życie w świetle” wyrażają głęboki, wszechstronny i niesłychanie 
dziś aktualny i potrzebny program wyzwolenia człowieka. Wielorakie są 
dziś w świecie formy zniewolenia ludzi i narodów zewsząd słyszymy hasła 
wolnościowe i wieści o ruchach wyzwoleńczych.

W tej sytuacji najbardziej potrzebne jest ludziom jasne zrozumienie, ja-
kie są źródła zniewolenia i na czym polega prawdziwa wolność człowie-
ka, osoby ludzkiej. 

W tej potrzebie pragnie odpowiedzieć w miarę swych możliwości to pi-
semko będące na usługach ruchu powstałego i rozwijającego się w Pol-
sce i mającego swój ośrodek międzynarodowy w Carlsbergu RFN. Ruch 
nosi nazwę „Światło-Życie”, a pisemko „Życie w świetle”. W obu tych 
sformułowaniach zawarta jest odpowiedź na postawione powyżej pro-
blemy, jakie są źródła zniewolenia i jaka jest istota wolności! Wszelkie 
zniewalanie człowieka można sprowadzić ostatecznie do dwóch źródeł: 
do braku światła i do braku siły woli, aby pójść za światłem, czyli żyć świa-
tłem. Człowiek, jako osoba obdarzony jest rozumem i wolą, zdolnością 
do poznania prawdy i dobra (to nazywamy światłem) i zdolnością wybo-
ru, akceptacji światła i pójścia za nim, czyli postępowania według niego. 
Na tym polega wolność człowieka: na zdolności poznania i uznania świa-
tła i pójścia z nim, na dobrowolnym poddaniu swego życia światłu.

O istocie wolności człowieka poucza nas Chrystus, kiedy mówi: Poznacie 
prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8, 32). Kto idzie za Mną, nie będzie 
chodził w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia. (J 8, 21). Nie trud-
no wykazać, że niewola polega na braku światła. Czy dziecko przed doj-
ściem do używania rozumu jest wolne, czy odpowiada za swoje czyny? 
Czy wolny jest człowiek pijany, który działa pod wpływem „zamrocze-
nia” alkoholowego? Człowiek opanowany jakąś namiętnością, która go 
„zaślepia”? Narkoman albo człowiek zbałamucony jakaś kłamliwą pro-

Przedruk z „Życie w Świetle”, Wielkanoc 1986 s. 1

Ks. Franciszek Blachnicki
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pagandą? Czy niewiedza według ogólnego odczucia nie zwalnia człowie-
ka od odpowiedzialności, bo niewiedza to tyle, co „nie wala”. gdyż wola 
zakłada poznanie światła?

W sytuacji zniewolenia znajduje się również człowiek, który wie, co jest 
prawdą i co powinien czynić, ale nie posiada siły woli do czynienia tego, 
który mówi „wiem, że nie powinienem pić ... ale...”. Człowiek taki nie 
żyje w świetle i dlatego jest niewolnikiem. Niewolnikiem jest także czło-
wiek, który pod wpływem lęku nie może mówić i czynić tego, co poznaje 
i uznaje za prawdziwe i słuszne i wskutek tego nie jest sobą, zatraca swo-
ją tożsamość.

Formuła „życie w świetle” jest więc formułą wolności. Na tym polega 
wyzwolenie człowieka, że poddaje swoje życie światłu, że żyje w świetle. 
Przez nasze pisemko „Życie w świetle” chcemy pomagać tej wielkiej spra-
wie wyzwolenia człowieka.

Jako chrześcijanie chcemy modlić się o to wyzwolenie słowami modli-
twy mszalnej pierwszego tygodnia „zwykłego”: Prosimy Cię, Boże, spełnij 
z ojcowską dobrocią pragnienie modlącego się ludu: daj nam poznać, co 
należy czynić. i udziel siły do wypełnienia poznanych obowiązków. Przez 
Jezusa Chrystusa, Twojego Syna...”.

Rysunek symbolicz-
ny w nagłówku Listu 
streszcza główną myśl 
artykułu wstępnego 
„Życie w świetle - for-
muła wolności”. Grec-
kie słowo Fos (piono-
wo) Zoe (poziomo) 
oznaczają: Światło-
-Życie. Splecenie tych 
dwóch słów w formie 
krzyża wyraża zasadę nierozdzielności życie nie może być poza światłem, obok niego, 
życie jakby poddaje się światłu stanowiącemu pion. Z tej jedności światła i życia wyra-
sta dynamika, która rozrywa kajdany zniewolenia człowieka. 
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80 LAT OD DNIA NAWRÓCENIA

Ks. Jacek Herma

W tym roku upłynęło 80 lat od ważnego wydarzenia w życiu ks. 
Franciszka Blachnickiego. Ks. Franciszek Blachnicki urodził się w 1921 
r. w Rybniku, zmarł w roku 1987 w Carlsbergu. Jako młody chłopak 
miał swoje młodzieńcze ideały. Związał się z harcerstwem, były to więc 
ideały służby społecznej i pomocy innym. Chciał być społecznikiem, 
albo politykiem i czynić dobro tak, jak je rozumiał. Uważał, że w życiu 
są potrzebne pewne zasady, więc je pielęgnował i przekazywał innym, 
praktykował. Natomiast wewnętrznie, jako młody człowiek, przeżywał 
siebie i określał sam siebie jako osobę niewierzącą. To znaczy można 
być praktykującym, a nie wierzącym. Można powiedzieć „staram się być 
człowiekiem dobrym”, a w swoim wnętrzu być niewierzącym. 
W dniu 17 czerwca 1942 r. młody Franciszek Blachnicki doświadczył 
w życiu tego, co określił najważniejszym wydarzeniem swojego życia. 
Było to wydarzenie tak niezwykłe i potrzebne, że stało się ono kluczem 
do przeżywania jego własnego życia. Zarazem w formach rekolekcyjnych, 
które proponował, próbował wbudować i przekazać to doświadczenie 
jako w jego zrozumieniu konieczny fundament dobrze rozumianego życia 
duchowego. W tym dniu wiele się dokonało. Franciszek Blachnicki miał 
wtedy 21 lat; w tym czasie skończył szkołę, odbywał służbę wojskową, jako 
podchorąży brał udział w wojnie obronnej w 1939 r. Później zaangażował 
się w działalność konspiracyjną w Tarnowskich Górach, miał też swoją 
grupę konspiracyjną. Został zaaresztowany i osadzony w niemieckim 
obozie koncentracyjnym Auschwitz. Tam przeżył egzystencjalne 
doświadczenie, które pokazało, że w warunkach walki o byt, o przeżycie 
każdego dnia, nie wystarczy wiara, którą niesie, wiara niejako tylko 
odziedziczona od innych. 
Do Auschwitz został wywieziony w roku 1940, i tam jako człowiek bardzo 
młody doświadczył ekstremalnych warunków życia. Dodatkowo przez 
kilka miesięcy przebywał tam w jeszcze trudniejszych okolicznościach 
w bunkrze głodowym oraz w kompanii karnej. Podpowiadali mu też 
niektórzy, żeby rzucił się na druty i zakończył swoje życie, ale nie posłuchał. 
Wydawało się, że tak jak większość uwięzionych, w tym miejscu zakończy 
swoje życie. 
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Nagle okazało się, że z Auschwitz został wydobyty. Czy przyszli do 
niego aniołowie, jak do św. Piotra i wyprowadzili go z więzienia? Nie. 
Przyjechało niemieckie Gestapo i wywieźli go z obozu koncentracyjnego, 
bo stwierdzili, że żywy Franciszek Blachnicki jest im potrzebny do procesu 
pokazowego przeciwko jego grupie konspiracyjnej. Ktoś może spytać: 
gdzie w tej sytuacji jest nadzwyczajna ingerencja Pana Boga? Tymczasem 
Bóg, jeśli może działać środkami naturalnymi, to nie musi stosować 
nadzwyczajnych. Ponieważ Pan Bóg wiedział, że okupacyjne władze 
niemieckie zamierzają osądzić Blachnickiego, więc nie musiał posyłać 
anioła, by ocalić go od śmierci w Auschwitz. Ta sytuacja pokazuje, iż Bóg 
do realizacji swoich zamiarów może posłużyć się nawet ludźmi, którzy są 
niewierzący i uwikłani w zło. Sprawa mimo wszystko była beznadziejna, 
ponieważ w procesie pokazowym przed sądem niemieckim Franciszek 
Blachnicki został skazany na karę śmierci przez ścięcie i został osadzony 
w więzieniu w Katowicach, gdzie oczekiwał na wykonanie wyroku w celi 
śmierci. Regularnie do więzienia przyjeżdżał kat i wykonywał wyroki. 
Franciszek Blachnicki siedział w celi śmierci, mijały kolejne dni, wyroki 
były wykonywane. Każdego wieczoru musiał być przygotowany, aby kiedy 
otworzą się drzwi i przyjdzie strażnik, powstać, powiedzieć swój numer 
i być wyprowadzonym na wykonanie wyroku. Żył w takiej perspektywie 
każdego dnia. 
W dniu 17 czerwca 1942 r., gdy czytał jakąś książkę (miał dostęp do książek 
religijnych, gdyż w więzieniu był także kapelan, ale młody Franciszek 
nie widział potrzeby, by utrzymywać z nim intensywne kontakty), nagle 
doświadczył czegoś, co opisuje w ten sposób: „Siedząc na krzesełku 
w kąciku swej celi i czytając książkę, przy jednym zdaniu przeżyłem coś 
takiego – jakby w mej duszy ktoś przekręcił kontakt elektryczny, tak iż 
zalało ją światło. Światło to od razu rozpoznałem i nazwałem po imieniu, 
gdy powstałem i zacząłem chodzić po celi powtarzając w duszy: „wierzę, 
wierzę”” (F. Blachnicki „Spojrzenie w świetle łaski”).
Było to doświadczenie wiary, która go wypełniła, której nie miał, nie 
szukał, o którą nie prosił. Z perspektywy czasu ten dar wiary uważał 
za najcenniejszy dar jaki otrzymał, który nadał sens całemu życiu. To 
oznacza, że dar głębokiej i prawdziwej wiary jest tak cenny, że nawet 
w najbardziej beznadziejnej sytuacji życia nadaje sens i sprawia iż to, że 
żyjesz i nawet to, że możesz zginąć ma sens. 
Wiara ma w sobie pewien aspekt intelektualny, ma w sobie pewne 
przeżycie i są obecne w nim znaki emocjonalne, ale tak naprawdę wiara 
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żywa i życiodajna jest doświadczeniem egzystencjalnym obecności 
i spotkania. Boga nie wymyślamy sobie, z Bogiem się spotykamy, 
rozmawiamy. Jezus Chrystus się inkarnował, wcielił, stał się człowiekiem, 
więc możemy przebywać z Nim w bezpośredniej relacji. Równocześnie są 
pewne zasady wzrostu i rozwoju życia wiary i jeśli się nimi kierujemy, to 
żyjemy w obecności Zmartwychwstałego Pana. 
Historia ks. Blachnickiego potoczyła się tak, że przebywał ponad sto dni 
w celi śmierci. Stare prawo pruskie pozwalało znajdującemu się w takiej 
sytuacji skazańcowi ubiegać się o zamianę wyroku. I znowu widzimy, że 
dla realizacji Bożych planów nie było jakiejś nadzwyczajnej ingerencji, 
ale „tylko” prawo pruskie. Pan Bóg posługuje się w wielu sytuacjach 
tym co nie jest nadzwyczajne. Bóg działa w naszym życiu tak, jak chce, 
posługując się rzeczami zwyczajnymi. 
Ważne jest, żeby to sobie uświadomić, kiedy patrzymy na naszą własną 
historię życia. Bóg może bowiem dawać natchnienia, może objawiać 
się w sposób jakby bardziej wyraźny, ale w naszym życiu ma być w nas 
gotowość do posłuszeństwa Bogu w codzienności, w zwyczajny sposób. 
Gdy tego nie ma, gdy nie żyjemy w gotowości wypełnienia woli Bożej 
zawartej w zwyczajnych i codziennych okolicznościach naszego życia, to 
nasza pycha nas zwiedzie, a nieprzyjaciel nam podstawi pewne atrapy, 
pozory rzeczywistości jakby bożych, ale wtedy nasze podążanie za tym 
nie jest wolą Bożą dla naszego życia. 
Wyrok śmierci Blachnickiego został zamieniony na pobyt w więzieniach 
i obozach koncentracyjnych do końca wojny. W jednym z takich obozów 
na terenie Niemiec odnalazła go po ustaniu działań wojennych jego 
siostra i pomogła mu wrócić do Polski. Wydarzenia wojenne przemieniły 
sposób życia i myślenia. Franciszek Blachnicki powróciwszy w rodzinne 
strony nie myśli już o karierze, ale podejmuje decyzję o służbie Bożej 
i wstępuje do Seminarium. Zmieniła się jego perspektywa. Rozpoznaje, 
że Bóg go wzywa nie do życia społecznika, polityka, ale żeby przeżył swoje 
życie jako kapłan i posługiwał dla dobra innych, prowadząc ich ku Bogu.
Wydarzenie, doświadczenie osobiste wiary egzystencjalnej jest dla 
Franciszka Blachnickiego czymś fundamentalnym; w jego przekonaniu 
jeśli tego nie ma w życiu, to tak jakbyśmy nie mieli klucza do pełnego sejfu. 
Osobiste doświadczenie wiary jest równocześnie darem; nie można go 
sobie samemu wyprodukować. W oparciu o to doświadczenie możemy 
budować wiarę dojrzałą, świadomą, równocześnie odnosząc się do tego, 
co jest naszą ludzką emocjonalnością i intelektualnymi zasobami. 
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Na drodze formacji wiary trzeba także umieć rozpoznawać i odróżniać 
Boże działanie w naszym życiu od tego, co jest pomysłem naszej 
zniekształconej przez grzech natury, a także odróżniać od tego, co jest 
pułapką nieprzyjaciela. Nieprzyjaciel tworzy bowiem rzeczy podobne, 
a okrada nas z rzeczy prawdziwych. Jeśli ktoś tego nie wie i nie umie tego 
rozróżniać, to znaczy, że coś zaniedbał w swojej formacji i powinien to 
uzupełnić. 
Każdy z nas, jeśli przygotowuje się do życia zawodowego, powinien 
zdobywać odpowiednią wiedzę i umiejętności, stawać się kompetentnym. 
A jak jest w życiu wiary? Oszustwem jest myśleć, że wszyscy jesteśmy 
w jakimś sensie wierzący. Tak sądząc nie pytamy się wtedy o treść i jakość 
wiary, ale wychodzimy z założenia, że jeżeli ktoś ma jakąś koncepcję wiary, 
wierzy w istnienie Boga, to jest już człowiekiem wierzącym. Jednak tego 
typu wiara, to, że ktoś zgadza się na jakąś koncepcję Boga, wie, że istnieje, 
a nawet wie, jaki On jest, to jeszcze nie jest zbawcze, nie niesie ze sobą 
automatycznie rzeczywistej zmiany życia. Warto przeczytać wyjaśnienie 
Apostoła zawarte w liście św. Jakuba 2,19: „Wierzysz, że jest jeden Bóg? 
Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą”. To znaczy, że nie 
wszystko, co uważamy za wiarę jest wystarczające do zbawienia. Demon 
jest wierzący, ale absolutnie niepraktykujący; w swojej inteligencji 
rozpoznaje fakt istnienia Boga, ale nie prowadzi to do aktu czci i oddania 
się Bogu na służbę. gdy pytamy o wiarę prowadzącą do zbawienia, 
to znaczy pytamy o jej wewnętrzną treść, o jej jakość. Chodzi o to, by 
nasza wiara była wystarczająca na całe nasze życie i jego zmieniające się 
okoliczności oraz doprowadziła nas do zbawienia, czyli do uczestnictwa 
w życiu wiecznym z Bogiem we wspólnocie wierzących. Takiej wiary 
oczekuje od nas Bóg. Dlatego trzeba o taką wiarę się modlić, takiej wiary 
szukać, a odnalazłszy, pielęgnować, weryfikować, umacniać, formować.
Kościół pokazuje nam historie życia osób świętych jako modele życia, 
jako podpowiedzi drogi na której dokonuje się spotkanie ze Zbawicielem. 
Dlaczego to jest takie ważne i konieczne? Bo bez Jezusa Zbawiciela 
nie ma życia wiecznego. „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko 
przeze mnie” (J 14, 6) – mówi Jezus. Nie ma innego Zbawiciela. Dlatego 
trzeba sobie i innym zadać pytanie: kiedy i gdzie w moim życiu było takie 
spotkanie, czy jest ono nadal obecne, czy jest aktualnie czymś żywym. 
Od nas zależy, czy to wydarzenie i pamięć o nim jest pielęgnowana, 
rośnie i czy jego światło jest obecne także w dzisiejszej drodze życia 
i w dokonywanych wyborach. 
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Dla księdza Blachnickiego było to doświadczenie kluczowe i dlatego 
pierwsze dni rekolekcji, które proponuje, prowadzą do tego, żeby przyjść 
do Chrystusa i w swojej wolności powierzyć się Jemu, otworzyć swoją 
wolność, bo dopiero w oparciu o to spotkanie możemy budować kolejne 
elementy życia wiary. 
Życie musi mieć taki fundament, gdyż inaczej jest niestabilne, i nie wiemy 
wtedy nawet czy dobro przez nas czynione ma swoje fundamenty. 
Czynienie zewnętrznego dobra, aktywność przynosząca innym nawet 
pewne korzyści, nie oznacza, że jesteśmy na właściwej drodze, że 
nasze życie wiary jest prawidłowe. Nie ze względu bowiem na własne 
chęci i pomysły trafiamy do Nieba, tylko ze względu na Jezusa, na Jego 
obecność, spotkanie z Nim. Dlatego to spotkanie jest tak ważne. 
Jeśli ktoś ma możliwość przeżywania swojego życia w sposób bardziej 
świadomy, a tego nie czyni, popełnia zaniedbanie. Celem formacyjnym 
jest rozumne życie wiary. Z punktu widzenia Pana Boga, wystarczającym 
środkiem dla prowadzenia życia wiary jest przyjmowanie światła od 
Boga, zarówno gdy jest to światło przychodzące przez rozum, jak i wtedy, 
kiedy wolę Bożą odsłania człowiekowi posyłany przez Boga anioł. Bóg 
w prowadzeniu nas swoimi drogami używać może zarówno środków 
zwyczajnych, jak i nadzwyczajnych. Powinna w nas być gotowość podążania 
za Bogiem w każdej sytuacji. Z naszego punktu widzenia mamy jednak 
pewne preferencje, mamy tendencję niedowartościowania środków 
zwyczajnych i codziennych i przeceniania nadzwyczajnych.. Dlatego 
musimy ćwiczyć w otwarciu na to co jest bardziej pokorne i zwyczajne, 
przy zachowaniu roztropnej otwartości na to, co nadzwyczajne. Jeśli 
pielęgnujemy w sobie zbytnie pragnienie nadzwyczajności, to zazwyczaj 
zaniedbujemy rozumność. Bardziej nam grozi zaniedbanie rozumności 
niż otwartość na nadzwyczajność. Wzorem właściwej postawy jest dla 
nas Maryja: „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je 
w swoim sercu” (Łk 2,19).
Gdyby w życiu księdza Blachnickiego nie było tego wydarzenia sprzed 
80-ciu lat i Bożego dotknięcia łaską, nie byłoby daru wiary doświadczanej 
i formowanej na drodze rekolekcji i spotkań oazowych., nie byłoby tego 
specyficznego charyzmatu we wspólnocie Kościoła. Jeżeli ktoś otwiera 
się na Boży dar łaski i jest wierny temu, co Bóg mu podarował oraz dzieli 
się tym doświadczeniem, to Bóg ten dar pomnaża. Widać to wyraźnie 
w życiu Ojca Franciszka, który w propozycjach duchowych, które 
przekazał, miejscach, które tworzył, mówił o świetle wiary, które go 
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ciągle prowadzi. Kościół nazywa taki sposób życia wiarą konsekwentną, 
czyli wiarą przełożoną na praktykę życia, wiarą, która nie zawsze jest 
łatwa, która musi się konfrontować z codziennymi trudnościami, które 
czasem sprawiają wrażenie rzeczywistości nieprzezwyciężalnej. 
Na drodze wiary konsekwentnej objawia się też dar męstwa. Bóg 
kształtując nas posługuje się naszą codziennością i w tej codzienności 
nas prowadzi drogą świętości, która ma się w nas ukształtować. Kościół 
zachęca nas, aby odnaleźć swoją własną drogę do świętości, i pozwolić 
się nią Bogu poprowadzić 
Ks. Blachnicki akcentuje w swoich programach najpierw potrzebę 
odzyskania chrześcijaństwa w sposób podstawowy, i mówi o tym jako 
o świadomym, dojrzałym chrześcijaństwie, które każdy z nas ma odzyskać, 
aby później do tego dodać swój koloryt. Wtedy jest to bezpieczne 
i piękne, a równocześnie tworzy płaszczyznę spotkania z innymi we 
wspólnocie Kościoła. 
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Jego ciągły uśmiech „od ucha do ucha” był tak nietypowy, że na począt-
ku z nieufnością pomyślałam, że to chyba jakiś rodzaj maski założonej 
na potrzeby „występu”. Jak można się non stop uśmiechać? Kiedy zaczął 
opowiadać o swoim przeszczęśliwym dzieciństwie i o tym, jak wspaniale 
czuje się sam w swojej własnej skórze, to z ironia uznałam, że nie potra-
fię zrozumieć jego zachowania. Jak może z człowieka emanować takie 
szczęście? 

Odpowiedź wkrótce nadeszła:...bo on KOCHA!!! Ks. Dziewiecki kocha 
Boga, siebie i ludzi. A ja? A ty? 

Trzeba nam się zawsze uczyć od fachowców. To śmieszne, ale fachowcem 
od relacji małżeńskich okazuje się być ksiądz, który przecież nie jest ani 
żoną ani mężem. Może właśnie dlatego potrafi na chłodno, bez emocji 
ocenić trafnie sytuacje i je uporządkować.

Ale czy pojęcie miłości można uporządkować? Bo niby każdy kocha ina-
czej(jesteśmy rożni) i niby okazuje tę miłość inaczej (mamy różne tempe-
ramenty) i niby może mieć inne potrzeby i oczekiwania (kobieta to nie 
mężczyzna)… niby, niby…

Ks. Marek Dziewiecki określił pojęcie miłości trzema słowami: OBEC-
NOŚĆ – OFIARNOŚĆ – CZUŁOŚĆ. Jeśli w relacji z małżonkiem któregoś 
z tych punktów zabraknie...to wniosek jest prosty: NIE KOCHAMY. Nic 
dodać nic ująć. 

Dla mnie osobiście, jest to prosty, ale genialny sposób na zweryfikowanie 
jakości mojego związku. Czy jestem i czy chcę być blisko mojego męża, 
czy składam codziennie ofiarę ze swojego czasu, pracy i czy w moich sło-
wach, gestach przejawia się czułość? 

EMPATIA I ASERTYWNOŚĆ W RELACJACH Z BLISKIMI

Alicja

Od 13 do 15 maja 2022 r. odbyło się kolejne „Spotkanie dla małżeństw.” 
- już nie zakłócone obostrzeniami pandemicznymi. Zaproszony gość, 
ks. Marek Dziewiecki okazał się nie tylko profesorem, psychologiem, 
rekolekcjonistą, ale radosnym i serdecznym bratem w wierze. 
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Obecność, ofiarność i czułość… pod każdym z tych słów kryje się oczy-
wiście cala masa uczuć i zachowań, które my, laicy, zazwyczaj błędnie 
interpretujemy. Np. według ks. Dziewieckiego szczytem czułości nie jest 
wspaniałe pożycie małżeńskie, ale… CIERPLIWOŚĆ ! 

Przedmiotem rekolekcji nie było tylko rozważanie pojęcia miłości (choć 
jest to na pewno temat-rzeka) ale „Empatia i asertywność w relacjach 
z bliskimi”. Ks. Dziewiecki wskazywał: „tylko wtedy będę empatyczny kie-
dy... KOCHAM”, „jeśli nie dorastam do miłości… też nie dorastam do em-
patii”. Stąd łatwo zrozumieć jego wstęp wyjaśniający pokrótce znaczenie 
słowa „kocham”. 

A co to jest EMPATIA? Empatia to „zdolność szczególnie trafnego postrze-
gania inności drugiego człowieka i wczuwania się w jego niepowtarzal-
ność, ALE równocześnie pozostając sobą…” 

I tu ks. Dziewiecki poruszał kolejne zagadnienie: AUTOEMPATIA. Jeśli 
chcę być dla bliskich empatyczny to najpierw muszę umieć przeżywać 
swój świat, umieć odnaleźć i nazwać swoje lęki, rozumieć siebie. Wtedy 
dopiero będę potrafić odróżnić moje przeżycia od przeżyć drugiej osoby 
i skupić się naprawdę na czyimś problemie, a nie patrzeć przez pryzmat 
własnych doświadczeń myląc własny świat ze światem rozmówcy. 

Kolejny element „bycia” empatycznym to stawianie pytań. Aby wczuć 
się w sytuacje drugiego i w ten sposób mu pomóc, potrzeba zadawać 
szereg pytań, odrzucając już na wstępie myślenie, że pewne sprawy są 
już przecież wiadome i z góry je znam. Według ks. Dziewieckiego nie ist-
nieje owocny system domyślania się, co się dzieje we wnętrzu rozmówcy, 
ponieważ Pan Bóg stworzył każdego człowieka niepowtarzalnie. Każdy 
z nas jest inny i nie jesteśmy w stanie właściwie odgadnąć myśli i przeżyć 
drugiego. Dlatego: pytać, pytać, pytać … 

Punkt kulminacyjny spotkania, kiedy ktoś skończy otwierać się przed 
nami, to według ks. Dziewieckiego: streszczenie JEDNYM zdaniem opo-
wieści rozmówcy, ale bez krytyki czy oceny. To dowód na to, że poświe-
ciliśmy w 100 % naszą uwagę i daliśmy mu prawo do inności. Ponieważ 
każdy może przeżywać sytuacje na swój tylko własny sposób. Dlatego 
właśnie nie wolno oceniać i krytykować.

Oj, trudne to wszystko… tylko Pan Jezus chyba może powiedzieć „posia-
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dłem zdolność prawdziwej EMPATII!”. Na szczęście ks. Dziewiecki dodał, 
że „empatie trzeba ćwiczyć”, a to oznacza, że jeśli dziś jeszcze nie potrafię 
taki być, to ciągle mam szanse, bo „celem empatii nie jest empatia, ale 
MIŁOŚĆ. Abym umiał i wiedział jak okazywać Tobie miłość w sposób traf-
ny i odpowiedni dla ciebie”. 

Następny poruszany na rekolekcjach temat to ASERTYWNOŚĆ. 

Znana przeze mnie definicja asertywności okazała się niestety błędna! 
Dotychczas myślałam, że to po prostu umiejętność mówienia „nie”. Ks. 
Dziewiecki wyjaśnił, że asertywność to „zdolność odsłaniania siebie, mó-
wienia szczerze o sobie, o swoich lękach, marzeniach, po to, aby ktoś 
miał szanse lepiej mnie zrozumieć, uszanować i bardziej… POKOCHAĆ”. 

W złych relacjach asertywność przybiera formę obrony i właśnie wtedy 
używać trzeba swojego NIE. Człowiek asertywny umie również SOBIE po-
wiedzieć NIE. 

Fundamentem asertywności jest mówienie o sobie, na własny temat, 
szczerze tak jak ewangeliczna mowa: tak-tak, nie-nie. W tym wszystkim 
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ks. Dziewiecki zwrócił uwagę na stawianie sobie granic. Wyglądają one 
tak: 
 ො nie wszędzie i nie wszystkim; 
 ො nie rzuca się pereł przed wieprze, wiec trzeba rozeznawać relacje 

i nie zawsze dzielić się własnymi sprawami;
 ො bronić mojego dobra (nie odsłaniać siebie, aby siebie nie zranić); 
 ො - bronić twojego dobra (nie odsłania siebie, aby ciebie czy kokos nie 

zranić).

Nie jesteśmy asertywni, kiedy milczymy na swój temat, odsłaniamy się 
tylko częściowo albo jesteśmy agresywni czy aroganccy. 

Ludzie zamknięci w sobie skazują się często na samotność z własnej winy, 
bo inni nie są w stanie przecież odgadnąć ich pragnień. Trzeba światu 
albo przynajmniej współmałżonkowi oznajmić swoje potrzeby, aby mógł 
nam pomóc, uszczęśliwić nas i wlać miłość tam, gdzie jej tymczasowo 
brakuje. 

Według ks. Dziewieckiego szczytem asertywności jest odkrycie przed 
drugim uczucia miłości, powiedzenie mu „kocham Cię”. Bo to w nas jest 
bardzo głębokie. Odrzucenie czy wyśmianie takiego wyznania lub powie-
dzenie „przestałem Cię kochać” jest jak skazanie go w swoim sercu na 
„wyrok śmierci”. Traktujmy wiec nasze słowa poważnie. 

Reasumując:, jeśli ktoś mowy mi o sobie, to mam być empatyczny, a jeśli 
ja mowie to mam być asertywny. 

Ks. Dziewiecki podzielił się teorią na temat trzech typów ludzi, których 
rozpoznanie ułatwi nam budowanie prawidłowych relacji. Mianowicie: 

1. Ludzie szlachetni (ludzie dobrej woli, jeśli grzeszą pragną powrotu do 
Boga). Tę grupę trzeba wspierać, chwalić, przytulać, przebaczać, tak 
jak to czynił Jezus. Im bardziej ludzie są szlachetni, tym bardziej będą 
odczuwali, że za mało kochają i za mało są kochani. Równocześnie ks. 
Dziewiecki zwrócił uwagę na to, że jest to najbardziej zaniedbywana 
cześć ludzkości. 

2. Ludzie ciężko grzeszący (ludzie poranieni, w dużym kryzysie, dostoso-
wujący własne postępowanie do głupiego myślenia). Naszym zada-
niem w stosunku do nich jest upominanie ich, bo błądzą. Im bardziej 
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człowiek błądzi, tym bardziej nie rozumie siebie i oszukuje się. Pewne 
prawdy do niego nie dochodzą, „ma oczy a nie widzi; uszy a nie sły-
szy”. Upominanie według ks. Dziewieckiego jest okazywaniem błą-
dzącemu miłości. 

3. Ludzie podli (ludzie przewrotni, cyniczni, żyjący kosztem innych, dra-
nie). Trzeba stanowczo BRONIĆ SIĘ przed nimi. Nie upominać! Już 
nie! Dopóki się nie nawrócą nie mówić im, np., że już im przebaczy-
liśmy. Życie z nimi nie jest okazanym przez nas miłosierdziem, ale.. 
naszą naiwnością. 

Empatyczne zachowanie w stosunku do tych ludzi, to odejście, zostawie-
nie ich. Osoby te w mocnych kryzysach potrzebują własnego cierpienia, 
aby z tych kryzysów wyjść. 

Mamy kochać jak Jezus. Jak? MĄDRZE!!! Ale jak to zrobić? Przez cale na-
sze życie borykać się pewnie będziemy z nieudolnością kochania drugie-
go, okazywania uczuć, a przede wszystkim z nieumiejętnością kochania 
samego siebie. Trudna i daleka to droga… Ale nie jesteśmy na tej drodze 
sami! 

Poruszony też został temat „dobrej teraźniejszości” i jeszcze wiele, wiele 
innych ważnych tematów. Towarzyszyły temu ciągłe żarty, którymi ten 
kapłan rozluźniał atmosferę poważnych przecież rozważań. Był to bar-
dzo dobry weekend, dobrze zainwestowany czas, „mega” interesujące 
wykłady… 

Dzięki takim rekolekcjom, bogatym w treści terapeutyczne, psycholo-
giczne i zarazem duchowe możemy się ciągle nawracać, uczyć, zdobywać 
wiedzę… 

Oklaski dla ks. Dziewieckiego!!!
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Temat miłość Boga Ojca jest mi znany, dużo się o tym mówi, ale nigdy tak 
świadomie nie doświadczyłam jej. Na rekolekcjach nauczyłam się stawać 
się dzieckiem. Bóg to mój Tato, który każdego dnia troszczy się o mnie. To 
niezwykłe! Mieć Wszechmogącego Boga za Ojca. Tak! 

Jak dziecko chcę każdego dnia wyciągać do Niego ręce i prosić nie tylko 
o Jego pomoc, ale także o to, aby mnie obdarowywał swoimi prezenta-
mi, także materialnymi. Dowiedziałam się, że Bóg, mój Ojciec pragnie, 
abym przychodziła do Niego ze wszystkimi swoimi sprawami, także tymi 
najmniejszymi, wydawać by się mogło nieistotnymi. Na rekolekcjach 
moje serce zostało zalane ogromem miłości. Od tego czasu buduje rela-
cje z moim Bogiem Ojcem, moim Tatą, pragnę doświadczać i świadomie 
przeżywać tę miłość. Nie teoretycznie i banalnie. 

Dziękuję za to piękne miejsce, jakim jest Dom Rekolekcyjny w Carlsber-
gu. Dziękuję także organizatorce rekolekcji. 

NAUCZYŁAM SIĘ STAWAĆ SIĘ DZIECKIEM

Małgosia

Szczęść Boże.

Nazywam się Małgosia. Pierwszy raz byłam w Carlsbergu i pierwszy 
raz na takich rekolekcjach. Nie wiedziałam, czego się spodziewać…
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ZLOT RADOŚCI, JAKIEGO NIE BYŁO

Basia M.

W dniach 20-22.05.2022 odbył się Zlot Radości AA IV Regionu „Eu-
ropa” trzeźwiejących alkoholików z Europy zachodniej, w którym też 
uczestniczyły Al-Anonki. Do nich dołączyła również międzynarodowa 
grupa motocyklistów KOSA, której patronuje św. Antoni. Tematem 
zlotu było „Niezmienność posłania AA w zmieniającym się świecie”. 

Uczestnicy zlotu reprezentowali 9 krajów, w większości dotarli tu nowi 
ludzie, którzy słyszeli o Carlsbergu, jako „magicznym miejscu”. Na krę-
gu otwierającym spotkanie opowiedziałam trochę o „Marianum” żeby 
wszyscy wiedzieli, co to za miejsce. Mówiłam o dwóch fenomenach „Ma-
rianum”:

Pierwszy – to spotykanie Boga, ludzie tu odkrywają Boga, Jego miłość, 
poznają Boga, który kocha nas „za nic”. 

Drugi to - spotykanie człowieka, przez obecność, bycie razem, rozmowy – 
tworzą się tu piękne więzi, przyjaźnie, które potem nadal trwają.

To, że po pandemii ludzie są spragnieni kontaktów i że przyjedzie ich dużo 
wiedzieliśmy, ale liczba uczestników przerosła nasze wszelkie oczekiwa-
nia. Nasz ośrodek „Marianum” może przyjąć 70, góra 100 osób, a tu do-
tarło ponad 200. Dlatego przyjezdni spali wszędzie: w obydwu domach, 
na materacach, w namiotach, okolicznych pensjonatach, a nawet w au-
tach. W sobotę jeszcze dotarło kilkadziesiąt osób, a wiec gotowaliśmy 
w sobotę na 250 uczestników spotkania. 

Tu podzielę się moim krótkim świadectwem o działaniu Boga w tym 
czasie. Obudziłam się z lekkim stresem jak to będzie, ile gotować, żeby 
wystarczyło, przecież u nas nie ma profesjonalistów, sami gotujemy, do-
dajemy oczywiście do tego witaminę „M”. Rano zawsze powierzam się 
Bożej Opatrzności, a oto fragment tej modlitwy: „Boże mój! Nie wiem, co 
mnie dzisiaj czeka. Tyle tylko wiem, że mnie nic nie spotka, czego byś Ty 
pierwej nie przewidział, nie dopuścił lub nie rozkazał od wieków: to mnie 
uspokaja… Wszystko przyjmuję, ze wszystkiego złoże Ci ofiarę i połączę 
ją z ofiarą Jezusa Chrystusa… Proszę Cię tylko o cierpliwość w przeciw-
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nościach moich i o zupełne posłuszeństwo woli Twojej we wszystkim. 
Amen”. 

Z takim nastawieniem poszłam do kuchni, tam uspokajałam Zosię i mó-
wiłam, że damy radę, Boża Opatrzność nam towarzyszy! Gotowałam 
zupę pomidorową w trzech garach, do zupy poszło 8 kg ryżu, a wiec mo-
żecie sobie wyobrazić 

Zosia z Marianem robili drugie danie, ludzie jedli wszędzie gdzie się dało 
- w jadalniach, na zewnątrz, inni czekali na miejsce. W każdym razie wszy-
scy się najedli do syta i została waza zupy i miska drugiego dania – czy 
nie przypomina nam to wydarzenia z Ewangelii? Tak, ja wiedziałam, że 
to Pan Jezus się zatroszczył, aby nikt nie było głodny. Na ognisko poszło 
ponad 400 kiełbasek. Przy tak wielkiej liczbie uczestników Pan Bóg poda-
rował nam piękną pogodę, a wiec można było w większości przebywać 
na powietrzu.

Na kręgu zamykającym zlot padło dużo, dużo słów wdzięczności za ten 
czas, uczestnikom nie przeszkadzała ta ilość osób, bo oni cieszą się kiedy 
jest ich dużo, kiedy są blisko siebie, nawet kiedy jest ciasno 

Codziennie można było uczestniczyć w Mszy św., w Adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, można było korzystać ze spowiedzi. Nie wszyscy tam 
docierali do kaplicy, ale ja wierzę, że każdy ma swój czas by zbliżyć się 
do Boga, by się z Nim pojednać po latach, by odkryć Jego miłość. Wierzę 
mocno, że w każdym człowieku ziarenko zostało zasiane, że będzie po-
maleńku kiełkować i kiedyś przyniesie plon. Naszym zadaniem jest wła-
śnie siać, a resztę oddać Panu Bogu, bo On daje wzrost.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim organizatorom za ogrom prac i przy-
gotowań, dziękujemy uczestnikom za obecność, za trzeźwość, za niesie-
nie posłania. Przede wszystkim dziękujemy Bogu, Jego Opatrzności, Jego 
działaniu pomiędzy nami, Jego miłości. Niech Bóg będzie uwielbiony!!!
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Wśród wielu zmagań z codziennymi sprawami, każdy z nas znalazł chwi-
lę, by po wielu miesiącach ograniczeń, móc „zanurzyć się” w darze spo-
tkania, z tak dawno niewidzianymi osobami – ujrzeć twarze, za którymi 
zawsze kryje się tak drogi i cenny dla nas Człowiek, Brat i Siostra. Przy-
byliśmy z rożnych stron, radością było gościć wśród nas Basię i ks. dr. 
Jacka z Carlsbergu. Dzień Wspólnoty, to zawsze czas spotkania z żywym 
i obecnym pośród nas Jezusem. Obecność Jego Ducha – Ducha Świętego 
odczytujemy i odczuwamy na kartach życia każdego z nas. To wspaniałe 
dzielić radość nie tylko tej chwili, ale również rozpoznawać Boże Dzieła. 
Odkrywać Jego działanie zarówno w Słowie, którym dane nam było się 
karmić, jak i w dzieleniu się swoimi przeżyciami osobistymi i rodzinnymi. 
Wdzięczności, nawet za doświadczone trudy i zmagania, nie było końca. 
Wszak również i w nich objawia się Potężna Boża Moc i Jego Miłosierdzie.

W nawiązaniu do tytułu, tym razem rozważaliśmy, jaka jest nasza od-
powiedź, w osobistej Miłości do Boga, poprzez naszą relację z Maryją. 
Miesiąc maj, jest ku temu dobrą okazją, aby zobaczyć, czy kocham w co-
dzienności – poprzez naśladowanie postaw Maryi wobec, Jej Syna, w Jej 
osobistej relacji z Jezusem:

1. Maryja przyjmuje Jezusa do swojego życia, mówi Bogu: TAK.  
A jak jest u mnie, czy mówię Bogu – TAK, na wszystkie okoliczności 
mojego życia? Czy przyjmuję Jezusa do swojego serca, codziennie na 
nowo, czy został już tylko blady ślad w pamięci, że kiedyś Go przyję-
łam?

2. Maryja idzie służyć potrzebującej Elżbiecie, która jest w stanie bło-
gosławionym. Jak wygląda moja służba dzisiaj? Czy mi się chce ją 
podejmować? Czy czerpię radość z tego, że jeszcze mogę komuś usłu-
żyć, w rodzinie, w pracy, wobec wszystkich potrzebujących?

JEŚLI KOCHAMY – TO NAŚLADUJEMY…

Monika

Dar wspólnoty, dar spotkania, dar obecności drugiego człowieka. 
Dnia 29.05.2022 r. mieliśmy radość przeżycia Dnia Wspólnoty  
w Rheinbergu. 
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3. Maryja przynosi Jezusa do domu Elżbiety i Zachariasza.   
Czy w moim spotkaniu z drugim Człowiekiem, jest obecny Jezus? Czy 
On „czuje się dobrze” między nami? Czy ja zanoszę – Jezusa tam, 
gdzie ja jestem? Bywają rozmowy, kiedy trzeba zwrócić komuś uwa-
gę, ale czy potrafię to zrobić, bez „podeptania” go moim słowem? 
Czy potrafię wycofać się z rozmów, które bardziej mogą wprowadzać 
podziały, niż nas zjednoczyć wokół omawianych problemów?

4. Maryja przychodzi pełna Ducha Świętego – Duch Święty napełnia 
Elżbietę i Zachariasza.        
Jak wygląda moje życie dziś? Czy jest tylko, moim ludzkim działa-
niem, aktywizmem?       
Czy zapraszam Ducha Świętego do moich myśli, zadań, pracy, relacji 
z mężem, dziećmi, w rodzinie, zwłaszcza tam gdzie jest trudno? Czy 
przekraczam samego siebie?

5. Maryja Wielbi Boga, Zbawiciela.      
Czy żyję Uwielbieniem i Dziękczynieniem? Ile jest w moim życiu, wiel-
bienia Boga? Ile jest w moim życiu dziękczynienia, nawet za trudne 
sytuacje? A ile jest narzekania na sytuacje, na które niejednokrotnie, 
nie mamy wpływu?       
Piękny przykład z życia sługi Bożego, ks. Franciszka, który niejedno-
krotnie zmagał się z przeciwnościami losu. Nieustannie powtarzał, 
aby wyśpiewywać Magnificat, tak w dobrych jak i w trudnych okolicz-
nościach życia. Taki testament zostawił nam po sobie. Sam bowiem 
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dawał tego przykład, kiedy w poczuciu osamotnienia, odrzucenia, 
bankructwa, dawał Bogu dostęp najbliżej do siebie. Chodząc po lesie 
i tam wylewając przed Bogiem swoje serce, kiedy nawet nie głosząc 
kazań, wygłosił i wydeptał, najgłębsze kazania, wędrując nad źródeł-
ko, które nazwał – Mara, co obecnie dla nas oznacza źródło pociesze-
nia.

6. Maryja wskazuje na Jezusa.      
Czy naprawdę jestem gotów zrobić wszystko? Czy słucham tego, co 
mówi do mnie Jezus i czy jestem Jemu posłuszny? Jak staram się usły-
szeć Jezusa? Czy nie zagłuszam Go swoimi pomysłami na to jak po-
winno wyglądać moje życie? W tym rozważaniu, kiedy padają ostat-
nie słowa Maryi, następuje również docenienie i dowartościowanie 
– milczenia, jakie miało miejsce przez 30 lat życia Jezusa. Czerpmy 
przykład z Niego, niech nam się nie wydaje, że nasza codzienność jest 
bez znaczenia.

7. Maryja rozważała Słowo Boże, zachowywała je w życiu.  
 A jak to wygląda w moim życiu, czy Słowo Boże jest moim po-
karmem? Czy sięgam po przepiękne Księgi – np. Tobiasza, Rut, Pie-
śni nad pieśniami, Mądrości? Czy staram się żyć tym, co Kościół nam 
daje? Czy próbuję to wcielić w życie? Ludzie często czerpią z nas in-
spirację: „Pokaż mi swoje życie, a powiem Ci, jaka jest Twoja wiara”.

8. Maryja była pokorna, umiała wybrać i przyjąć swoje miejsce.  
Czy już wiem, jakie jest moje miejsce w życiu, czy je odnalazłem? Czy 
nie porównuję się z innymi, czy potrafię się skoncentrować na tym co 
mam, bardziej niż na tym co mają inni? Czy przyjmuję siebie takiego, 
jakim jestem, ze swoimi mocnymi i słabymi stronami? Czy potrafię 
usłużyć drugiemu moimi talentami? „Przekonanie o miłości Boga do 
mnie i poczucie własnej wartości, to nie jest luksus, to jest koniecz-
ność” (ks. Krzysztof Grzywocz).

9. Maryja umiała trwać pod krzyżem.     
Maryja trwała w tym cierpieniu, ufając Bogu. Krzyż weryfikuje war-
tość naszej wiary. Czy wierzę i ufam, że Jezus da mi siłę i moc do 
przejścia i pokonaniu trudu? Czy potrafię przetrwać w strapieniu 
i poczekać, kiedy nadejdzie pocieszenie, kiedy nadejdzie najlepszy 
czas na podejmowanie decyzji?
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10. Maryja wraz z Apostołami i całym Kościołem modliła się o nowe 
napełnienie Duchem Świętym.      
Jak to jest w moim życiu, czy modlę się codziennie o napełnienie Du-
chem Świętym? Duch Święty pomaga, czyni w nas miejsce na po-
kój serca, odwagę, siłę, mądrość. Maryja zachęca nas do modlitwy 
o Ducha Świętego, o uosobioną miłość Trójcy Świętej: Jezus w Duchu 
Świętym, jest z nami wszystkimi, otaczając nas czułymi ramionami 
Ojca Niebieskiego. 
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DOROSŁE DZIECI DYSFUNKCJI

Joanna

Do Carlsbergu przyjechałam na wstępne spotkanie DDD (Dorosłe 
Dzieci Dysfunkcji). O tej terapii słyszałam już wielokrotnie od mojej 
przyjaciółki. To właśnie ona zmotywowała mnie, abym tu przyjechała. 

Opowiadała mi o swoich dwóch znajomych, które po tej terapii rozwinę-
ły skrzydła i wystartowały w życie. 
Przez cały weekend spotkania prowadziła pani Maria Rabsztyn – psycho-
log z Katowic. Opiekę duchową przejął ks. Jacek Herma. Wykłady pani 
psycholog (teoretyczna podbudowa pod terapię) były bardzo interesu-
jące i wniosły promyk nadziei, że i ja kiedyś będę mogła „wystartować 
w życie i w życiu“!
Każdy dzień rozpoczynał się Adoracją Najświętszego Sakramentu (dla 
chętnych) i Mszą Świętą. Muszę się przyznać, że po raz pierwszy w życiu 
rozpoczynałam dzień Adoracją Najświętszego Sakramentu. Nie potrafię 
tego jeszcze nazwać, ale człowiek wchodzi w nowy dzień z zupełnie inną 
perspektywą. Jaka szkoda, że nie mam takiej możliwości w miejscu mo-
jego zamieszkania!
Myślę, że „Marianum” było świadkiem wielu powrotów do Boga – takich 
głośniejszych i cichszych nawróceń. Podczas tego weekendu sama by-
łam świadkiem spowiedzi po latach. Jeżeli czyta to ktoś, komu jeszcze nie 
jest po drodze z Panem Bogiem, to mogę powiedzieć tylko jedno: „tu już 
nie ma Greka ani Żyda” (Kol 3, 11). W Carlsbergu nie ma znaczenia kim 
jesteś, bo i tak jesteś dzieckiem Boga i tak też jesteś tutaj przyjmowany. 
To jest właśnie Carlsberg, to jest właśnie „Marianum” – miejsce wielkiej 
życzliwości ludzkiej, niewymuszonej atmosfery radości i bycia przyjętym.
W Carlsbergu czułam się jak w gronie przyjaciół, jak w domu, w którym 
chce się być. To miejsce i osoby, które ten Ośrodek prowadzą jest, jak 
dla mnie, są przeniknięte Duchem Świętym. Chce się tu być, chce się tu 
wracać! 

DZIĘKUJĘ!
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Paweł trafił początkiem grudnia 2018 roku do nas, do „Marianum” po 
miesiącu trzeźwości i 10 latach życia na ulicy, najpierw w Berlinie, a po-
tem w Monachium. Jak sam opowiadał przeżył w swoim życiu wszystko: 
alkohol, narkotyki, próby samobójcze, więzienia, życie oczywiście bez 
Boga, bez sensu, bez jakiejkolwiek perspektywy. Tak żył ponad 20 lat!
Boża Opatrzność przyprowadziła go do Carlsbergu – do domu – jak sam 
mówi i tu zmieniło się wszystko. Tu poznawał i pokochał Pana Boga, tu 
uczył się modlić na różańcu (uczyłam go różańca, koronki, jak czytać Pi-
smo św.,) razem ze wspólnotą uczestniczył w codziennej Eucharystii, 
Jutrzni, Adoracji rosło w nim pragnienie bliskości Boga. Miał pragnienie 
był rozmawiać o Panu Bogu, o życiu z Nim. Powoli wracał do normalno-
ści życia. Po oazie, w które wziął udział rzucił palenie, zapragnął służyć, 
jako ministrant, odbył spowiedź generalną. Paweł mówił mi zawsze, że 
pragnie mieć rodzinę, której nigdy nie miał. Zachęcałam go by modlił się 
o dobrą żonę. Tutaj też spotkał Monikę i tak zaczęła się ich przyjaźń, a po-
tem miłość. W Święta Bożego Narodzenia 2021 tu w Carlsbergu odbyły 
się zaręczyny, rozpoczął się czas narzeczeństwa, podczas którego inten-
sywnie przygotowywali się do sakramentu małżeństwa.
I tak 25.06.2022 we wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi – powie-
dzieli sobie TAK na zawsze ślubując miłość, wierność i uczciwość małżeń-
ską. Ślub i wesele to był wielki dzień wspólnoty, każdy włożył swoją małą 
cegiełkę w przygotowanie, a potem już w przebieg uroczystości. Jedni 
byli w kuchni, inni dekorowali kaplicę, jadalnię, sale taneczną, jeszcze 
inni zajmowali się muzyką, prowadzeniem tańców, nie było obsługują-
cych i obsługiwanych wszyscy byli zaangażowani i to było piękne, to był 
wielki wkład i pomoc dla państwa młodych. Pogoda dopisała, dlatego 
po Eucharystii, obiedzie, życzeniach tance rozpoczęliśmy polonezem na 
powietrzu, radości nie było końca.
Czymś pięknym było pragnienie Moniki i Pawła by podczas tak ważne-

„ACH, CO TO BYŁ ZA ŚLUB” …

Barbara M.

Tak, można powiedzieć, że to prawdziwy cud, że dla Pana Boga nie ma 
rzeczy niemożliwych!
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go dla nich dnia był czas na uwielbienie Pana. Dlatego też po kolacji dla 
chętnych była propozycja by zgromadzić się w kaplicy na Adoracji i uwiel-
bieniu Jezusa. 
Wiele osób mówiło – dawno na takim fajnym weselu nie byliśmy, można 
się tak radować i to bez alkoholu.
Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy być tego świadkami, że mogliśmy 
w tym uczestniczyć i to współtworzyć.
 Jesteśmy wdzięczni Bogu, który tak działa w życiu człowieka, który ni-
gdy nie przekreśla tego, którego świat przekreślił, który miłuje do końca 
i daje więcej niż człowiek mógłby się spodziewać.
Niech Bóg będzie uwielbiony w życiu Moniki i Pawła, niech ich prowadzi 
i czyni z nich potężnych świadków wiary, miłości i niezawodnej nadziei.
A Maryja, którą tak ukochali, Matka Pięknej Miłości niech im towarzyszy 
w życiu, niech uczy jak żyć we wdzięczności i uwielbieniu Boga za te wiel-
kie rzeczy, które im uczynił.

MAGNIFICAT!
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Raz taka oaza odbyła się w Pradze czeskiej ze względu na braci i siostry 
z Białorusi, gdyż nie mieli wizy do Włoch. W zeszłym roku zamiast Oazy 
III stopnia odbyła się Oaza I stopnia w Rzymie ze względu na zgłoszonych 
uczestników. Mimo trudnego czasu pandemii prowadziliśmy Oazę nawet 
dla małej ilości osób. 
W tym roku, w pierwszym turnusie, odbyła się Oaza III stopnia dla 16 
osób z Polski, Niemiec i Białorusi. Ponieważ ilość zgłoszeń na „trójkę” nie 
była duża daliśmy szansę uczestniczyć z nami również pielgrzymom - było 
ich dwóch. Uczestnikami była głównie młodzież z Polski z diecezji po-
znańskiej, było też jedno małżeństwo spod Warszawy. Pan Bóg dał nam 
piękne miejsce na Oazę cztery lata temu u sióstr Kanozianek w ogrodach 
rodu Piccolimi, z którego wywodziło się wielu papieży, kardynałów, bi-
skupów, również świętych i błogosławionych. Z naszego ogrodu i domu 
jak na dłoni było widać Bazylikę Świętego Piotra, piękny widok szczegól-
nie wieczorem, kiedy Bazylika jest oświetlona. 
Każdego dnia nawiedzaliśmy Bazyliki - cztery główne i inne kościoły – 
statio według planu Oazy, na przykład katakumby Św. Kaliksta, kościół 
św. Sabiny na Awentyne z 5 wieku lub miejsce męczeństwa św. Pawła 
Apostola na Tre Fontane. Tam Pan Bóg dał nam się spotkać z kardyna-
łem Piacenza, którego ten kościół jest tytularnym kościołem, bo akurat 
w Święto Piotra i Pawła byliśmy w Rzymie. Spotkaliśmy też kilka wspól-
not - spotkanie z „żywym Kościołem”, które również jest w programie 
oazy Rzymskiej, aby pokazać duchowe bogactwo Kościoła poprzez różno-
rodność wspólnot, ruchów, zgromadzeń, które w większości mają swoje 
domy macierzyste właśnie w Rzymie. Każda katolicka wspólnota chce być 
bliżej „Serca Kościoła” – Watykanu. Wśród spotkanych wspólnot to były 
klauzurowe uśmiechnięte siostry kamedułki, Wspólnota Maryi z Austrii, 

ŚWIADECTWA Z OAZY III° W RZYMIE

Julia Frolova

Alleluja! Jezus żyje!

Od 1994 roku nasza wspólnota Międzynarodowej Diakonii Ewangeli-
zacji „Drogocenna Perła” (Mt 13,46) Ruchu Światło-Życie prowadzi w 
Rzymie Oazy Nowego Życia III stopnia. 
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która modli się szczególnie za kapłanów, zaprzyjaźniony od wielu lat ruch 
Fokolarii jedna z pierwszych wspólnot rzymskich Neokatechumenatu, 
siostry Kanozjanki, spośród których powszechnie jest znana św. Bahita, 
charyzmatyczna wspólnota Szalom itd. Zawsze mamy spotkania z Papie-
żem, Piotrem naszych czasów, podczas modlitwy Anioł Pański lub uczest-
niczenie w uroczystościach lub audiencjach generalnych. Dzień Wspól-
noty zwyczajnie przeżywamy w Sanktuarium Maryjnym Divino Amore 
pod Rzymem, gdzie mieliśmy kiedyś nasze cztery Oazy. Oaza w Rzymie 
jest również po to by odkryć fundament Kościoła, zbudowanego na Chry-
stusie, Apostołach i męczennikach. 
W czasie tych spotkań odkrywamy międzynarodowy wymiar Kościoła, bo 
spotykamy katolików z całego świata. Po południu dużo wędrujemy auto-
busami, metrem, pieszo, aby dotrzeć na miejsce Statio i spotykamy zwy-
czajnych ludzi; zawsze jest okazja do ewangelizacji, zawiązaniu nowych 
znajomości z całego świata. Oazy rzymskie to piękny czas wspólnoty, mo-
dlitwy, umocnienia fundamentów wiary i więzi z Papieżem i Kościołem, 
to odkrywanie, że Kościół jest zawsze żywy i wydaje wspaniałe owoce dla 
Królestwa Bożego poprzez różne wspólnoty, ruchy i zgromadzenia. Dla 
młodzieży jest to czas odkrywania swojego miejsca w Kościele.
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W dniach od 17 do 22 lipca na Mazurach odbyła się już trzecia edycja 
Flotylli Domowego Kościoła prowadzona przez Moderatora odpowie-
dzialnego za Domowy Kościół w Niemczech ks. Krzysztofa Romanow-
skiego, proboszcza Polskiej Misji Katolickiej w Bielefeld-Paderborn.

Siedem rodzin pochodzących z różnych miast Polski i Niemiec żeglowało 
po mazurskich jeziorach i jednocześnie brało udział w programie rekolek-
cyjnym przygotowanym przez organizatorów, a opartym na temacie roku 
2022/23, którym jest hasło „Życie w Świetle”. Każdy dzień rozpoczynał 
się Jutrznią, Namiotem Spotkania, i Mszą święta z wprowadzeniem w te-
mat dnia.

Po naradzie sterników, podczas której zapadała decyzja o trasie do poko-
nania na kolejny dzień, wyruszali na żeglarski szlak. Piękno natury spra-
wiało, że poranne rozmyślanie i modlitwa powracało jak echo.

Późnym popołudniem 5 żaglówek docierało do portu, gdzie był czas na 
wzajemną integrację i budowanie wspólnoty. Dzień kończył się podsu-
mowaniem całodniowych przeżyć, dzieleniem się przemyśleniami doty-
czącymi tematu dnia oraz wspólną modlitwą do Jasnogórskiej Jutrzenki 
Wolności, Źródła Światła i Życia.

Flotylla Domowego Kościoła odbywa się w cyklu dwuletnim. Patronat 
duchowy nad Flotyllą podjęło również Centrum Ewangelizacji Ruchu 
Światło-Życie „Marianum”. Wszelkie informacje dostępne są pod adre-
sem: flotylladk.com.

REKOLEKCJE – FLOTYLLA DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Mirek D.
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Wychowałam się w domu, w którym chodziło się w niedziele do ko-
ścioła, uczęszczałam na naukę religii. Nie miało to jednak nic wspól-
nego z życiem codziennym. Nie doświadczałam, ani nie czułam miło-
ści Boga ani moich bliskich. Przez długie lata Bóg dla mnie prawie nie 
istniał, jednak myślę, że zawsze wierzyłam, że jest jeszcze coś więcej…

Do Carlsbergu przyjechałam po raz pierwszy w 2019 roku na terapie 
DDA/DDD. Bardzo mnie urzekli ludzie, których tu spotkałam i atmosfera 
jakiej tu doświadczyłam. Obecny pobyt na oazie jest moim najdłuższym 
i wyjątkowym. Okazał się tym brakującym ogniwem między Bogiem, 
a życiem. Połączenie katechezy z tematyką psychoterapii, pogodne wie-
czory i wspólne modlitwy, oraz pomoc, której tu doświadczam, zarówno 
w grupie jak i indywidualnie, są dla mnie wyjątkowym przeżyciem.

Tutaj Bóg jest bliżej, jest w ludziach, którzy tu na mnie czekają i których 
tu spotykam. Oni się cieszą, ze jestem. Tu doświadczam wspólnoty i mi-
łości, których mi w życiu bardzo często brakowało. Księży widziałam na 
ambonie, na podeście lub w konfesjonale – podobnie jak z Bogiem, nie 
miałam z nimi nigdy kontaktu. Tu w Carlsbergu ksiądz Jacek siedzi z nami, 
gra na gitarze i nawet można z nim normalnie porozmawiać. 

Dziękuję wspólnoto z Carlsbergu za to co dla nas robisz! Za zaangażo-
wanie w pomoc ludziom potrzebującym, błądzącym i uzależnionym. Za 
cudowne spotkania, zloty, rozmowy, śmiech i łzy. Za to, ze mogę tu być 
po prostu sobą, taka, jaka naprawdę jestem.

NIE DOŚWIADCZAŁAM, ANI NIE CZUŁAM MIŁOŚCI BOGA

Lilianna
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Jako małżeństwo dołączyliśmy rok temu do Wspólnoty Domowego 
Kościoła w Berlinie, która jest gałęzią rodzinną Ruchu Światło-Życie, 
by wraz z innymi małżeństwami wspierać się we wzrastaniu w wierze 
i miłości. Zwieńczeniem roku formacyjnego jest udział w oazie waka-
cyjnej.

W dniach 15-23 lipca 2022 wzięliśmy udział w Oazie wakacyjnej dla ro-
dzin i dorosłych w Carlsbergu. Oazy wakacyjne, to rodzaj rekolekcji, który 
jest ważnym elementem charyzmatu Ruchu Światło-Życie oraz głównym 
jej środkiem i metodą działania, które pomagają uczestnikom w głęb-
szym przeżywaniu wiary.

Tak oto przyjechaliśmy do Centrum Ruchu Światło Życie „Marianum” w 
Carlsbergu. Czas Oazy wakacyjnej tutaj był dla nas dobrą odskocznią od 
zabiegania życia codziennego. Organizatorzy zadbali o zrównoważony 
plan każdego dnia zarówno dla dorosłych jak i ich dzieci, by był czas i dla 
serca, ducha, ale też i dla ciała. 

Każdy dzień rozpoczynał się od wspólnej modlitwy w kaplicy. Po śniada-
niu udawaliśmy się na Eucharystię, podczas której uczestnicy oazy chęt-
nie angażowali się w posługę liturgiczną. Następnie był czas na zajęcia 
formacyjne wraz z lekturą i rozważaniem Pisma Świętego oraz dziele-
niem się refleksjami w grupach. Po nich był obiad i czas wolny, który każ-
dy z uczestników mógł wykorzystać według własnego uznania. Można 
było wybrać się do pobliskiego jeziora albo basenu, by się ochłodzić, czy 
pospacerować po lesie m.in. śladami o. Franciszka Blachnickiego do źró-
dełka „Mara”, czy wybrać się nieopodal do punktu widokowego i rozko-
szować się pięknem natury i ciszy. Po południu z kolei był czas na ciekawe 
zajęcia ze „Szkoły Życia”, podczas których pani psycholog dzieliła się cen-
ną wiedzą i ćwiczeniami do pracy nad sobą. Pod koniec każdego dnia był 
też czas na wspólną zabawę – pogodne wieczory przy akompaniamencie 
gitary. To był dobry czas radości, rozluźnienia i integracji uczestników.

Warto podkreślić, że mieliśmy też szczególną okazję poznać i usłyszeć 
świadectwo Pani Doroty Seweryn – pierwszej współpracowniczki o. Fran-

ŚWIADECTWA Z OAZY I° W CARLSBERGU

Jean i Mira Pétremant-Staniewska 
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ciszka Blachnickiego. Podzieliła się ona ciekawymi szczegółami niezwy-
kłego działania Opatrzności Bożej w powstawaniu Ruchu Światło-Życie.

Bardzo dziękujemy całej ekipie Centrum „Marianum” za ten dobry, pięk-
ny czas wakacji z Bogiem i wspaniałymi ludźmi, których mieliśmy szczę-
ście tu poznać. Już nie możemy się doczekać kolejnego roku. Serdecznie 
wszystkim polecamy udział w oazie wakacyjnej w Carlsbergu, by nabrać 
się sił i z nową energią, i radością wrócić do życia codziennego.

Niech Pan Bóg Wam błogosławi w waszej służbie.
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Jak dobrze jest czytać świadectwa, w których Pan Bóg przychodzi z 
mocą i z widzialnymi skutkami swojej nadprzyrodzonej ingerencji!

Wspaniale, kiedy samemu należy się do grona osób, które mówiąc (lub 
pisząc) świadectwo, mogą powiedzieć: „moja modlitwa/modlitwa innych 
ludzi oraz odpowiedź (najlepiej natychmiastowa) Pana Boga, sprawiły, że 
zniknął ból, rozwiązał się problem, cierpienie ustąpiło...

Dobrze jest być świadkiem takiego przebiegu rzeczy! Dobrze, kiedy Pan 
Bóg nas tak obdarza!

Jak jednak świadczyć o dobroci i miłości Pana Boga, kiedy niezliczone 
modlitwy, pielgrzymki, podejmowane posty i wyrzeczenia, prośby innych 
(czasem nawet obdarzonych charyzmatem bardzo skutecznej modlitwy 
wstawienniczej) osób, nie rozwiązują problemu, nie odbierają krzyża 
i bólu?

I to już przez 26 lat?

Osoby, będące w podobnej życiowej sytuacji do naszej, często postrzega-
ne są, jako „biedni ludzie”...

Poprzez głęboki autyzm naszego syna wymieszany z jego niepełnospraw-
nością intelektualną, zakłóceniem lękowym oraz silną depresją, która 
przyplątała sie do niego dodatkowo przed siedmiu laty, spotykamy się 
czasem z reakcją jakiejś dziwnej „litości” nad nami, która woła:„jakie to 
straszne, ale macie ciężko, nie zamieniłbym się z wami...” Jest to w pew-
nym stopniu zrozumiałe. 

To, jak przebiega nasze życie, może rzeczywiście wydawać się beznadziej-
nym a na pewno pełnym cierpienia i „nienormalnie innym”, w porówna-
niu do „przeciętnych” życiorysów. Po ludzku rzecz biorąc, często przegry-
wamy nasze życie.

Nieustanna rezygnacja z siebie, ze swoich marzeń, celów, wolnego czasu, 
czy prawa do odpoczynku – jest wpisana w nasz każdy dzień.

TO JUŻ NIESPEŁNA 26 LAT…

Beata i Mariusz
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To co jemy, jak się ubieramy, kogo zapraszamy (a raczej nie zapraszamy) 
do naszego domu – wszystko to uwarunkowane jest aktualnym stanem 
Daniela.

Akceptacja tego, że wszelkie zaplanowane spotkania, wyjazdy czy zwykłe 
wyjścia z domu (na przykład na zakupy czy Mszę Świętą) nie koniecznie 
się spełnią, jest naszą codziennością. Dodatkowo wyczerpującym i bar-
dzo trudnym tematem, jest aktualnie troska o przyszłość naszego syna. 
Bardzo pragniemy, zadbać o to, aby Daniel, znalazł miejsce, które będzie 
mógł nazwać swoim domem, kiedy nas już zabraknie. Wysiłek poszuki-
wań takiego miejsca, trwa już czwarty rok i ciągle nie wiadomo jak, gdzie 
i kiedy się zakończy.

Po ludzku rzecz biorąc… Ale na szczęście jest jeszcze inna perspektywa!

Jezus i jego obietnica, że on nigdy nie zostawi nas samych, to również 
nasza codzienność! Jego obecność, siła, jaką nas obdarza, ludzie których 
nam posyła a nade wszystko jego miłość, która jest źródłem miłości po-
między nami, to powód do wielkiej wdzięczności!

Jesteśmy świadkami cudów codzienności, które być może nie są spekta-
kularne i na pierwszy rzut oka mogą być określane mianem przypadków, 
ale my wiemy, widzimy i świadczymy o tym, że to Boże działanie, jego 
nadzwyczajna ingerencja, pojawiająca się właśnie wtedy, kiedy nasze siły 
nie starczają a pomysły nie przynoszą upragnionego rozwiązania. Często 
sami jesteśmy zaskoczeni, skąd w naszym domu tyle radości, wdzięczno-
ści i przekonania, że jest dobrze, tak jak jest! I choć oczywiście zdarzają 
nam się chwile słabości, to jednak wiemy, że wzrok skierowany na Jezusa 
a nie w kierunku szalejącej burzy, jest naszym ratunkiem.

Chwała Panu!
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Na drugą część Oazy pierwszego stopnia przyjechałam z ogromnym 
rozczarowaniem w sercu. Miałam poczucie, że zawiodłam się na Bogu.

Tak, na Bogu, że mnie zostawił i że już mnie nie chce, bo już nie przycho-
dzi do mnie tak jak kiedyś. Zawiodłam się też na dobru, w które wkła-
dałam cały swój wysiłek. Żyłam bardzo przepisowo, tak jak potrzeba i… 
wszystko mi się zawaliło, a zrozumienie kolejnych sytuacji przychodzi 
wciąż jak fale po kamieniu wrzuconym w wodę – etapami, odbijając się 
od wszystkiego, co napotkają na drodze.
Zaczęłam przeżywać bunt wobec Boga i wobec wszystkiego, co dobre 
i piękne. Starając się niemal na siłę zanegować to w sobie, powędrowa-
łam z prawa na lewo, choć we mnie w środku wciąż było pragnienie do-
bra i piękna oraz tęsknota za Bogiem i Jego Miłością. Czułam się jakby po-
między dwiema drogami: ZŁĄ, która właściwie nie wyrażała głębokiego 
pragnienia mojego serca, a do której czułam się w dziwny sposób przy-
muszona wykładnią wszystkich doświadczonych porażek oraz DOBRĄ, 
za którą z jednej strony tęskniłam, mając w pamięci prowadzenie Boże 
i Jego obecność w moim życiu, która teraz nieodłącznie wiązała mi się 
z głupotą, naiwnością i ślepym posłuszeństwem. Nie potrafiłam określić, 
kim ja właściwie jestem i czego tak naprawdę chcę. Wszystko to podszyte 
było niepewnością, strachem, obawą.
I gdy tak wszystkiego tego doświadczałam, ks. Jacek czytał Ewangelię 
o ukazaniu się Zmartwychwstałego Pana uczniom zamkniętym z obawy 
przed Żydami. Mówił też w homilii, że Pan Bóg wcale nie chce, byśmy 
zamknęli się w grobie i by ograniczały nas lęki. Że On nie chce, bym była 
dokładnie taka sama jak wtedy. A ja stawiałam przed sobą stereotypy: 
albo mam dążyć do tego, by być dokładnie taka jak kiedyś, (bo myślałam, 
że dopiero wtedy Pan Bóg będzie chciał być ze mną), albo wobec tego 
muszę iść w zupełnie odwrotną stronę. A to wcale nie o to chodzi.
Zaczęła docierać do mnie prawda, że Pan Bóg jest ze mną, że mnie nigdy 
nie opuścił i że nie naburmusza się tak jak ja. To, że nie jest przy mnie 
w taki sposób, jak kiedyś, wcale nie znaczy, że Go w ogóle przy mnie nie 
ma. Nie znaczy to też, że nie potrafiąc powrócić do tej dziecięcej pro-

WSTAŃ! NIE SIEDŹ W GROBIE!

Agnieszka
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stoty, koniecznie muszę iść w drugą stronę, mieć coś określonego, coś 
jasnego, jakiś określony stereotyp, taki, czy inny – nie ważne czy zgodny 
z prawdą, czy nie – coś określonego przy tym moim zagubieniu. Jak nie 
białe, to czarne. 
A On mówi: nie, to nie tak. Wyjdź z grobu, niech on Cię nie ogranicza! 
Nie chcę, by Cię ograniczał. JA JESTEM, ale nie tak jak sobie wyobrażasz, 
nie tak, jakie wyobrażenie masz z dawno minionego czasu. Otwórz się na 
nowe. Na nową relację ze Mną. Relację partnerską, a nie ślepo posłuszną 
i przez to naiwną.
W Słowie Życia z tego dnia moją uwagę zwróciły słowa: „W imię Chrystu-
sa prosimy: pojednajcie się z Bogiem!” (2Kor 5,20). Tu nie ma „przebacz-
cie” Bogu, ale POJEDNAJCIE się z Nim, co oznacza, że On już dawno nam 
przebaczył, (bo do pojednania potrzeba przebaczenia z obu stron) i czeka 
cierpliwie na nas. Na mnie.
Nie mogę tu nie wspomnieć o niedawno przeżytej terapii DDD (grupa 
wsparcia realizująca program dorosłych dzieci dysfunkcji) prowadzonej 
w „Marianum” przez Marię Rabsztyn. Otworzyła przede mną wiele opcji 
i dróg dojścia, które dotąd były dla mnie zamknięte. Podała konkretne 
rady i sposoby, jak zabrać się za cały ten wewnętrzny bałagan, jak prze-
baczyć, uporać się z nabytymi w dzieciństwie i przeszkadzającymi me-
chanizmami. 
Niemal codziennie doświadczałam jak Pan Bóg łączył we mnie te dwie 
rzeczywistości.
Z kolei w czasie Komunii świętej ksiądz wywołał osobę, mówiąc: „Chodź. 
Niech PRZYJDĄ ci, co mogą.” To jakby dodatkowe potwierdzenie dla 
mnie: Wstań! Nie siedź w grobie! Nie tkwij w czymś ograniczającym, tyl-
ko dlatego, że ktoś Ci wmówił, że istnieje jedynie czarne, albo białe, że 
jesteś za słaba by wstać. On czeka. Zawsze. Czeka na pojednanie. Mogę 
wstać. Mogę. Wstać i otworzyć się na nowe. Na nową relację z Panem. 
Na nowy sposób, w jaki On chce do mnie przyjść.
Jestem bardzo wdzięczna za to miejsce – za „Marianum” - za każdego, 
kto tu jest, za ich oddanie, miłość, uwagę, zrozumienie, za przyjęcie mnie 
do wspólnoty, za otwarte ramiona.

Oazo Szczęścia – „Marianum” – niech Wam Pan Bóg błogosławi!
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KRONIKA
24-27.03.2022 – Dni skupienia środowisk 
trzeźwościowych. Tematem 39. Dni sku-
pienia było: „Rodzina. Jak zdrowieć razem 
z choroby alkoholowej?”. Uczestnikom 
(zgromadziło się około osiemdziesiąt osób) 
towarzyszył Brat Przemysław Kryspin OFM 
Cap. oraz Hanna Ostrowska-Biskot, tera-
peutka uzależnień.

25.03.2022 – 40-lecie posługi Ruchu Świa-
tło-Życie w carlsberskim „Marianum”. 
248. Maryjne Czuwanie Modlitewne – 
w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
było dziękczynieniem za podjętą przez ks. 
Franciszka Blachnickiego w dniu 25 mar-
ca 1982 roku odpowiedzialność za dawny, 
opuszczony wtedy „Kinderheim”. „Maria-
num”, w którym przeżył ostatnie pięć lat 
swojego życia uczynił miejscem modlitwy 
i formacji. Na program obchodów złożyły 
się: uroczysta Msza święta, Adoracja Naj-
świętszego Sakramentu oraz modlitwa 
różańcowa. Ks. moderator Jacek Herma 
wygłosił także konferencję na temat du-
chowości Ruchu Światło-Życie.

30.03.-3.04.2022 – Oaza ± 60 („Plusminus 
60”. Nie tylko dla seniorów). W kolejnych 
rekolekcjach dla seniorów wzięło udział 
ponad dwudziestu uczestników. Podczas 
rekolekcji był czas na codzienną Euchary-
stię, katechezy i modlitwę. Konferencje po-
dejmowały także tematy związane z wła-
ściwą troską o swoje zdrowie i sprawność 
fizyczną. W ciągu oazy był czas na spacery, 
gimnastykę oraz pogodne wieczory.

1-3.04.2022 – DDD Grupa wsparcia 
A (Spotkanie 4.) oraz 8-10.04.2022 – DDD 
Grupa wsparcia B (Spotkanie 3.). Obie 
grupy wsparcia podejmowały tematykę 
związaną z problematyką „dorosłych dzieci 
dysfunkcji”. Spotkania prowadziła p. Maria 
Rabsztyn z Katowic.

8-10.04.2022 – Oaza „8. Świadectwo”. 
Diakonia „Drogocenna Perła” prowadziła 
dla kilkunastu uczestników weekend for-
macyjny według propozycji ks. Franciszka 
Blachnickiego zawartej w programie tzw. 
„Drogowskazów ku dojrzałości chrześcijań-
skiej”.

14-17.04.2022 – Triduum Paschalne. Po 
czasie restrykcji związanych z okresem 
pandemii było możliwe przeżywanie Tri-
duum Paschalnego w formie rekolekcyj-
nej. W formie stacjonarnej uczestniczyły 
22 osoby dorosłe i 11 dzieci. Te najwięk-
sze misteria odkupienia rozpoczęły się od 
Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku, któ-
rą poprzedziła agapa, podczas której skła-
dano kapłanom życzenia. W Wielki Piątek 
miała miejsce Droga Krzyżowa w plenerze, 
o godzinie 15-tej sprawowano Liturgię 
na cześć Męki Pańskiej z Adoracją Krzyża. 
Misterium Chrystusa Zmartwychwstałe-
go rozpoczęła Wigilia Paschalna, która się 
zakończyła procesją rezurekcyjną. W po-
szczególne celebracje, a zwłaszcza w tra-
dycyjne błogosławienie pokarmów na stół 
świąteczny włączali się mieszkańcy pobli-
skich miejscowości.
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19-23.04.2022 – Oaza dla ministrantów 
– Uczestniczyło w nich 18 ministrantów 
z okolic Stuttgartu; towarzyszyło im 5 opie-
kunów. Tematem była „Eucharystia”. Dzie-
ci uczyły się postaw liturgicznych, pozna-
wały przebieg roku liturgicznego. W czasie 
pobytu była także okazja do zabawy, czas 
na spacery, ognisko.

29.04.-1.05.2022 – Rekolekcje prowadzo-
ne przez ks. Jacka Skowrońskiego, na te-
mat: „Widzę w Bogu Ojca mego”. Ksiądz 
rekolekcjonista zgromadził dużą grupę 
uczestników. Był czas na Eucharystie, ka-
techezy, modlitwę wstawienniczą. Uczest-
nicy mogli na nowo odkrywać Boga, Jego 
miłość i wiedzieć w Nim swojego kochane-
go Ojca.

3.05.2022 – 249. Maryjne Czuwanie Mo-
dlitewne – w uroczystość Maryi Królowej 
Polski grono osób z pobliskich miejscowo-
ści spotkało się na Eucharystii, modlitwie 
adoracyjnej i różańcowej. Tytuł Królowej 
Polski jest związany z postacią włoskiego 
jezuity Mancinelliego, któremu objawiła 
się Maryja zachęcając go, by wzywał ją pod 
tym tytułem. Objawienia, potwierdzone 
przez papieża, stały się inspiracją do za-
wierzenia Jej całego państwa w czasach 
potopu szwedzkiego przez króla Jana Kazi-
mierza we Lwowie w dniu 1 kwietnia 1656 
roku.

6-8.05.2022 – Oaza „9. Nowa Kultura”. To 
cykliczne spotkanie w kolejnym temacie 
„Drogowskazów ku dojrzałości chrześcijań-
skiej” poprowadziła Diakonia „Drogocenna 
Perła”. Uczestniczyło kilkanaście osób.

13-15.05.2022 – Carlsberskie Spotkanie 
dla Małżeństw, które poprowadził ks. Ma-
rek Dziewiecki, psycholog, rekolekcjonista; 
duszpasterz małżeństw, rodzin, młodzie-
ży, a także osób uzależnionych, dyrektor 
radomskiego telefonu zaufania, autor kil-

kudziesięciu książek, kilkuset artykułów 
na temat miłości, wychowania, profilak-
tyki i terapii uzależnień oraz komunikacji 
międzyludzkiej. Temat główny spotkanie 
brzmiał: „Empatia i asertywność w rela-
cjach z bliskimi”.

Podczas spotkania zostały podjęte nastę-
pujące sprawy:

 1. Rozumienie niepowtarzalności każdego 
człowieka, czyli czym jest empatia i dlacze-
go jest pierwszym warunkiem miłości?

2. Co nam przeszkadza w empatycznym ro-
zumieniu naszych bliskich?

2. Jezus wzorem empatii.

3. Cechy człowieka empatycznego.

4. Asertywność, czyli pomaganie bliskim, 
żeby nas rozumieli i wspierali.

5. Co jest zaprzeczeniem czy wypaczeniem 
asertywności?

6. Na czym polega dojrzała asertywność?

Spotkanie cieszyło się wielkim powadze-
niem; dotarło ponad 70 osób dorosłych 
z Belgii, Luksemburga i różnych części Nie-
miec. W czasie, kiedy dorośli realizowali 
swój program, dzieci (w liczbie 35) miały 
spotkania i zajęcia w plenerze z opiekun-
kami.

20-22.05.2022 – Zlot radości AA XIV Re-
gionu „Europa” – w liczbie ok. 250 zgro-
madzili się trzeźwiejący alkoholicy z wielu 
krajów Europy. Temat zlotu: „Niezmien-
ność posłania AA w zmieniającym się 
świecie”. W spotkaniu uczestniczyli także 
delegaci z Polski, którzy prowadzili mitin-
gi spikerskie: był czas na pytania i odpo-
wiedzi, zastanawianie się, jak to posłanie 
nieść, aby było jak najbardziej skuteczne 
wobec cierpiących jeszcze braci. Podczas 
zlotu była piękna pogoda, a więc czas na 
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ognisko, kiełbaski, rozmowy na dworze. 
W tym samym czasie „Al-Anonki” miały 
swoje warsztaty, które poprowadzili spike-
rzy z Polski.

26-29.05.2022 – Spotkanie dla anima-
torów – odpowiedzialnych za młodzież 
w Carlsbergu. Spotkało się ponad 20 ani-
matorów; był to dla nich czas formacji, 
podsumowania minionego okresu oraz 
przygotowania do wakacyjnych oaz. Opie-
kę duchową nad spotkaniem sprawował 
ks. Dariusz Stankiewicz, odpowiedzialny za 
młodzież w Carlsbergu. 

29.05.2022 – Dzień Wspólnoty w Rhein-
bergu. Kilkunastu uczestników zgromadzi-
ło się na wspólnej Eucharystii i dzieleniu 
się słowem Bożym. Był czas na świadectwa 
z minionego czasu oraz na wspólnotową 
Agapę z przyniesionych darów.

3-5.06.2022. – Oaza „10.Agape”. Zesłanie 
Ducha Świętego – w programie rekolek-
cyjnym uczestniczyło 40 osób dorosłych 
i 13 dzieci. Oaza modlitwy rozpoczęła się 
od piątkowej Eucharystii, następnie w pro-
gramie był różaniec w intencji ewangeliza-
cji świata oraz całonocne czuwanie w in-
tencjach Matki Bożej z Fatimy. W sobotę 
wieczorem uczestniczono wspólnie w Wi-
gilii modlitewnej, podczas której uczest-
nicy mieli okazję, by odnowić Sakrament 
Bierzmowania. 

6.06.2022 – 250. Maryjne Czuwanie 
Modlitewne. To jubileuszowe spotkanie 
w szkole maryjnej duchowości odbyło się 
w Poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świę-
tego - Święto Matki Kościoła. Eucharystia 
była sprawowana w intencji Instytutu 
Niepokalanej Matki Kościoła, do którego 
należą osoby posługujące w „Marianum”; 
podczas niej odnowiono Akt zawierzenia 
Ruchu Światło-Życie Matce Bożej. Zosta-
ły również przekazane świece Oazy 2022 

przedstawicielom zespołów diakonijnych. 

10-12.06.2022 – Dorosłe Dzieci Dysfunkcji 
– Grupa wsparcia B. Spotkanie 4 . Uczest-
nicy przez refleksje, dzielenie, modlitwę, 
pracę nad sobą przepracowywali trudne 
tematy swojego dzieciństwa, by lepiej 
i mądrzej przeżywać swoje dzisiejsze, do-
rosłe życie. 

10-12.06.2022 – Grupa ministrantów 
z PMK z Bonn. Grupa ministrantów wraz 
z rodzicami przybyła do Marianum na swo-
je spotkanie formacyjne. Dotarło około 60 
osób. W planie dnia była modlitwa, Msza 
św., Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Zorganizowano także wycieczkę do stolicy 
diecezji (Speyer-Spira), gdzie zwiedzano 
katedrę i muzeum techniki. W wolnym 
czasie podczas weekendu był czas na grę 
w piłkę, ognisko, śpiewy biesiadne z akor-
deonem. Opiekę duchową nad grupą spra-
wował ks. Sławek, a towarzyszyła mu sio-
stra Janina, pracująca w parafii w Bonn. 

16.06.2022 – Boże Ciało. W uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa po 
uroczystej Mszy świętej przy ołtarzu polo-
wym, odbyła się procesja do czterech ołta-
rzy. Zgromadziła się liczna grupa wiernych 
(ponad dwieście osób), by we wspólnocie 
wiary przeżyć przy pięknej pogodzie dar 
spotkania z Chrystusem Eucharystycznym 
oraz wyznać publicznie wiarę w jego Obec-
ność.

17-19.06.2022 – Dorosłe Dzieci Dysfunkcji 
(DDD) – spotkanie wstępne. Jak co roku 
jest możliwość włączenia się do grupy 
wsparcia DDD, aby przepracować swoje 
dzieciństwo, uleczyć hamujące własny roz-
wój wewnętrzne zranienia, odnaleźć siebie 
i zacząć żyć swoim zżyciem, skupiać się na 
sobie „tu i teraz” i brać odpowiedzialność 



48

za swoje życie. W spotkaniu, które miało 
charakter ogólnego wprowadzenia w pro-
blematykę, wzięło udział 25 osób; popro-
wadziła je pani Maria Rabsztyn, psycholog 
z Katowic 

15-23.07.2022 – Oaza dla rodzin i doro-
słych I˚, część A. W programie uczestniczy-
ło 15 osób dorosłych i 4 dzieci; moderato-
rem był ks. Jacek Herma, a animatorkami 
Teresa i Barbara, zaś dziećmi opiekowały 
się Ela i Angelika. Uczestnicy byli z Luk-
semburga i Niemiec, a wśród nich: Fran-
cuz, Rosjanin, ale wszyscy polskojęzyczni. 
Cześć A to pierwsza część programu oazy 
pierwszego stopnia, a więc są omawia-
ne fundamentalne prawdy wiary: Miłość 
Boża, grzech, Zbawienie w Jezusie i osobi-
ste przyjęcia Jezusa, jako Pana i Zbawiciela. 
W czasie oazy uczestnicy uczą się jak trwać 
w codzienności w Jezusie, jak czytać Słowo 
Boże i wprowadzać w praktykę, jak prowa-
dzić życie poddając się prowadzeniu Ducha 
Świętego. Grupie oazowej towarzyszyła 
także Maria Rabsztyn - psycholog, która 
w czasie szkoły życia poruszała tematy 
związane z emocjami, komunikacją, prze-
baczeniem. Każdy z uczestników miał także 

możliwość osobistej rozmowy z panią Ma-
rią. Poza zajęciami był czas na odpoczynek, 
na „czas dla rodziny”. Piękna pogoda spra-
wiała, ze jezioro i baseny były oblegane 
w tym czasie, ale też podejmowano wspól-
ne wyprawy do pobliskich lasów.

23-31.07.2022 – Oaza dla rodzin i do-
rosłych I˚, część B. Program części oazy 
15-dniowej realizowała rodzina z Luksem-
burga i niewielka grupa dorosłych. Byli 
w niej przedstawiciele czterech krajów: 
Holandii, Belgii, Luksemburga i Niemiec. 
Podejmowano tematy przygotowujące do 
odnowienia Chrztu świętego i wprowa-
dzające w problematykę życia wspólnoty 
Kościoła.

Darem dla jednej i drugiej oazy była obec-
ność Pani Doroty z Krościenka nad Dunaj-
cem, jednej z założycielek Instytutu Niepo-
kalanej Matki Kościoła (żeńska wspólnota 
diakonii). Jako pierwsza współpracownica 
Ojca Franciszka Blachnickiego mogła da-
wać świadectwo o Słudze Bożym, o jego 
wierze, zaufaniu wobec Ojca Niebieskiego, 
o prawdziwej wolności, w której żył i do 
której wzywał.



49

TERMINARZ
(zaktualizowano: 1.08.2022)

SIERPIEŃ 2022

26-28.08.2022 – 66. Rocznica „Marianum” – Carlsberg
27.08.2022 –  Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie, 
    XI Carlsberski Piknik Muzyczny
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

WRZESIEŃ 2022

2-4.09.2022 –  Oaza „1. Jezus Chrystus”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
10-11.09.2022 – V Kongres Rodzin Polonijnych „Wychowanie dzieci i młodzieży 
    w rodzinie polonijnej”
17-25.09.2022 – Szkoła Modlitwy Słowem Bożym

PAŹDZIERNIK 2022

1.10.2022 –  (252) Maryjne Czuwanie Modlitewne
7-9.10.2022 –  Oaza „2. Niepokalana”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
7-9.10.2022 –  DDD Grupa wsparcia (Spotkanie 1.) Prowadzi M. Rabsztyn
8.10.2022 –  Spotkanie walne stowarzyszenia „Bewegung Licht-Leben e.V.”
    (godz. 10.00 - 16.30)
10-14.10.2022 – Rekolekcje ± 60. („Plusminus 60”. Nie tylko dla seniorów)
    Rozpoczęcie: w poniedziałek 10.10.2022; o godz. 12.00 Eucharystia
    Zakończenie: w piątek 14.10.2022; po obiedzie
15-16.10.2022 – Carlsberski Krąg Centralny Domowego Kościoła
16.10.2022 –  Dzień Wspólnoty w Rheinbergu
21-23.10.2022 – Szkoła Modlitwy Słowem Bożym
24-27.10.2022 – Oaza Ewangelizacyjna / Jesienna dla kandydatów 
    do bierzmowania, dla Oazy Dzieci Bożych, ... 
    Info + prowadzenie: Diakonia „Drogocenna Perła”
28-30.10.2022 – Spotkanie dla młodzieży starszej
28.10.-5.11.2022 – Oaza I° A dla rodzin (1. część 15-dniowej Oazy I°)

LISTOPAD 2022

31.10-4.11.22 – Rekolekcje dla ministrantów
4-6.11.2022 –  Oaza „3. Duch Święty”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
5.11.2022 –  (253) Maryjne Czuwanie Modlitewne
10-13.11.2022 – Dni skupienia środowisk trzeźwościowych
18-20.11.2022 – Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw
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25-27.11.2022 – Rekolekcje adwentowe. Prowadzi ks. Henryk Bolczyk

GRUDZIEŃ 2022

2-4.12.2022 –  Weekendowy kurs dla narzeczonych
8.12.2022 –  (254) Maryjne Czuwanie Modlitewne
    Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
    (czwartek!) 18:00 Eucharystia, 19:00 Adoracja + Różaniec
9-11.12.2022 –  Oaza „4. Kościół”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
9-11.12.2022 –  DDD Grupa wsparcia (Spotkanie 2.) Prowadzi M. Rabsztyn
16-18.12.2022 – Spotkanie dla młodzieży młodszej
23-26.12.2022 – Rekolekcyjne przeżycie Świąt Bożego Narodzenia
30.12.2022-1.01.2023 – Noworoczna Oaza Modlitwy

STYCZEŃ 2023

1.01.2023 –  (255) Maryjne Czuwanie Modlitewne, Uroczystość
    Bożej Rodzicielki Maryi, (niedziela!) 9:30 Eucharystia
7.01.2023 –  Opłatek dla rodzin (organizuje Domowy Kościół)
27-29.01.2023 – DDD Grupa wsparcia (spotkanie 3.) Prowadzi M. Rabsztyn

LUTY 2023

2.02.2023 –  (256) Maryjne Czuwanie Modlitewne
    Święto Ofiarowania Pańskiego
    (czwartek!) 18:00 Eucharystia, 19:00 Adoracja + Różaniec
3-5.02.2023 –  Spotkanie dla młodzieży starszej
10-12.02.2023 – Oaza „6. Modlitwa”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
18-22.02.2023 – Rekolekcje ± 60. („Plusminus 60”. Nie tylko dla seniorów)
    Rozpoczęcie: w sobotę 18.02.2023; o godz. 12.00 Eucharystia
    Zakończenie: w środę 22.02.2023; po obiedzie
24-26.02.2023 – DDD Grupa wsparcia (spotkanie 4.) Prowadzi M. Rabsztyn
MARZEC 2023

4.03.2023 –  (257) Maryjne Czuwanie Modlitewne
10-12.03.2023 – Oaza „7. Liturgia”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
10-12.03.2023 – Spotkanie dla młodzieży młodszej
17-19.03.2023 – Carlsberskie Spotkanie dla Małżeństw
23-26.03.2023 – Dni skupienia środowisk trzeźwościowych
25.03.2023 –  (258) Maryjne Czuwanie Modlitewne. 
    Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
    (sobota!) 18:00 Eucharystia, 19:00 Adoracja + Różaniec
31.03.-2.04.23 – Spotkanie dla młodzieży starszej
KWIECIEŃ 2023

6-9.04.2023 –  Triduum Paschalne 2023
11-15.04.2023 – Rekolekcje dla ministrantów
21-23.04.2023 – Oaza „8. Świadectwo”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
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MAJ 2023

3.05.2023 –  (259) Maryjne Czuwanie Modlitewne. 
    Uroczystość NMP Królowej Polski. 
    (środa!) 18:00 Eucharystia, 19:00 Adoracja + Różaniec
CARLSBERSKIE SPOTKANIE DLA MAŁŻEŃSTW
Kilka razy w ciągu roku zapraszamy na spotkania, w czasie których są poruszane tema-
ty małżeńsko-rodzinne. Małżeństwa uczą się jak przeżywać głębiej swoje życie wiary, 
ale też jak dobrze rozwiązywać różne trudności i konflikty.

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 Różaniec. O godz. 16.00 Eucharystia (jeśli nie zaznaczono inaczej). W pierwsze 
soboty miesiąca Msza św. jest odprawiana w intencjach Krucjaty wyzwolenia Człowie-
ka. Jeżeli w danym dniu przypada uroczystość lub święto, to wtedy jest program zmo-
dyfikowany, uwzględniający liturgię Kościoła.

SPOTKANIA POLSKOJĘZYCZNYCH GRUP AA
(anonimowych alkoholików), Al-Anon i DDA oraz Dni Skupienia dla Wspólnot dwu-
nastokrokowych i środowisk trzeźwościowych. W czasie tych spotkań można znaleźć 
kompetentną pomoc (grupy wsparcia, terapeuci oraz ksiądz). 

SZKOŁA MODLITWY SŁOWEM BOŻYM 
działa od 2014 r. w ramach pracy Międzynarodowego Centrum Ewangelizacji „Maria-
num” w Carlsbergu we współpracy z Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w 
Krakowie i Trzebinii.

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 (8-13 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 rekolekcyj-

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

dła (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
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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: 

DOJAZD DO CARLSBERGU:

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

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




