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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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Po czasie wielomiesięcznych obostrzeń pandemicznych powróciliśmy do 
„zwyczajnego” rytmu spotkań w carlsberskim „Marianum”. Każde z nich 
to nowe wylanie łaski Pana. Jesteśmy tego świadkami jako diakonia stała 
Centrum Ewangelizacji.

Każdy człowiek, szczególnie po raz pierwszy trafiający do Carlsbergu, 
przynosi ze sobą niepowtarzalną historię swoich życiowych zmagań oraz 
odszukania go przez Pana Boga. 

Niech ten kolejny numer naszego Listu do Przyjaciół będzie pomocą, by 
choć na trochę odczuć i przeżyć puls nowego życia, którym obdarowuje 
Zbawiciel przez ręce i wstawiennictwo Niepokalanej.

Z modlitwą 
Ks. Jacek Herma z Diakonią „Marianum”

OD REDAKCJI
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DLACZEGO NIEPOKALANA

Dlaczego Krucjata Wstrzemięźliwości czci Maryję, Matkę Bożą określając 
ją stale i ze szczególnym upodobaniem imieniem „Niepokalana”?

Czyż nie należałoby raczej podkreślać godności macierzyńskiej Maryi 
i czcić Ją jako „Bogarodzicę” i jako Matkę naszą? Czy Maryja w tym aspek-
cie nie jest bliższą naszej myśli, naszemu sercu i naszemu życiu?

Na powyższe pytanie odpowiadamy, że szczególne nabożeństwo, jakie 
żywi Krucjata wobec przywileju Niepokalanego Poczęcia, wynika z istoty 
Krucjaty. Krucjata jest ruchem religijno-moralnym, którego celem i racją 
istnienia jest walka z grzechem, zwłaszcza z pijaństwem i rozwiązłością. 
Dlatego Krucjata zapatrzyła się w Maryję, jako Dziewicę Zwycięską, Nie-
pokalaną, depczącą głowę węża.

Niepokalane Poczęcie - to pełne i doskonałe zwycięstwo człowieka nad 
wężem - szatanem.

Nadzieję, którą dał Bóg człowiekowi zaraz po upadku, że będzie nadal 
trwała walka pomiędzy dobrem a złem, pomiędzy człowieczeństwem 
a szatanem i że w tej walce ostatecznie człowiek odniesie zwycięstwo, 
i głowa węża - szatana zostanie zdeptana - wypełnia się w Niepokalanej 
i w Jej „Nasieniu”, w Chrystusie.

Niepokalana - to wśród całej ludzkości istota jedyna, nad którą szatan 
nie miał żadnej, nawet najmniejszej władzy. Znajduje się on zwyciężony 
- pod Jej stopami. Dlatego Niepokalana jest naszą nadzieją w codziennej 

„Niepokalana Zwycięża”. 
Dwutygodniowy dodatek „Gościa Niedzielnego”  

poświęcony walce o Polskę trzeźwą i czystą. 
Rok III (1959), Nr 7. 

Gabryel Mar 
(Red.: Pseudonim, który używał ks. Franciszek Blachnicki)

Ks. Franciszek Blachnicki
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walce, którą toczyć musimy z grzechem i szatanem, albowiem Jej zwycię-
stwo staje się naszym zwycięstwem.

W naszej duszy toczy się nieustannie walka ze złem, z szatanem i jego 
pokusą. Jeżeli w tej walce zwyciężymy - to dzięki pomocy Łaski Bożej. 
Jeżeli zaś otrzymujemy łaskę - to dzięki Chrystusowi, który nam ją wysłu-
żył - ale także dzięki Niepokalanej, Pośredniczce Wszelkich Łask - która 
z woli Chrystusa rozdaje nam Łaski. Jeżeli więc zwyciężamy w swej duszy 
szatana - to dzięki Niepokalanej.

Co za krzepiąca, wspaniała prawda! Niepokalana jest zaangażowana 
w naszą codzienną walkę z szatanem - Ona w nas walczy i w nas zwycię-
ża! Ona w nas depcze głowę szatana. Niepokalane Poczęcie - o ile jest 
zwycięstwem nad szatanem - trwa niejako i przedłuża się w naszym ży-
ciu, w życiu całego Kościoła. Duch Święty, który żyje i działa w Kościele, 
pozwala nam dziś wnikać coraz głębiej w tajemnice Niepokalanej. Coraz 
lepiej rozumiemy dziś jaką rolę odgrywa Niepokalana w planach Bożych, 
i coraz bardziej zaczynamy żyć tymi prawdami. Dlatego też wszelkie ru-
chy w Kościele, które mają na celu walkę z grzechem i spowodowanie re-
ligijno-moralnego odrodzenia na jakimś odcinku życia - przybierają coraz 
bardziej maryjny charakter.

Z powyższych powodów Krucjata Wstrzemięźliwości, która podjęła się 
niezmiernie trudnej walki z grzechem pijaństwa tak bardzo rozpowszech-
nionym i tak silnie zakorzenionym w woli ludzkiej, w opinii i zwyczajach 
społecznych - związała się w swej walce na śmierć i życie - z Niepokalaną, 
Potężną Pogromicielką szatana.

Cześć oddawana przez Krucjatę Niepokalanej nie jest więc sprawą przy-
padku lub czyjegoś upodobania, ale wynika ona z istoty Krucjaty, jest dla 
Krucjaty nadzieją i rękojmią zwycięstwa.
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Ks. Jacek Herma

Homilia. Carlsberg, Boże Narodzenie 2021

Obecność, droga, spotkanie.
Liturgia Uroczystości Narodzenia Pańskiego daje nam bardzo ważne, 
podstawowe wskazówki do prawidłowego życia duchowego, życia 
wiary. Prawdziwe życie wiary powinno być zbudowane na spotkaniu, 
na doświadczeniu spotkania. Takie spotkanie rodzi się tam, gdzie jest 
wewnętrzne posłuszeństwo, by pójść za tym, co podpowiada Bóg. 
Przez światło rozumu, przez światło Słowa Bożego, czasem przez anioła, 
najczęściej przez drugiego człowieka przychodzi Boża podpowiedź. Jeśli 
człowiek poszukuje prawdy, oczekuje wewnętrznej zmiany, ulepszenia 
swojego życia, tęskni za tym, to wtedy Bóg przychodzi mu z pomocą, 
pokazuje drogę. Pasterze otrzymali takie pouczenie. W środku nocy, 
kiedy czuwali przy swoich stadach, przyszedł anioł i oznajmił im radość 
wielką, że w Betlejem narodził się Zbawiciel. Nawet objawienie przez 
anioła, wydawałoby się oczywiste, wypełniające serca radością, nie rodzi 
jednak pewnego automatyzmu, zobowiązania żeby pójść, żeby wyruszyć 
za tym słowem. 
„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili między sobą: 
pójdźmy do Betlejem i zobaczmy co się tam zdarzyło i o czym nam Pan 
oznajmił” (Łk 2, 15). 
Żyjemy w rzeczywistości społeczeństwa, w którym nastąpiło faktyczne 
odejście od chrześcijaństwa. Jest jeszcze większość ochrzczonych, 
ale nie ma świadomego życia wiary. Jest wielu, którzy słyszeli coś 
z treści ewangelicznych, ale nie wyruszyli za tym światłem. Zanikło 
poszukiwanie prawdy, głód Boga, głód pragnienia przemiany życia. Jest 
jakieś doświadczenie sytości, cywilizacja konsumpcji, która sprawia, że 
wszystko jest dostarczalne. 
Z jednej strony czas ostatnich dwóch lat zakwestionował pewne 
rzeczy, a z drugiej strony w ludziach wierzących dodatkowo wytworzył 
i wzmocnił pewne doświadczenie konsumpcji duchowej – można 
zostać w domu, otworzyć swój odbiornik i „konsumować” różne dobra: 
rekolekcje, katechezę. Niektórzy przesyłają je sobie tworząc dodatkowy 
szum w sieci. Rodzi się pytanie: czy trzeba tylko mówić, wymieniać 
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słowo, przekazywać informacje, słuchać? Jest to ważne, ale może zrodzić 
się taki przesyt, że człowiek słuchając jest przekonany, że to już się dzieje, 
że już się zmienia. Trzeba postawić sobie pytanie: co z tego słowa miało 
wpływ na twoje życie, poruszyło cię do drogi, żebyś osobiście odnalazł 
Zbawiciela? Nawet najpiękniejsze kazanie nie zmieni automatycznie 
życia, jeśli ten, który słucha nie weźmie tego słowa i za nim nie wyruszy. 
Wyruszyć tak jak pasterze. Dobrze jest grzać się w zimną noc przy ognisku, 
dobrze jest siedzieć w ciepłym domu na swoim fotelu. Żeby zrealizowało 
się spotkanie potrzebna jest obecność. 
Nie jest tak, że pasterzom zostało oznajmione, a oni siedzą i czekają. 
Nie czekali, aż Zbawiciel do nich przyjdzie. Zapominamy o tym, że tam, 
gdzie nie ma drogi, nie ma chrześcijaństwa. Tam gdzie nie wyruszasz za 
Słowem, oznacza, że jesteś faktycznie poganinem, który ma iluzję, że żyje 
po chrześcijańsku. 
W najbliższych dniach będzie nam to jeszcze objawione. Jerozolima, 
która sama wie, gdzie się powinien narodzić Zbawiciel – w Betlejem. 
Kiedy przychodzą Mędrcy i pytają, to uczeni w Piśmie odpowiadają – 
w Betlejem. Idźcie, zobaczcie, co z tą informacją zrobić? Ale wyruszyli 
tylko szukający poganie. A więc szukający poganin jest lepszy od 
zasiedziałego, przekonanego o swoim zbawieniu chrześcijanina. Ten, kto 
jest przy źródle, a nie pije z tego źródła, zaniedbuje nie tylko swoje życie 
duchowe, ale nie zanosi też rzeczywistości zbawienia innym. 
Liturgia pyta czy twoje życie jest drogą? Czy bierzesz Słowo Boga 
i idziesz za tym Słowem, aby realizowało się spotkanie? Opowiedz 
o tym spotkaniu i zobacz czy są znaki potwierdzające, że to spotkanie 
rzeczywiście nastąpiło.
„Udali się pospiesznie i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące w żłobie 
Niemowlę” (Łk 2, 16). Gdy wyruszamy za Słowem to Je odnajdujemy, 
bo Bóg prowadzi nas do odnalezienia. Słowo, które do nas kieruje, 
wewnętrzna zachęta, która jest z inspiracji Bożego Ducha, jest obietnicą 
znalezienia. Bóg nie prowadzi nas na manowce. Jeśli coś obiecuje, to 
rzeczywiście jest to możliwe, by to się dokonało, by w naszym życiu 
stało się naszą własnością. Niejako zaczynamy inaczej być ludźmi wiary, 
doświadczamy. 
„Gdy ujrzeli pasterze Niemowlę, opowiedzieli co im zostało objawione 
o tym Dziecięciu. A wszyscy, którzy to usłyszeli, zdumieli się tym co im 
pasterze opowiedzieli” (Łk 2, 17-18). Spotkanie, odnalezienie Jezusa jest 
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wezwaniem do tego, żeby zobaczyć jak przyszła do mnie Boża inspiracja; 
niejako przyjrzeć się drodze, którą dokonałem, ocenić ją, zobaczyć swoje 
motywacje, zobaczyć też chwile i momenty zwątpienia.
Dobrze jest chcieć. Często „chcemy”. Chcemy żeby nasze życie się 
zmieniło. Ale, gdzie motywacja; z jakichś powodów obumiera. Co nas 
odciąga od tego, żeby w sposób zdeterminowany i gorliwy i wytrwały 
osiągnąć cel? Co się stało z naszym poprzednimi chcę? Dlaczego nie 
osiągnęły celu? 
Jakie okoliczności wygaszają to nasze chcę, i w jaki sposób to nasze 
chcę, którym się wewnętrznie ekscytujemy, okrada nas z doświadczenia 
drogi, bo nie zauważamy, że nie docieramy do celu, tylko jesteśmy 
usatysfakcjonowani swoim chcę. Chcę jest ważne, ale nie wystarczy. 
Trzeba okazać wytrwałość, dlatego trzeba zobaczyć, jaka była dotychczas 
moja droga. Jeśli docieram do celu, jeśli jest spotkanie, trzeba zobaczyć, 
co tę moją motywację po drodze osłabiało. Jeśli nie usunę trudności, 
nie wezmę pod uwagę okoliczności, które osłabiają, umniejszają moją 
motywację, to mimo, że doszedłem, następnym razem mogę nie dojść, 
bo zaniedbuję moją przemianę wewnętrzną. Coraz mniej nam się chce. 
Nie formujemy, nie budujemy naszej wiary, nie mamy czasu. Jeśli nie 
formujemy siebie, to następuje szybszy czy wolniejszy regres. Regres jest 
czymś rzeczywistym. Czy nasze życie się rozwija czy zwija? Czy następuje 
progres czy regres? Czy się cofasz? 
Jeśli jest rzeczywiste spotkanie, to ono wzywa do weryfikacji 
dotychczasowego życia. Można się zdumieć, jak ci, którzy słyszeli 
świadectwo pasterzy. Można się ekscytować, zdumieć. Jest to jakieś 
przebudzenie wewnętrzne, chwilowe pomnożenie elementów wiary. 
Pokazane jest nam to, o co mamy zawalczyć. „Lecz Maryja zachowywała 
wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. (Łk 2, 19)). Czy 
zauważasz zasadniczą różnicę? Zdumieć się na chwilę ekscytacji, 
a wziąć to słyszysz, co rozumiesz, co widzisz, rozważać w swoim sercu, 
w swoim wnętrzu, czyli zaangażować umysł i wolę, i zachować, trzymać, 
przechować. Nie po to, żeby ostygło, ale żeby powracało, aby ta treść 
oświecała kolejne etapy życia. 
Człowiek wiary niesie doświadczenie rzeczywistego spotkania ze 
Zbawicielem i ono promieniuje na jego dalszą drogę, w taki sposób, że 
zmienia się życie. „A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za 
wszystko, co słyszeli i widzieli jak im to zostało przedtem powiedziane” 
(Łk 2, 20).
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Rzeczywiste spotkanie ze Zbawicielem zmienia życie. Jeśli życie się 
nie zmienia, jest wątpliwe czy spotkanie nastąpiło. Pokaż mi twoje 
życie, a powiem ci, jaka jest twoja wiara. Ważne jest deklarowanie 
wiary, wyznawanie. Credo, to jest wyznanie wiary, które wyznajemy 
prawidłowo ze wspólnotą Kościoła. Przychodzimy ze swoim wyznaniem 
i sprawdzamy, czy to jest to samo wyznanie, co wspólnoty. Jak jest to 
wyznanie wiary realizowane w praktyce twojego codziennego życia? 
Przyjrzyj się twojemu życiu i porównaj, odnieś je do wyznania wiary 
i zapytaj czy to jest styl Jezusa, styl Zbawiciela, czy odbija się w twojej 
codzienności zbawienie, które przyniósł Zbawiciel, czy też inne modele 
jakiegoś zbawienia. Kto jest twoim zbawicielem? Kto ma wpływ na 
twoje życie? Jezus? Jeśli masz wątpliwość, to trzeba się temu poważnie 
przyjrzeć. 
Dzisiejsza liturgia jest wezwaniem do spotkania, do pójścia za Słowem, 
do zbadania swoich motywacji, aby je wzmocnić, oczyścić; wzywa do 
wytrwałości, do zachowania w sercu i do tego, żeby życie codzienne się 
zmieniało. 
Na początku Mszy świętej była piękna modlitwa: „Przeniknięci nowym 
blaskiem Wcielonego Słowa, prosimy Cię Wszechmogący Boże spraw, 
niech w naszych czynach odbija się światło, które przez wiarę jaśnieje 
w naszej duszy”. 
Kiedy spotykamy Zbawiciela, pomnaża się rzeczywista wiara. Kościół 
modli się o to, żeby ten nowy blask Wcielonego Słowa, które spotykamy, 
którego dotykamy, aby odbijał się w naszych czynach, aby w naszych 
czynach odbijało się światło Zbawiciela. 
Rzeczywiste spotkanie ze Zbawicielem zmienia życie. Kościół każdą Mszę 
świętą kończy rozesłaniem: Idźcie, jesteście posłani, idźcie i nieście innym 
doświadczenie zbawienia, które tutaj się pomnożyło. 
Prawidłowo przeżyta Msza święta jest nowym doświadczeniem 
i pomnożeniem zbawienia, a równocześnie posłaniem do misji: Idź, 
zaświadcz pośród świata o Tym, którego tutaj spotkałeś, dotknąłeś. 
Niech zmienia się twoje życie, a przez twoje słowa i świadectwo życia, 
niech przemienia się świat, do którego jesteś posłany. 



8



9

Jednak pierwsze nasze doświadczenie było takie, że ta dwuletnia przerwa 
spowodowała pewnego rodzaju „wyboistość”. Po dwóch dniach jeden 
z uczestników chciał wrócić do domu. Nie wszyscy uczestnicy się rozu-
mieli, a niektóre konflikty trzeba było już na samym początku rozwiązy-
wać. Poza tym niektórzy animatorzy, jak również uczestnicy, z różnych 
powodów nie mogli być na całym dwutygodniowym cyklu rekolekcji, co 
trochę przyczyniało się do braku stabilności atmosfery. Ale poddanie się 
lub zniechęcenie nie wchodziło w grę. Kluczem do rozwiązania począt-
kowych trudności była cierpliwość, wytrwałość i modlitwa. Ufaliśmy, że 
Bóg powołuje swoje owce nie bez powodu, i chce je mieć przy sobie, i że 
żadne trudności Go nie powstrzymają.

Pierwszy przełom nastąpił czwartego dnia, kiedy po raz pierwszy wy-
braliśmy się na wędrówkę nad jezioro. Poprzez pierwsze małe przygody 
na łonie natury i długie wspólne rozmowy Duch Święty stworzył wśród 
uczestników głębszą więź. Często to właśnie proste doświadczenia zbli-
żają ludzi do siebie. W rezultacie z dnia na dzień młodzież coraz bardziej 
przyzwyczajała się do rytmu oazy i siebie nawzajem. Poprzez poszczegól-
ne punkty programu uczestnicy mogli otworzyć się emocjonalnie i przed-
stawić Bogu swoje tęsknoty, rany i słabości. Mogli doświadczyć, że mogą 
być w pełni sobą przed Bogiem i zrzucić wszelkie maski, które nakłada-
my czasami w kontakcie ze światem i ludźmi. Mogli również przekonać 
się, że inni uczestnicy również zmagają się z tymi samymi problemami 
i słabościami. To doświadczenie Bożej obecności w naszym życiu zostało 
pogłębione i wzmocnione w codziennej Mszy Świętej, w modlitwie wie-
czornej czy w Namiocie Spotkania. Najważniejszym przesłaniem było, 
żebyśmy uwierzyli, że nie jesteśmy sami, a Bóg, który nas stworzył, prze-
nika i chroni nasze ciało i duszę.

ŚWIADECTWO Z OAZY MŁODZIEŻOWEJ

Emilka B.

Po dwóch latach przerwy ponownie odbyła się nasza coroczna oaza 
wakacyjna; w tym roku w dniach 1-17 sierpnia, z udziałem 40 uczest-
ników. Czekając na te długo oczekiwane rekolekcje, byliśmy trochę 
napięci, ale też podekscytowani. 
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Siódmy dzień był również wyjątkowy. W tym dniu odwiedziła nas pewna 
para małżeńska, która opowiadała o istocie małżeństwa, różnicy między 
zakochaniem a miłością, mówiła o wymiarze seksualności oraz odpowia-
dała na wszystkie, również i te trudne pytania uczestników. Szczególnie 
dzisiaj, w obecnym świecie, jest ważniejsze niż kiedykolwiek podjęcie 
tego rodzaju tematu i potraktowanie go poważnie. 

W dwunastym dniu planowany był wyjazd w góry. Jedną z głównych 
„atrakcji” i przeżyć dla wielu uczestników (i również dla mnie osobiście) 
była msza odprawiania na łonie natury. Był to bardzo szczególny mo-
ment, w którym doświadczyliśmy jedności z Bogiem, naszą wspólnotą 
oraz naturą stworzoną przez Niego, co jest szczególnie ważne w szybko 
zmieniającym się, digitalnym, anonimowym świecie. 

W ostatnim tygodniu zauważyliśmy, że młodzi ludzie coraz bardziej się do 
siebie zbliżają. Codzienne przebywanie ze sobą i skupianie się na Jezusie 
i Jego niezrównanej miłości pozwoliły wspólnocie na stworzenie coraz 
głębszej więzi. Początkowe trudności zeszły na dalszy plan. Uczestników, 
którzy musieli wcześniej wyjechać, odprowadzano ze łzami w oczach. 
Ci obcy na początku młodzi ludzie stworzyli rodzinę, wyznając wspólne 
wartości i razem szukając sensu życia. Zrozumieli, że bez względu na to, 
jak trudne może być ich życie, warto jest gromadzić się wokół Jezusa, 
który uczy nas, że liczy się miłość i przylgnięcie do Boga.

Jak zwykle zakończeniem Oazy była świąteczna Agapa. Mogliśmy po raz 
ostatni razem serdecznie się śmiać, oglądać zabawne występy grup oa-
zowych I i II stopnia oraz animatorów, a także wspólnie tańczyć i rozma-
wiać do późnych godzin nocnych. Godzina świadectw w ostatnim dniu 
pokazała, że Oazy nie da się porównać z żadnym innym wydarzeniem. 
Znajdujesz przyjaciół na całe życie i społeczność, która pomaga ci stawiać 
Boga na pierwszym miejscu; Boga, który pragnie wypełnić serce każde-
go. A świat potrzebuje ludzi pełnych serca, zwłaszcza ludzi młodych, któ-
rzy znają swoją wartość i widzą tę wartość również w innych. I mam na-
dzieję, że Oaza właśnie tego dokonała. Jesteś kochany dziś i na zawsze.  
Żyj odważnie! 
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Tegoroczna rocznica była podwójnie wyjątkowa, bo równocześnie mieli-
śmy okazję podziękować dobremu Bogu za 60 lat kapłaństwa ukochane-
go przez wszystkich ks. Henryka Bolczyka. Był więc to weekend niezwykły, 
pełen radości i wdzięczności za te jakże liczne lata Bożego prowadzenia. 
Dla mnie osobiście cały ten weekend od początku do końca był przepięk-
nym przeżyciem. Wydaje mi się, że już dawno nie czułam w sobie tyle 
radości, nie przeprowadziłam tyle pięknych i budujących rozmów, nie po-
znałam tylu radosnych ludzi. Wiadomo, że tak właśnie działa Carlsberg. 
Ale mimo wszystko czuję, że w tym roku było jakoś szczególnie. Może 
z powodu niezwykle poruszającego słowa księdza Jacka, a może dlate-
go, że towarzyszyli nam przyjaciele z naszej parafii. Nie wiem. Jak my-
ślę o tegorocznych obchodach to myślę właśnie o tych momentach, gdy 
czułam Bożą miłość i obecność: w kazaniach księdza Jacka, w głębokiej 
spowiedzi u księdza Ireneusza, w przepięknej muzyce uwielbienia granej 
ze sceny przy zachodzie słońca, w obecności przyjaciół... I wszystkie te 
małe cuda, te chwile, gdy chce się tańczyć z radości dopełniło jeszcze nie-
zwykłe świadectwo księdza Henryka, pełne humoru, pokory, wnikliwych 
obserwacji i ciekawych anegdotek o księdzu Blachnickim. Dawno już się 
tak nie uśmiałam. Opuszczając tę „oazę” towarzyszyło mi poczucie, że 
chcę więcej i że to wyjątkowe miejsce za każdym razem nas zmienia, do-
pełnia i daje siłę do zmagania się z codziennością i podjęcia wysiłku życia 
charyzmatem Ruchu Światło-Życie.

Bogu niech będą dzięki

ROCZNICA MARIANUM

Ania D.

Jako, że Carlsberg jest dla naszej rodziny szczególnym miejscem, nie 
mogło nas zabraknąć na obchodach 66. rocznicy Marianum. Bo jak tu 
nie świętować urodzin miejsca, które tyle nam dało, i które - ilekroć 
odwiedzamy - staje się impulsem do refleksji, pogłębienia wiary i na-
wrócenia.
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KONGRES RODZIN POLONIJNYCH W CARLSBERGU 10-11.09.2022 

Tomasz L.

Rodzicielskie troski, jakie są? Na tak postawione pytanie nietrudno 
odpowiedzieć. Zapewnienie potomstwu pożywienia, bezpieczeń-
stwa, dachu nad głową, jak najlepszej edukacji, ale także rozrywek, 
odpoczynku, w telegraficznym skrócie szczęśliwego dzieciństwa. Do-
bry rodzic ze wszystkich sił stara się otoczyć dziecko miłością, bo wła-
śnie z niej bije źródło dobrego ojcostwa i macierzyństwa. 

Dobre i szczęśliwe dzieciństwo trudno jest zdefiniować w sposób ścisły. 
W krajach, gdzie toczy się wojna lub panuje dokuczliwa bieda, szczytem 
marzeń i możliwości jest często miska strawy dająca przeżyć kolejny 
dzień. Bogaci rodzice głowią się nad wyborem jak najlepszej szkoły, która 
da ich progeniturze dobry start kariery a w przyszłości umożliwi wyso-
ki status społeczny oraz godziwe zarobki. Dla chrześcijańskich rodziców 
ważne jest, a właściwie ma być najważniejsze, przekazywanie wiary w Je-
zusa Chrystusa. To jest zadanie i zarazem zobowiązanie, jakie biorą na 
siebie przed chrztem dziecka. 

W czasach trzeciego millenium, kiedy ponowoczesny, światowy system 
społeczno – polityczno – ekonomiczny chwieje się w posadach, wstrzą-
sany jest konfliktami zbrojnymi, procesami globalizacyjnymi, upadkiem 
tradycyjnych autorytetów, religii, ale także gigantycznym rozwojem tech-
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nologii telekomunikacyjnych i IT, wychowywanie dzieci w wierze przod-
ków jest zadaniem niezmiernie trudnym. Dla młodego pokolenia nie jest 
już oczywistą wiara w Boga, co jeszcze nie tak dawno wydawało się być 
zupełnie naturalne. Młodzi coraz częściej porzucają wiarę, przestają cho-
dzić na katechezę, co często powoduje konflikty i napięcia w łonie rodzi-
ny. Jak temu zaradzić? Jak wychowywać dzieci, aby te nie odwracały się 
plecami do wiary rodziców i dziadków? Odpowiedzi na to palące pyta-
nie starali się szukać uczestnicy Kongresu rodzin polonijnych, jaki obył 
się w dniach od 10 do 11 września b.r. w niemieckim Carlsbergu, gdzie 
działał aż do swej śmierci sł. Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ponad 100 
uczestników świeckich i duchownych spędziło dwa dni na wysłuchiwaniu 
ciekawych referatów, podejmując żywe dyskusje oraz wymianę myśli. 
Nie zabrakło również czasu na wspólną modlitwę, posiłki ale także na za-
bawę taneczną. Ośrodek „Marianum”, przez te dwa dni, napełniony był 
również śmiechem i harmidrem czynionym przez małe dzieci, które do 
polonijnego ośrodka, zlokalizowanego w malowniczym, sosnowym lesie 
przyjechały ze swoimi rodzicami. Łatwo było można zauważyć rodziny 
wielodzietne. To jest ciekawa obserwacja. Wielkoduszna wielodzietność 
idzie często w parze z silną wiarą kochających się rodziców. Widok du-
żych, kochających się rodzin stoi w oczywistej kontrze wobec krzywdzą-
cego i zafałszowanego obrazu medialnego, który pokazuje ciemną, ob-
ciążoną nałogami patologię płodzącą bezmyślnie potomstwo. 

Jak zatem wychowywać dzieci po chrześcijańsku? Czy uczestnicy znaleźli 
odpowiedź na to pytanie? Czy znaleźli receptę na postępującą laicyzację 
dzieci z katolickich rodzin? Na pewno nie. Czy chociaż przybliżyli się do 
sedna problemu? Tutaj możemy śmiało napisać, że tak. Z dwudniowych 
obrad, rozmów, czasem nawet i przyjacielskich sporów zarysowały się 
konkretne wnioski. Dotychczasowe formy wychowywania w wierze stra-
ciły swoją moc. Nauka religii w szkole, wraz z dwoma punktami ciężko-
ści w postaci przygotowywania dzieci do uroczystości pierwszej Komu-
nii świętej oraz do przyjęcia sakramentu bierzmowania nie wystarczają 
do tego, aby dzieci wkraczające w dorosłość nie porzucały wiary. Jeżeli 
dziecko wzrasta w rodzinie, w której wiara rodziców ma charakter jedy-
nie tradycyjny, uczęszcza na katechizację szkolną, która jest tylko jednym 
z wielu przedmiotów szkolnych skoncentrowanym na zdobywaniu wie-
dzy, a nie wprowadzającym w duchowość chrześcijańską, oraz nieustan-
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nie przebywa - realnie i wirtualnie - w świecie niechętnym lub wrogim 
religiom, a zwłaszcza chrześcijaństwu - to mamy w zasadzie gotową re-
ceptę na porzucenie Kościoła przez młodego dorosłego. 

Wiara rodziców musi być silna, a zarazem bardzo naturalna, uczestnic-
two w sakramentach regularne, ale zarazem nie obciążające i opresyjne, 
praktyki religijne oraz modlitwa organiczne, lecz dalekie od dewocji, aby 
móc przeważyć wpływ tego świata. Czy to wystarczy? Czy to jest spo-
sób i rozwiązanie? Niestety nie, inaczej mielibyśmy do czynienia nie tyle 
z wiarą co z magią, której skuteczność ma być uzależniona od ścisłego 
przestrzegania rytuału magicznego. Tymczasem wiara w Boga jest łaską, 
a rolą rodziców jest to, aby w pierwszej linii nie utrudniali, nie zamykali 
drogi Słowa Bożego do serc ich dzieci. Przeciwnie, mają na swoim przy-
kładzie pokazać piękno wiary w Boga i pięknego życia z Nim. 
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NAJFAJNIEJSZA Z DOTYCHCZASOWYCH

Jola i Jacek P.

10-14.10.2022 – Oaza ±60 („Plus minus 60”). Nie tylko dla seniorów. 
Najfajniejsza z dotychczasowych. Tak została obwołana – nieoficjal-
nie, jeszcze przed jej zakończeniem – przez organizatorów i uczest-
ników. Program przewidywał, poza stałymi punktami porządku dni 
- wykłady i katechezę, wspólne śpiewanie, trochę zabawy w formie 
„pogodnych wieczorów” i przygotowanie pod fachowym kierownic-
twem siostry Uli drobnych papierowych pamiątek z Oazy.

Był też czas na indywidualne spacery po lesie i zbieranie grzybów, któ-
re wysypały się właśnie w wielkiej obfitości. Grzyby okazały się atrakcją 
nie tylko rekreacyjną, ale i kulinarną. Było ich tyle, że stały się głównym 
punktem menu. I to nie byle jakiego. Rydzów niektórzy nie widzieli i nie 
próbowali od lat. Były też kanie i borowiki, a podgrzybki jedliśmy jako 
potrawkę i zupę. Wyjątkowa kuchnia okazała się godną oprawą do tego 
co najważniejsze. Do uczty duchowej.
 Wykłady prowadziła Małgorzata, psycholog dyplomowany, a katechezę 
ks. dr Jacek. Temat wiodący, to „Samoocena i poczucie własnej wartości”. 
Okazało się, że przeżywszy trzy ćwierci życia można mieć błędne pojęcie 
o sobie samym i niesprawiedliwą ocenę własnej przeszłości. Także to, że 
często nie potrafimy, z powodu fałszywych zahamowań, wyrażać swoich 
pozytywnych emocji, czy upominać się o swoje elementarne prawa wy-
nikające wprost z Prawa Naturalnego, czyli dane nam od Pana. 
Ale o tym, że ta Oaza miała wyjątkowo podniosły i radosny nastrój, prze-
sądziła obecność i twórczy wysiłek naszych kochanych leaderów muzycz-
no-wokalnych: Beaty i Mariusza. Przygotowali dla nas specjalne na tę 
Oazę śpiewniki i zaprosili do prób. A do tego podobno zdarzył się mały 
cud, że było wśród nas wiele osób z dobrym słuchem muzycznym. Jaka 
to przyjemność zaśpiewać chórem, z podziałem na głosy, nową pieśń 
po kilku minutach nauki! Z dwunastostrunną gitarą Mariusza i wiodą-
cymi głosami ich obojga – to przychodziło samo! (Jasne, że Duch Święty 
czuwał.) Czy są chwile bardziej podniosłe niż wspólne śpiewanie hymnu 
dziękczynnego?
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Podczas wykładów z psychologii i katechezy, Beata i Mariusz aranżowali 
także przerywniki chóralno-muzyczne. Śpiewaliśmy więc przez cały czas. 
Ponoć kto modli się śpiewem, modli się podwójnie.
Jeden wieczór po kolacji poświęcony był w całości własnym utworom Be-
aty i Mariusza. Prawdziwy koncert z wieloma instrumentami. I z dwiema 
tylko gwiazdami. Jest wielce prawdopodobne, że Siostra Barbara jeszcze 
ich zaprosi.

Chwała Panu!
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SPOTKANIE CENTRALNEGO KRĘGU 
CARLSBERSKIEGO DOMOWEGO KOŚCIOŁA

Aneta i Krzysztof M.

Spotkanie Centralnego Kręgu Carlsberskiego Domowego Kościoła.
Goście z Polski oraz wybory nowej pary odpowiedzialnej za DK 
w Niemczech.

Spotkania Centralnego Kręgu Carlsberskiego (CKC) Domowego Kościo-
ła (DK) stały się wydarzeniem, które na stałe wpisało się w carlsberski 
kalendarz. Co roku na jesień przyjeżdżają i spotykają się w Carlsbergu 
pary rejonowe z Niemiec wraz z księżmi moderatorami. Obecny jest 
moderator DK w Niemczech ks. K. Romanowski, moderator Ruchu Świa-
tło-Życie z Carlsbergu ks.J. Herma, panie z Instytutu Niepokalanej Matki 
Kościoła (INMK) Barbara Mazur i Angelika Fajkis, para odpowiedzialna za 
DK w Niemczech oraz skarbnik DK. Spotykamy się razem, by wymienić 
się radościami i trudnościami pełnionej posługi oraz by podjąć ważne 
tematy dla całej wspólnoty DK w Niemczech. W ubiegłym roku forma-
cyjnym 2021/2022 przeżywaliśmy setną rocznicę urodzin Sługi Bożego 
ks.Franciszka Blachnickiego. Wtedy to również zaprosiliśmy nowo wy-
braną parę krajową z Polski, a mianowicie Małgorzatę i Tomasza Kaspro-
wiczów, na spotkanie CKC w 2021 roku (która połączyła się z nami za 
pośrednictwem internetu), a w tym roku przyjechała osobiście wraz z ks. 
Damianem Kwiatkowskim, moderatorem krajowym Domowego Kościoła 
do Carlsbergu.

Nasze spotkanie CKC DK (14.-16.10.2022) rozpoczęło się piątkową, wie-
czorną Mszą świętą, gdzie ks. Damian w swojej homilii zachęcał, by iść za 
Słowem i wciąż na nowo wybierać w życiu Boga. Nasze życie jest zawsze 
drogą, którą można pójść w dobrą lub złą stronę. Bóg w swojej odwiecz-
nej miłości dał nam dar wolności, byśmy mogli sami wybierać i opowia-
dać się, którą drogą chcemy iść. Natomiast Ewangelia wg. św. Łukasza 
mówiła, aby wystrzegać się kwasu czyli obłudy, gdyż nie ma bowiem nic 
ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie 
było poznane i na jaw nie wyszło (Łk 8, 17). W tym dniu Słowo zachęcało 
nas, abyśmy na nowo zawierzyli nasze życie Chrystusowi i za Nim szli. 
W sobotę, podczas spotkania, w pierwszej części dzielenia się radościami 
jak i trudnościami w pełnionej posłudze, pary rejonowe mogły również 
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usłyszeć od naszych gości z Polski istotne informacje mówiące o formacji 
w Domowym Kościele. Wyjaśniano wtedy między innymi pewne niuanse 
w używaniu nazwy i rozumieniu rekolekcji formacji podstawowej Oazy 
Rodzin czy Oazy Rodzin Domowego Kościoła, których błędne rozumienie 
jak i błędne interpretowanie może też doprowadzić do niezrozumienia, 
czy wręcz odrzucenia charyzmatu DK. Podczas porannego spotkania mia-
ło miejsce jeszcze jedno bardzo ważne wydarzenie, a mianowicie wybór 
nowej pary odpowiedzialnej za DK w Niemczech. Po prawie pięciu latach 
naszej posługi nową parą odpowiedzialną za DK w Niemczech zostali 
Monika i Jakub Lubienieccy z Monachium. Przekazanie posługi nastąpi-
ło w dalszej, najważniejszej częsci programu sobotniego, czyli podczas 
Mszy świętej. Po raz pierwszy w historii spotkań CKC przy ołtarzu Mszę 
św. współkoncelebrowało łącznie czterech księży: ks. Damian Kwiat-
kowski (moderator DK z Polski), ks. Krzysztof Romanowski (moderator 
DK z Niemiec), ks. Jacek Herma (z Carlsbergu) i ks. Sebastian Sosnowski 
(moderator rejonowy z Aachen). Podczas homilii Ks. Damian wyjaśniając 
Słowo z dnia wskazywał, że święty Paweł w Liście do Efezjan (Ef 1,15-
23) zaprasza nas do głębszego poznania Boga. Prosi on, by Pan Bóg dał 
nam światłe oczy serca, czyli poznania (rozum i serce), czym jest dzie-
dzictwo Boże, czyli nasze zbawienie. Współczesny człowiek za filozofem 
Immanuelem Kantem koncentruje się na sobie, na samym człowieku, na 
swoim ja. Natomiast Chrystus powiedział takie zdanie, że kto się przyzna 
do Mnie przed ludźmi (Mt 10, 32), czyli ja mam tak żyć, aby moje życie 
podobało się Bogu. Bardzo ważnym w komunikacji, wskazywał dalej ks. 
Damian, jest działanie Ducha Świętego, gdyż to On inspiruje i daje łą-
skę rozeznawania i moc działania, żeby przez Niego czyniła się wola Boża 
w naszym życiu. Pod koniec homilii ks. Damian życzył nowej parze odpo-
wiedzialnej za DK w Niemczech, by się nie spodziewali tego, że ich działa-
nie będzie zawsze doskonałe, ale ważne jest by umieli rozeznawać wolę 
Bożą i z miłością podchodzili do małżonków tak, jak św. Paweł do swoich 
uczniów, gdyż jesteśmy Kościołem, którego Głową jest sam Chrystus i to 
nam powinno wystarczyć. Po ceremonii przekazania posługi nowej parze 
ks. Krzysztof Romanowski już wraz z nowa parą odpowiedzialną przeka-
zali parom rejonowym świece na nowy rok formacyjny 2022-2023.
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Po południu para krajowa z Polski wygłosiła konferencję na temat na-
szej Drogi formacyjnej. Był to bardzo ważny temat dla nas, tutaj żyjących 
poza granicami Polski, gdzie nie ma jeszcze możliwości korzystania ze 
stałych/regularnych rekolekcji formacyjnych DK. Ważne było usłyszeć to, 
jak najbardziej ważne dla wszystkich przesłanie m.in. o dążeniu do świę-
tości w jedności ze współmałżonkiem, gdzie panuje zrozumienie, deli-
katność i szacunek wobec drugiego człowieka. Nasza droga formacyjną, 
nawiązuje do pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie istniał tzw. kate-
chumenat, czyli droga na której dokonywała się inicjacja chrześcijańska. 
Trwanie na tej drodze miało z kolei prowadzić do dojrzałości chrześcijań-
skiej. Na podstawie dokumentu Obrzędów chrześcijańskiego wtajemni-
czenia dorosłych (Ordo initiationis christianae adultorum) wyróżnia się 
trzy etapy/kryteria na drodze ku dojrzałości chrześcijańskiej, czyli: etap 
ewangelizacji, etap katechumenatu właściwego (inna nazwa to deutero-
katechumenat) oraz trzeci etap to mistagogia i diakonia we wspólnocie. 
Para krajowa zachęcała nas również do czytania podstawowej lektury ks. 
Franciszka Blachnickiego - Sympatycy czy chrześcijanie?

Podczas niedzielnej, parafialnej Mszy św. ks. Damian mówił o tym, jak 
Mojżesz wymodlił zwycięstwo Izraelitów nad Amalekitami (Wj 17,8-13) 
i że jest to również dla nas zachęta, by się nieustannie modlić. Ale jak, 
kiedy przychodzi zniechęcenie? Wtedy potrzeba jest naszej wyrazistości 
w modlitwie, czyli konkretnej postawy, czasu i umiejętności dialogowa-
nia z Bogiem w szczerości i prostocie swojego serca. Święty Paweł w dru-
gim liście do Tymoteusza (2 Tm 3,14-4, 2) zachęcał, by głosić Chrystusa 
poprzez mówienie prawdy w pokorze. W homilii usłyszeliśmy również 
o Ks. Franciszku Blachnickim, jego bezwzględnym zaufaniu Bogu, że na-
wet, gdy nie otrzymujemy od razu tego, o co prosimy, to Bóg daje nam 
i tak to, co jest w danej chwili najbardziej nam potrzebne. Nieraz to o co 
prosimy, jest nie zawsze dla nas najlepsze. Modlitwa buduje relacje, 
a o tym co się stanie z naszą modlitwą, decyduje Bóg, a nie my. 

Po obiedzie pożegnaliśmy się z ks. Damianem oraz Gosią i Tomkiem, któ-
rzy udali się w drogę powrotną do Polski, a my, dalej wspólnie podjęliśmy 
ważne tematy dla DK w Niemczech m.in.: organizację dwutygodniowej 
Oazę Rodzin I Stopnia od 22 lipca do 6 sierpnia 2023 w Carlsbergu, na 
którą serdecznie zapraszamy.
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Jesteśmy Panu Bogu wdzięczni za czas naszej posługi (2018-2022), gdzie 
mogliśmy doświadczyć wielu łask Bożych, pięknych spotkań z braćmi 
i siostrami w wierze, małżeństwami, osobami duchownymi, wspólnotą 
z Carlsbergu. Dziękujemy naszym księżom moderatorom DK w Niem-
czech, Ruchu Światło-Życie ks. J. Hermie jak i moderatorowi DK ks. K. 
Romanowskiemu, paniom z INMK, naszym przyjaciołom, którzy nas 
wspierali oraz wszystkim, których dane nam było spotkać podczas naszej 
posługi jako pary odpowiedzialnej za DK w Niemczech. 

Nowo wybranej parze odpowiedzialnej za DK w Niemczech, Monice i Ja-
kubowi życzymy wielu Łask Bożych na czas ich całej posługi.

A za wszystko Bogu niech będą dzięki 
Pamiętając w modlitwie,

Aneta i Krzysztof Michoń 



25

SPOTKANIE PO TRZECH LATACH

Basia H.

Spotkanie w Brukseli z Diakonią z Carlsbergu było pierwszym po 
trzech latach!!! Przed pandemią „Carlsberg” przyjeżdżał do nas przy-
najmniej raz w ciągu roku. Zawsze z utęsknieniem czekaliśmy na ich 
przyjazd, niestety okres pandemii uniemożliwił nam to. 

Pierwsze spotkanie po tak długim czasie rozłąki, i dostajemy rozważa-
nie z Ewangelii św. Łukasza 16,19-31 – przypowieść o Łazarzu i bogaczu. 
Rozważając ten tekst pomyślałam, że to właśnie my jesteśmy spragnieni 
jak Łazarz pokarmu Słowa Bożego, i tak po ludzku stęsknieni też za sobą, 
jako wspólnota. 

Na początku każdy przestawił się podając swoje imię i krótki życiorys 
swojego patrona od tegoż imienia. Ta krótka prezentacja przyniosła wie-
le radości oraz przełamała dystans i nieśmiałość, która zrodziła się przez 
te kilka lat naszej nieobecności we wspólnocie. Owocami tego spotkania 
są osoby, które przyszły wtedy pierwszy raz, a teraz uczęszczają regu-
larnie na spotkania naszej grupy biblijnej. Na spotkaniu był obecny oj-
ciec Andrzej, który przybył niedawno do naszej Polskiej Misji Katolickiej 
w Brukseli, a teraz prowadzi nasza grupę. 

Podsumowując: widzimy jaśniej, jaką łaską jest wspólne dzielenie się sło-
wem Bożym i jakim darem jest obecność drugiego człowieka. Dziękuje-
my ks. Jackowi za piękne rozważanie, za to, że uczy nas odnoszenia tego 
słowa do naszego życia, a tym samym pomaga do usłyszenia, co Pan Bóg 
chce do każdego z nas powiedzieć.

Basi dziękujemy za zachęcanie naszych parafian do poznania Ruchu 
Światło-Życie i jego działalności w Carlsbergu oraz do przyjazdu do „Ma-
rianum”, do miejsca, w którym Ojciec Franciszek Blachnicki przeżył ostat-
nie lata swego życia.

Wielkie Bóg zapłać!
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DZIEŃ WSPÓLNOTY W RHEINBERGU

Bożena

W dniu 16 października 2022 r. zebrała się spora grupa z Nadrenii-We-
stfalii na dniu wspólnoty w Rheinbergu. Przybyli również jako przed-
stawiciele diakonii z Carlsbergu nasz moderator ksiądz Jacek Herma 
oraz siostra Basia ze Wspólnoty Niepokalanej.

Dzień wspólnoty rozpoczął się modlitwą. Pięknym zwyczajem jest 
dzielenie się naszymi problemami i przeżyciami z ostatnich mie-
sięcy; przybliża nas to jakoś do siebie. Z wypowiedzi wynika, że nie 
ma człowieka który by żył bez problemów, ale ważne dla mnie jest, 
jak inni, nasze siostry i bracia radzą sobie z problemami, jak z nimi 
żyć i jak je rozwiązywać. Tym się dzielimy i w ten sposób sobie po-
magamy w tej wspólnocie, która się w krótkim czasie zawiązała.  
Tematem głównym podczas spotkania była modlitwa „Ojcze nasz”. 

Wydawałoby się, że jej treść jest dobrze znana i co tu można jeszcze 
nowego do tego dodać, bo już nie raz była o tym mowa. A jednak do-
świadczyliśmy, że można. Na spotkaniach w grupach było bardzo dużo 
wypowiedzi i dyskusji; trudno było zmieścić się w czasie. Każdy miał coś 
do powiedzenia. Po spotkaniach ks. Moderator omówił treść modlitwy 
„Ojcze nasz” w oparciu o materiał zawarty w Katechizmie Kościoła Kato-
lickiego. Zwrócił uwagę na wiele wątków o których się zazwyczaj nie my-
śli odmawiając modlitwę Pańską. Ksiądz Jacek zachęcił nas do częstszego 
zaglądania do katechizmu, co może nam otworzyć oczy na wiele spraw 
wiary. Opracowany za pontyfikatu Jana Pawła II katechizm jest napisany 
dostępnym dla zwykłego człowieka językiem; sama zaglądałam. 

A na zakończenie fragment z katechizmu, który przytacza słowa św. To-
masza z Akwinu: „Modlitwa Pańska jest najdoskonalszą z modlitw... 
W niej prosimy nie tylko o to, czego możemy słusznie pragnąć, ale także 
w kolejności, w jakiej należy tego pragnąć. Modlitwa Pańska nie tylko 
uczy nas prosić, ale także kształtuje wszystkie nasze uczucia” (por. KKK 
2763).

Szczęść Boże
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LECTIO DIVINA

Alina

W dniach 21-23.10.2022 roku ponad 50 osób zgromadziło się 
w Carlsbergu na rekolekcjach LECTIO DIVINA z Martą, Marią i Łaza-
rzem. Tematem owego weekendu była relacja przyjaźni pomiędzy Je-
zusem oraz trójką rodzeństwa z Betanii.

Prowadzeni przez ojca Krzysztofa Wonsa, Salwatorianina z Krakowa, po-
chylaliśmy się nad różnymi aspektami owej relacji przyjaźni. Aby móc 
przyjąć Słowo Boże konieczne było nieustanne zanurzanie się w ciszy, 
w owo “sanktuarium”, w którym robiliśmy miejsce dla Boga.

W czasie kolejnych spotkań odkrywaliśmy sens Betanii (=dom ubogich, 
dom utrapienia), miejsca położonego przy drodze do Jerycha oraz znaj-
dującego się w odległości około 3 km od Jeruzalem, w którym wszystko 
się dopełniło. To właśnie w Betanii znalazł Jezus przyjazny dom, w któ-
rym był serdecznie przyjmowany i w którym na Niego czekano, obdarza-
no przyjaźnią.

Na przykładzie Marty, Marii i Łazarza odkrywaliśmy więc, co oznacza 
przyjaźń z Jezusem we wspólnym przebywaniu, na czym polega przyj-
mowanie i dawanie w przyjaźni oraz jakie jest miejsce uczuć w tej szcze-
gólnej relacji. Kolejnym wymiarem było cierpienie oraz przyjaźń paschal-
na. Wszystko to razem służyło, by dostrzec, że Jezus chce zamieszkać 
w “Betanii mojego serca” i uczynić ją Swoim “ukochanym kątem”, a mo-
jemu życiu już teraz nadać charakter paschalny. Tylko Jezus ma moc, by 
z najgłębszego grobu wyprowadzić życie. On codziennie daje mi życie 
w pełni, by “świętować życie” i poranek paschalny. Ode mnie zaś zależy 
czy na to odpowiem. 

Chwała Panu!
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„TAK, JEZU”.

Marta

Jesteśmy w Domowym Kościele już szósty rok.

Mimo tego nigdy nie byliśmy na rekolekcjach formacyjnych, takich 
dwutygodniowych. Zawsze to dwa tygodnie, połowa urlopu, więc jak 
i nam, tak i innym ciężko było połowę urlopu podarować Panu Bogu. 

Czułam, że cały nasz krąg, zwłaszcza po długiej pandemii ledwo kuleje, 
i nagle huk, grom z nieba, poczułam że musimy zawalczyć o nasze bycie 
w DK. Mimo, że nasza para prowadząca była sceptyczna, czy znajdzie 
się wspólny termin i czy wszyscy pojadą, dali sie namówić na połowę 
formacji, czyli pierwszy tydzień z dwóch, a za rok druga połowa - i jak się 
uda - w Calsbergu.

Po sporych trudnościach zawitaliśmy na początku listopada w „Maria-
num”. Tak cieszyłam się, że doszło to do skutku! Jak dziecko na św. Mi-
kołaja! Przecież nasz krąg tego potrzebuje, jesteśmy taką marnotą... I się 
zaczęło. Bardzo szybko zorientowałam się, że to ja potrzebuję tych re-
kolekcji, a krąg swoją drogą! To mnie Duch Święty zaprosił! Każdy dzień, 
każdy temat dnia przeplatał się z życiem, wydarzeniami w naszym życiu, 
małżeństwie, wspólnocie, jakby to była część scenariusza dobrze wyre-
żyserowanego filmu. Tematem przewodnim była prawda, że „Bóg mnie 
kocha taką jak jestem”. Za tym idzie najważniejsza nauka Pana Jezusa: 
„Kochaj bliźniego jak siebie samego”...

Ale jak? Przecież jestem taka niedoskonała, niezadowolona z siebie, peł-
na cech, których nie potrafię mimo ciągłych prób pracy nad sobą zmie-
nić, grzesznicą... I mimo tego Bóg mnie kocha! Czeka tylko na mój znak, 
słowo by być w moim życiu, zawsze, nie tylko wtedy, gdy potrzebuję Jego 
pomocy.

Poza katechezą mieliśmy spotkania z panią psycholog Marią Rabsztyn. To 
ona uzmysłowiła mi, że to jak postrzegam samą siebie nie wynika zawsze 
z obiektywnej samooceny ... lecz często z tego, że wpływają na to pora-
nienia z przeszłości, traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa oraz brak 
wiary we własną wartość.
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Analiza mojej osobowości i zachowań dała mi pełen obraz mojego praw-
dziwego ja. Ten proces odkrywania zakątków własnej psychiki, własnego 
ego był bolesny, jakby ktoś przeorał pługiem całą moja głowę... Ale mimo 
to, mierząc się z prawdą o sobie, z dnia na dzień było mi łatwiej uwie-
rzyć, że Bóg mnie kocha! Że nie jestem „wadliwa”, tylko doświadczona 
przez życie, a otwierając się na Niego, tylko z Jego pomocą i łaską mogę 
zmierzyć się z przeszłością, przepracować ją i wybaczyć tym, którzy mnie 
skrzywdzili, a także wybaczyć i sobie to, o co niejednokrotnie miałam do 
siebie żal. Bo Bóg mnie kocha, więc ja też mogę pokochać siebie, a wtedy 
będę umiała tę miłość przenosić na innych!

Uroczyste, dobrowolne przyjęcie Pana Jezusa jako Pana i Zbawiciela było 
kolejnym wydarzeniem na naszych rekolekcjach. Świadome „tak” na py-
tanie, czy pójdę za Nim, było owocem formacji rekolekcji. To takie zawie-
rzenie samego siebie Temu, któremu na mnie najbardziej zależy, oddanie 
kierownicy życia Jezusowi i spokój serca, bo On wszystko rozwiąże najle-
piej. Wszystko w wolności, świadomie, nie pod wpływem chwili i nastro-
ju. Podpisanie deklaracji podjęcia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka było 
już tylko oczywistym następstwem wyboru. Kiedyś bez jednego piwa lub 
drinka ciężko było mi się bawić, a dziś tego nie potrzebuję. „Bóg sam wy-
starczy” mówi pieśń. I mówi największą, żywą i jedyną prawdę.

Duch Święty był z nami. Wszystko, co się działo, było dziełem właśnie 
Jego obecności. Nie chcące jechać na rekolekcje dzieci, po tygodniu 
z płaczem, że nie chcą wyjechać z Calsbergu, wracały do domu, „zrobi-
liśmy” dialog małżeński (a nawet dwa), do którego od lat nie mogliśmy 
dojść. Wszyscy czuliśmy to, jak „najarali:-)” Duchem Świętym staliśmy się 
mocnym kręgiem, który kiedyś kulał. 

Dziś ani służba liturgiczna ani otwarcie się na wezwanie Jezusa, by pójść 
za Nim, nie jest wyzwaniem dla nas. Bo w Piśmie świętym jest napisane, 
że Bóg uzdalnia wybranych a nie wybiera zdolnych. W słabości jest jednak 
siła, jeśli dasz się odnaleźć jak zagubiona owieczka. Pan weźmie Cię na 
ramiona, bo Jego miłość jest bezgraniczna, uzdolni miernotę, ale trzeba 
najpierw Mu na to pozwolić i zaprosić do swojego życia.

„Bo kto przeciw nam, skoro Pan z nami?” 
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SPOTKANIE DLA MAŁŻEŃSTW

Damian Naskręt 

W dniach 18-20 listopada 2022 r. w ramach Carlsberskich spotkań 
dla małżeństw odbyły się rekolekcje nt.: „Życie w rodzinie, a posługa 
w Kościele”. Po kilku latach mojej nieobecności w tym miejscu posta-
nowiłem, wraz z żoną, ponownie tam pojechać. 

Przez ostatnie miesiące, czy nawet lata „siostra” Basia, wysyłała przez 
Whatsapp zaproszenia do Carlsbergu na różne rekolekcje i spotkania. 
Jednak żadne z nich nie dotknęło mnie na tyle, żeby się tam wybrać. Do 
chwili, kiedy zobaczyłem temat tych rekolekcji. Wówczas wiedziałem, że 
to jest ten właściwy moment. I tak po kilku latach ponownie zagościłem 
w Carlsbergu. Mimo, że nie byłem tam przez dłuższy okres, to przyjeż-
dżając poczułem się jakbym wrócił do domu. Pod względem gościnności 
i otwartości nic się nie zmieniło: ciągły uśmiech Basi na twarzy, otwarte 
ramiona każdej ze sióstr, poruszające kazania księdza Jacka i księdza Bol-
czyka, rozmowy przy posiłkach czy też wieczorno-nocne spotkania i dys-
kusje. 

Wróciłem do mojego duchowego domu, miejsca w którym kilkanaście 
lat wcześniej Pan Bóg zasiał we mnie ziarenko. Ziarenko, które wzrasta 
i wydaje dobre owoce... 

Wracając do rekolekcji chciałbym krótko przedstawić osobę prowadzącą 
– Pan Jerzy Demski: osoba o bogatym życiorysie m.in. mąż, ojciec, lektor, 
diakon stały w Kazachstanie, i … Osoba pełna entuzjazmu w czynieniu 
Królestwa Bożego na ziemi. Z pełnym zaangażowaniem i pasją dzielił się 
z nami, uczestnikami, słowem Bożym, Jego odkrywaniem, Jego prowa-
dzeniem oraz swoimi doświadczeniami z posługi w Polsce, na Słowacji 
i w Kazachstanie. 

Rekolekcje były oparte na słowie Bożym, wersetach z Biblii, a punktem 
wyjścia był następujący fragment Dz 1,8: „Gdy Duch Święty zstąpi na 
was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie 
i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. 

Brat Jerzy pokazał uczestnikom co oznaczają poszczególne miasta, krainy 
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czy krańce ziemi. Jerozolima to nasza rodzina, Judea to wspólnota do 
której należymy, Samaria to już kawałek dalej – np. odległe miasto, czy 
kraj sąsiedzki, jak to było w przypadku Jurka – Słowacja, a krańce ziemi 
to np. Kazachstan. Uporządkował pojęcia i pokazał pewną ważną rzecz. 
Abym mógł posługiwać w mojej Samarii czy w odległym kraju, najpierw 
muszę zacząć od rzeczy najważniejszych - od własnej Jerozolimy, od po-
sługi mojej rodzinie, żonie, dzieciom. Dopiero później mogę wyjść dalej. 
Pokazał, że Bóg wybiera każdego do posługi - będziecie moimi świadka-
mi, a twarzą posługi jest Miłość. Każdy w swoim powołaniu jest posłany - 
tam gdzie mieszka, pracuje, żyje, w swojej codzienności – tam jest obec-
nie posłany. Aby rozeznać swoje „powołanie” do rodzaju posługi, trzeba 
prosić o dary Ducha Świętego, prosić też swoją wspólnotę, aby pomogła 
nam rozeznać w jakiej posłudze najlepiej możemy być świadkami Jezu-
sa. Jerzy pokazał też sposób modlitwy, słuchania Boga, aby Go usłyszeć, 
zwłaszcza gdy mamy rozeznać kolejny krok, życiową drogę.

Tak jak wspomniałem na początku, wiedziałem, że mam jechać na TE re-
kolekcje. Dlaczego akurat teraz? U Boga Ojca nie ma nic przypadkowego. 
W drugi dzień rekolekcji podczas homilii ksiądz Jacek zdał uczestnikom 
pytanie, zaproponował aby dokończyli powiedzenie: Wszystko co dobre, 
… . Większość z nas, a pewnie i Wy, którzy czytacie to świadectwo od-
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powiedzieliście …. szybko się kończy. Wtedy ksiądz Jacek dokończył … 
dopiero się zaczyna. Od razu przypomniałem sobie moje początki w Bel-
gii (kilkanaście lat wcześniej), kiedy chodząc do szkoły na naukę języka 
angielskiego zostało w mojej głowie: The best is yet to come (najlepsze 
jeszcze przed mną). Słowa księdza odebrałem jako potwierdzenie wła-
śnie tego, że Pan Bóg ma dla mnie coś jeszcze lepszego. A przecież wiele 
dobrego w moim życiu już się wydarzyło: fajna rodzina, o której marzy-
łem, kościół domowy, posługa lektora czy szafarza nadzwyczajnego. Oj-
ciec zaprosił mnie ponownie na Jego ucztę - na kolejny etap mojej drogi 
życiowej. Co to dokładnie jest, co to będzie – tego jeszcze nie wiem. Jak 
powtarzał Jerzy: Pan Bóg jedne drzwi zamyka, a inne otwiera. 

Na koniec zostawiam WAS i siebie z ostatnim zdaniem, jakie zanotowa-
łem na rekolekcjach: 

Nie można marnować okazji do czynienia dobra.

Czyńmy dobro tam, gdzie jesteśmy, poprzez naszą posługę. 

Z wdzięcznością za możliwość powrotu do Carlsbergu i z serdecznym 
pozdrowieniem 
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OAZA MODLITWY

Kasia M.

W dniach 4-6.11.2022 odbyła się Oaza Modlitwy w oparciu o treści 
zawarte w tematach trzeciego Kroku ku dojrzałości chrześcijańskiej 
„Duch Święty”.

Był to czas zarówno uwielbienia jak i formacji, a także modlitwy wsta-
wienniczej. Uczestnicy przeżyli go bardzo owocnie w radości, odnajdując 
pokój serca i doświadczając mocy działania Ducha Świętego.

Towarzyszyła tej modlitwie, wstawiając się za modlącymi się Matka Naj-
świętsza jako Oblubienica Ducha Świętego. Ona to jest dla nas najdo-
skonalszym wzorem nowego człowieka, oddanego całkowicie w Duchu 
Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu zbawienia. W swojej szkole 
maryjnej uczy nas przez „Magnificat” modlitwy dziękczynienia i uwiel-
bienia Boga.

W sobotę oaza wyruszyła, modląc się w czasie drogi różańcem, na gorę 
Tabor. Z kolei w niedzielę, po katechezie małżeńskiej, którą poprowadził 
ks. Ireneusz, odbyła sie „randka małżeńska” połączona z pielgrzymką do 
groty Maryi Niepokalanej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji.

W czasie oazy modlitwy były obecne także dzieci, które po katechezie 
o Duchu Świętym, namalowały piękne plakaty przedstawiające Jego 
symbole.

Oaza zakończyła się w niedzielę czasem uwielbienia Miłosierdzia Bożego 
i krótkich świadectw uczestników.

Chwała Panu!
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XXXX POLONIJNE DNI SKUPIENIA
„MARIANUM”, CARLSBERG 10-13.XI 2022R.

Czwartek, pierwszy dzień jesiennego spotkania trzeźwiejących z uza-
leżnień rodzin, a już tak dużo osób. Przyjeżdżają zmęczeni – jedni jesz-
cze dziś pracowali i na jutro wzięli wolne, żeby być od początku. Nie 
zdążyli odpocząć, mimo to, są.

TEMAT: UZALEŻNIENIA. WYZWANIA XXI WIEKU

Nałóg bierze się z tego 
że jesteś pusty w środku. 
Pusty i zaniepokojony

(M. Halber, Najgorszy człowiek na świecie)

Inni pokonali setki kilometrów, tak jak ksiądz Stasiu, Jacek, Mikołaj i Re-
nata, przyjechali aż z Polski! Sławek- kolporter też z Polski, no i terapeut-
ka, również. Te Dni Skupienia organizowała grupa z Brukseli, byli więc 
Rysiek i Bożenka (Ona też już mieszka w Polsce J i przyjechała z Mazur), 
Marek, Adam i inni. Wiele osób z Antwerpii, kilka „starych” i wielu mło-
dych zarówno wiekiem, jak i stażem trzeźwienia. To był piękny widok! 
Siostra przywiozła brata, mąż żonę, a przyjaciel-przyjaciela. Kiedy na 
kręgu otwierającym w piątek rano poprosiliśmy, żeby podnieśli rękę ci, 
którzy są z nami po raz pierwszy, zobaczyliśmy, jak to się mówi, las rąk. 
Wielka radość i nadzieja, że to święte miejsce za sprawą Ducha Święte-
go i Ich odmieni. Dopisali trzeźwiejący z Niemiec, z Nimi było podobnie, 
niektórzy byli z nami po raz kolejny, a wielu, pierwszy raz. Ostatecznie nie 
zmieściliśmy się w zielonej sali na górze, zajęliśmy więc dwa, albo i trzy 
razy większą, na dole. 

Ksiądz Stasiu i „Ekipa” z Polski.

Prawie osiemdziesięcioletni kapłan, trzeź-
wiejący od ponad trzydziestu lat alkoholik, 
przyjaciel pogubionych, słabych, uzależnio-
nych, pokorny i wytrwały. Byłam przejęta 
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z jakim oddaniem prowadził drogę krzyżo-
wą przez jesienny, carlsberski las. Często 
było ślisko, nie raz z górki, a przedtem pod 
górę, a On szedł, śpiewał, modlił się głośno 
i przy każdej stacji adekwatnie dawał swoje 
osobiste świadectwo. Stasiu prowadził dla 
nas też msze święte, posługiwał spowiada-
jąc i dodając otuchy. Polubiliśmy Go, sły-
szałam jak mówiono: „On już jest nasz”J

Mikołaj. Uratowany ze szponów narkomani i alkoholizmu chłopak. Nie 
taki znowu „chłopak” bo czterdziestolatek, opowiedział nam swoją hi-
storię. Słuchaliśmy z przejęciem. Nie do wiary! Dobrze, że jesteś Chłopa-
ku!! Jacek, On był już po raz drugi, Renia-pierwszy raz. 

Mitingi. Były i one. Zaczynały się późno, czasami o 22:00 i trwały do 1-2 
w nocy, ale uczestników zawsze było wielu, mimo zmęczenia, mówiliśmy, 
że w Carlsbergu czas płynie inaczej J

Konferencje. Rozpoczęłam od klasyki – alkoholizm jest chorobą. Chcia-
łam dać wiedzę i możliwość autodiagnozy początkującym w trzeźwie-
niu, wzmocnić Ich, a długo trzeźwiejącym przypomnieć, żeby byli czuj-
ni i pokorni wobec swojego alkoholowego uzależnienia. Wspomniałam 
o innych uzależnieniach chemicznych i behawioralnych, takich jak nar-
komania, lekomania oraz pracoholizm, zakupoholizm, hazard, seksoho-
lizm i pornografia. A’propos pornografii i masturbacji, rzeczywiście jeden 
młody mężczyzna rozpoznał u siebie ten problem, a w zasadzie uświa-
domił sobie, że „to” jest nie dość, że uzależnieniowym zapętleniem, to 
jeszcze grzechem. Cieszę się, bo mogłam z Nim porozmawiać i wskazać 
drogę. Była jedna dziewczyna, samotna matka, która przyszła na konsul-
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tację. Rozmowa toczyła się niewinnie, aż nagle, jak nie pojawiły się emo-
cje! Słowa zaczęły więznąć w gardle, myślałam, że nie złapie oddechu, 
mówiła, płakała, ciężko oddychała, stwierdziłam, że uwolni Ją spowiedź. 
Zaprowadziłam do księdza, który przytulił to osłabione grzechem Boże 
Dziecko i dodał siły. Już wie, że jest uzależniona i rozumie tło, dostała kie-
runek. Na koniec, już na kręgu zamykającym powiedziała o sobie:”Przy-
jechała do Carlsbergu Marysia, a wyjeżdża Maria* (imię zostało zmienio-
ne), co odczytaliśmy jako dokonujący się proces zmian. 

W następnej kolejności opowiedziałam Uczestnikom o zagrożeniach XXI 
wieku, o takich nowych uzależnieniach jak: 

•	 Bigoreksja - zaburzenie psychiczne charakteryzujące się subiek-
tywnym poczuciem braku estetyki swojego ciała spowodowanego 
niedostateczną ilością masy mięśniowej i/lub nadmiarem tkanki 
tłuszczowej. W klasyfikacji medycznej zaliczane jest ono do zabu-
rzeń obsesyjno-kompulsywnych, nazywane jest potocznie uza-
leżnieniem od siłowni. Charakteryzuje się natrętnym myśleniem 
o swojej niedoskonałości i może doprowadzić do nerwic, depresji, 
a nawet prób samobójczych. Początkowo przyjmowane suplemen-
ty diety pomagają budować muskuły, jednak osobie z zaburzonym 
obrazem siebie to nie wystarczy, chce wyglądać jeszcze lepiej, chce 
błyskawicznego przyrostu siły i masy mięśniowej. W końcu sterydy 
już również nie przynoszą efektu, powodują zmęczenie i rozdrażnie-
nie, rozregulowują pracę nerek, powodują problemy z pracą nerek 
i płodnością. Trwa błędne koło niemocy i chęci uzyskania wpływu. 
Bigoreksję porównuje się do anoreksji, okazuje się, że najbardziej 
narażone są osoby, które nie były akceptowane w dzieciństwie (za-
burzone postrzeganie siebie, fiksacja na swoim wyglądzie)
•	Ortoreksja - obsesja na punkcie zdrowego odżywiania, reżim die-
tetyczny (zaburzone postrzeganie siebie, fiksacja na swoim wyglą-
dzie)
•	Alkoreksja – obsesja na ograniczaniu spożywanej żywności, aby 
móc wypić więcej alkoholu i nie przytyć (!) (zaburzone postrzeganie 
siebie, fiksacja na swoim wyglądzie)
•	Diabulimia – obsesyjne pomijanie lub zmniejszanie dawek insuli-
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ny przy cukrzycy typu I w celu redukcji masy ciała lub zapobieżeniu 
jej przyrostowi (zaburzone postrzeganie siebie, fiksacja na swoim 
wyglądzie)
•	Dysmorfobia – szczególnie dotyczy młodych dziewczyn, poniżej 
25 roku życia; polega na ocenianiu siebie jako brzydką. Osoba taka 
ma niską samoocenę i nie akceptuje swojej choroby, ciągle spoglą-
da w lustro, zasłania mankamenty, czesze włosy, nadmiernie korzy-
sta z solarium, bez przerwy pyta czy dobrze wygląda (zaburzone 
postrzeganie siebie, fiksacja na swoim wyglądzie)

Nowe zjawiska, trendy:
•	 Influencer/ka (od ang. Influence – wpływ). To osoba, która przez 
Internet głównie Socjal Media wpływa na innych ludzi, zawiązuje z 
nimi relację w celu właśnie wywołania wpływu. Osoba taka MUSI 
być perfekcyjna, jeżeli chodzi o wygląd jak i manipulację (zaburzone 
postrzeganie siebie, fiksacja na swoim wyglądzie, niskie poczucie 
własnej wartości)
•	 Phubbing – ignorowanie osób z którymi się przebywa
•	 Catfishing – podszywanie się w Internecie pod inną osobę
•	 Creping – śledzenie w Internecie czyjegoś życia, obsesyjne prze-
glądanie jego zdjęć, filmów, kontaktów
•	Nomofobia – nałogowe korzystanie ze Smartfona

Zwróciłam uwagę Słuchaczy na dzieci i młodzież, na zagrożenia które pły-
ną do nich ze świata rzeczywistego i wirtualnego (Internetu):

Młodzi, Pokolenie Z, czyli urodzeni po 1995 roku nazywani są „Cyfrowy-
mi tubylcami”. To Oni zmieniają nam dziś sposób funkcjonowania świata. 
Komunikują się za pomocą emotikonów – obrazki oszczędzają słowa, któ-
re kradną czas. Młodzi chcą być w czasie obecnym, chcą być tu natych-
miast, działają na zasadzie impulsów, reagują na posty społeczne, ale tu 
i teraz. Jeżeli w tym momencie nie zrobią „klik” to za chwilę tego już nie 
ma. Funkcjonują w „gospodarce na żądanie”. To jest pierwsze pokole-
nie, które żyje całkowicie publicznie i jest transparentne. Oni nie znają 
świata analogicznego, tak jak Pokolenie X ( ur. 1965-1979), czy nawet 
Pokolenie Y – obecni trzydziestolatkowie, nie chcą zdobywać wiedzy, do 
nabywania wiedzy służy im Smartfon i Internet. Problem jest w tym, że 
bez wiedzy nie da się nadbudowywać świata. Badaczka trendów Natalia 
Hatalska wskazuje na przerażenie dorosłych tym, że dzieci nie chcą iść na 
rolki, na trzepak, nie chcą grać w kapsle i w warcaby tylko budują rela-
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cję z komputerem. Jednak okazuje się, że młodzi żyją w dwóch światach 
– lustrzanym (wirtualnym) i rzeczywistym i dobrze się w obu światach 
odnajdują, z jednym wyjątkiem. Nie potrafią budować na żywo relacji 
intymnych. W  życiu fizycznym wycofują się, bo boją się, że nie potra-
fią i że zostaną odrzuceni, wolą wysyłać sobie serduszka, albo umawiać 
się przez Internet na seks. Młodzi posiadają straszną wizję świata, słyszą 
o terrorze, wojnach, biedzie, efekcie cieplarnianym, chorobach, gwał-
tach, poza tym rodzice narzucają im bardzo zajęć dodatkowych – języki, 
treningi, ogólnie rzecz biorąc w Internecie mogą być kim chcą i wykre-
ować sobie taką rzeczywistość jaką chcą. Tam może być pięknie, a nawet 
bajkowo, bez problemów i lęku. Internet stanowi dla młodych alternaty-
wę dla trudnego świata rzeczywistego. To powoduje, że pojawiły się tak 
zwane e-narkotyki, które wspomagają postrzeganie dzieci na pożądane, 
ale są bardzo niebezpieczne. Czym są? Nie mają nic wspólnego z trady-
cyjnymi narkotykami. E-narkotyk to specjalne nagranie, które ma postać 
szumów, które z kolei są ubogacone dźwiękami o jednej częstotliwości. 
E-narkotyków słucha się w słuchawkach i rzecz polega na tym, że do jed-
nego ucha trafia dźwięk o niskiej częstotliwości, a do drugiego o wyso-
kiej. W efekcie pojawia się efekt dudnienia. Osoba słuchająca odbiera 
wrażenie jakby w jej głowie brzmiał pulsujący ton, który raz rośnie, a raz 
opada, co wprowadza człowieka w pewien trans. E-narkotyki nazywane 
są pigułkami dźwiękowymi, które mają zdopingować mózg, usprawnić 
pracę mózgu, jednak z czasem wprawiają słuchacza w stan odurzenia, 
bez którego nie będzie już umiał żyć. 

Podobnie jest z tzw. lekami nootropowymi (gr. noos - umysł, 
myśl; troops – zwrócić się w kierunku, czyli: Nootrop – zwró-
cić się ku umysłowi). Reklamuje się je jako leki, substancje, 
które jakoby mają wspomagać pamięć, wzmacniać koncen-
trację. Można je spotkać w Internecie pod nazwą Superfo-
ods lub Adaptogeny, to tabletki lub płyn w buteleczkach pod 
pociągającą nazwą np. „Czarodziej” czy „Królowa”; sami wi-
dzicie, uważajcie!

Jeszcze kilka słów o e-papierosach. Są urządzeniem elektro-
nicznym służącym do podawania nikotyny metodą inhalacji. 
Można je kupić w najróżniejszych kształtach, w niczym nie 
przypominają tradycyjnego papierosa.
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Badania pokazują, że tzw. wapowanie, czyli pół-
godzinne inhalowanie się za pomocą e-papiero-
sa zwiększa niebezpiecznie poziom stresu oksy-
dacyjnego i jest on o 4 razy wyższy niż u palących 
zwykłe papierosy! 
Z kolei wysoki poziom stresu oksydacyjnego 
zwiększa ryzyko wystąpienia chorób płuc, cho-
rób układu krążenia i innych chorób neurodege-
neracyjnych w tym Alzheimera oraz nowotwo-
rów

Mówiłam w dalszej kolejności o depresji u dzieci; ten temat również spo-
tkał się z dużym zainteresowanie Uczestników Dni Skupienia. 

Całość mogę podsumować następująco: dużo dobra popłynęło zarówno 
dla intelektu, jak i dla ducha. Bliskość drugiego człowieka jest bezcenna, 
dlatego już teraz zapraszam w imieniu swoim i Organizatorów (niemiec-
kie grupy) na kolejne Polonijne Dni Skupienia w marcu 2023 roku.

Ewa Jasik-Wardalińska

Specjalista Psychotereapii Uzaleznień
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W dniach od 25 do 27 listopada b.r. uczestniczyliśmy (około 50 osób) 
w rekolekcjach adwentowych prowadzonych przez naszego wciąż 
rześkiego, pełnego radości i dobrego humoru ks. Henryka. Temat tego 
spotkania „ Świadkowie adwentu spełnionego” pozwolił nam w no-
wym świetle spojrzeć na wydarzenia poprzedzające Narodzenie Pań-
skie.

Pierwszym świadkiem adwentu spełnionego jest Archanioł Gabriel (mąż 
Boży; mąż silny), zapowiadający Zachariaszowi narodzenie świętego Jana 
Chrzciciela „…Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem 
posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną...“ (Łk 1,5-25). 

Następnie przychodzi Archanioł Gabriel do domku Maryi oznajmiając Jej 
radosną nowinę, że z Jej łona narodzi się Król, Zbawca i Odkupiciel czło-
wieka. „...Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. 
Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym...” 
(Łk 1,26-38). 

Odpowiedzią Zachariasza i Maryi na anielskie przesłanie jest uwielbienie 
Boga w pieśniach Benedictus (Pieśń Zachariasza) i Magnificat (Pieśń Ma-
ryi), które wyśpiewujemy za nimi w Liturgii Godzin: Jutrzni i Nieszporach.

Aby lepiej zrozumieć istnienie wysłanników Bożych, jakimi są aniołowie, 
sięgnęliśmy do Katechizmu Kościoła Katolickiego i prześledziliśmy ich 
obecność w ciągu całej historii zbawienia.

Drugim świadkiem adwentu spełnionego jest Maryja, która z uwagą słu-
cha przesłania anielskiego: „...Nie bój się Maryjo znalazłaś bowiem łaskę 
u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus” i od-
powiada z wielką pokorą: „Oto Ja służebnica Pańska, niech mi się stanie 
według twego słowa...” (Łk 1,26-38).

Maryja wypełnia to Słowo przez całe swoje życie, a stojąc pod krzyżem 
przyjmuje nowe posłannictwo i staje się Matką Kościoła.

ADWENTOWE DNI SKUPIENIA Z KS. DR. HENRYKIEM BOLCZYKIEM

Joanna K.
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Trzecim świadkiem adwentu spełnionego jest święty Józef. Na podsta-
wie ewangelii Mateusza i Łukasza prześledziliśmy jakie orędzie otrzymał 
święty Józef od anioła Pańskiego, jak je przyjął i jak je realizował.

Wielką pomocą w rozwinięciu tego tematu był dla nas List papieża Fran-
ciszka o świętym Józefie „Patris corde” (Ojcowskim sercem).

Opiekun Zbawiciela jest w tym liście przedstawiony jako:
1. Ojciec umiłowany
2. Ojciec czuły
3. Ojciec posłuszny
4. Ojciec przyjmujący
5. Ojciec z twórczą odwagą
6. Ojciec – człowiek pracy

7. Ojciec w cieniu

W tym ostatnim siódmym punkcie nawiązuje papież Francieszek do 
książki polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”.

Wieczorna adoracja Najświętszego Sakramentu była okazją do medyta-
cji wylosowanego wcześniej tekstu, dotyczącego wyżej wymienionych 
świadków adwentu spełnionego, dzielenia się tym tekstem oraz modli-
twy.

„Oto przyjdzie Pan, Władca królów ziemi; szczęśliwi, którzy są gotowi 
wyjść Mu na spotkanie” (Liturgia Godzin).

Chwała Panu za dar tych rekolekcji.
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Nasi Drodzy,

Chciałam się podzielić radością, że dach i elewacja w „Albertinum”, jed-
nym z naszych domów, została ukończona. Stary dom, który jeszcze nasz 
Ojciec Franciszek Blachnicki nazwał „Albertinum” (nawiązując do postaci 
św. Brata Alberta i jego zaangażowania na rzecz potrzebujących); tam 
znajdowali i znajdują także obecnie miejsce różne osoby potrzebujące 
wsparcia, które nie radzą sobie w życiu. Mieszka tam również ks. Irene-
usz, który trzyma pieczę nad nimiJ

Dach już się rozsypywał i przeciekał, więc jego remont i wymiana da-
chówki była konieczna. Dodatkowo zdecydowaliśmy się na Po pande-
mii trudno w Niemczech o materiały budowlane, ale pomimo trudności 
i dłuższego oczekiwania, we wrześniu udało się rozpocząć prace. Wy-
miana dachu, ocieplenie domu, nowa elewacja na budynku; to wszystko 
trwało, a ponieważ dodatkowo pogoda także nie rozpieszczała, czasem 
ze względu na deszcze były dłuższe przestoje. 

Bogu dzięki przed zimą wszystkie prace zostały ukończone! Tą drogą 
dziękuję wszystkim, którzy bezinteresownie pomagali przy wymianie da-
chu, dziękuję również wszystkim darczyńcom, którzy wspierają nas ma-
terialnie, dzięki którym możemy podejmować rozbudowy i remonty.

Niech Bóg wynagradza Wam wszelkie dobro, błogosławi Wam i Waszym 
bliskim oraz pozwala dobrze i owocnie przeżyć ten rozpoczynający się 
czas Adwentu.

Maranatha!

NOWY DACH W „ALBERTINUM”

Basia M.
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Duchu Święty, który oświecasz serce i umysł mój, dodaj mi ochoty 
i zdolności, aby ta nauka była dla mnie pożytkiem doczesnym i wiecz-
nym. Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen

Jesteśmy z mężem już ponad cztery lata w krągu Domowego Kościoła. 
Długo w kręgu rozmawialiśmy o rekolekcjach formacyjnych, ale zawsze 
był z tym problem. Jest ciężko poświęcić dwa tygodnie urlopu, człowiek 
potrzebuje odpoczynku, przychodzą pytania czy dzieci będą zadowolo-
ne... Po wielu rozmowach padła w kręgu sugestia, by może można roz-
łożyć dwutygodniowe rekolekcje na dwa etapy tygodniowe, ale były py-
tania czy zgodzi się ksiądz, by tak zrobić i gdzie przeżyć rekolekcje? My 
całym kręgiem modliliśmy się w tej sprawie, i ksiądz Jacek po rozmowach 
zgodził się przeprowadzić dla nas rekolekcje w Carlsbergu.

Te rekolekcje to była rewolucja dla naszej rodziny!!!

Tuż przed wyjazdem nasze dzieci nie chciały zbytnio z nami jechać... 
Wtedy pomodliłam się „Jezu, Ty się tym zajmij” i... okazało się, że będzie 
w Carlsbergu młodzież, która ma tam swoje weekendowe dni skupie-
nia. I był to bardzo ważny czas dla naszych pociech, pomimo że nie było 
to od razu zrozumiałe. Znów roznieciła się w nich iskra wiary. Spotkanie 
młodych ludzi, czytających Biblię, odmawiających różaniec, czuwanie, 
uczestnictwo we Mszy, spowiedź... Odkrycie: To jest też dla nas!!! Duch 
Święty zadziałał, oświecił umysł i otworzył im oczy na to, jak ważne jest 
zaprosić Jezusa do swojego życia i jak przez Niego można zbliżyć się do 
Boga. Jest ważne przede wszystkim otwarcie siebie na Boga. W jednej 
z homilii ks. Jacek mówił, że można przyjść do Boga zawsze, gdyż On cze-
ka na mnie; mogę przyjść ciągle na nowo, jakby z czystą kartką. 

BÓG NAS KOCHA. Zawsze więc możesz zacząć od nowa. Ważne także jest 
pamiętanie o pojednaniu z Bogiem, o spowiedzi i Eucharystii, bo bez niej 
jest ciężko żyć (Wiem o tym ze swojego doświadczenia, bo kiedyś my-
ślałam, że nie jestem godna wejść do kościoła, by przyjąć Eucharystię, 
a spowiedź pokazała mi, że tak nie jest). Otwierając się na Boga, poka-
zując Mu swoje boleści, zmartwienia, ale i radości, możemy oddać Jemu 

„JEZU, TY SIĘ TYM ZAJMIJ!”

Wioletta K.
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wszystko bez reszty. Chrystus poniesie z nami ten krzyż. Tylko my musimy 
Mu na to pozwolić. I nie decydować: w tym mi pomóż, a w tym ja sam 
zadecyduję. Oddać wszystko Bogu i zgodzić się na Jego TAK.

Nasze małżeństwo poprzez te rekolekcje doczekało się owoców. Rozu-
miemy siebie lepiej, mamy czas na rozmowę, wspólną modlitwę, czas na 
dialog małżeński. Poprzez zrozumienie siebie samego mogę lepiej zrozu-
mieć współmałżonka; także to, że musimy mieć wspólny cel, uświęcać 
siebie nawzajem.

Poprzez wykłady księdza Jacka, Basi i Marii, i kontakt z nimi zaczęliśmy 
trochę inaczej patrzeć i rozumieć siebie. A może przede wszystkim KO-
CHAĆ siebie takimi, jakimi jesteśmy. Tylko poprzez akceptację samego 
siebie jesteśmy w stanie w stu procentach kochać innych. Poprzez grzech 
pierworodny dane nam jest bycie niedoskonałym, i to jest dla nas trudne 
i niosące cierpienie. Bóg nas jednak dalej kocha takimi, jacy jesteśmy. 
Daje nam także narzędzia do tego, aby być człowiekiem, który idzie śla-
dami Jezusa, umie kochać, pomagać i wysłuchać innych, nie oczekując 
nic w zamian. Bóg daje swoje światło i moc. Jest możliwe, by żyć słowem 
Bożym każdego dnia, słyszeć co Bóg mówi do mnie.

Podsumowując krótko:

Ks. Jacek: Bóg daje nam zawsze czystą kartkę i kocha nas.

Maria: Zaakceptuj siebie i pokochaj siebie takim jaki jesteś.

Basia: A będziesz kochał wszystkich, jeśli zaprosisz Boga do swojego ży-
cia.

Dziękuję Panu Bogu za te rekolekcje.

Chwała Panu!
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KRONIKA
1-17.08.2022 – Oaza dla młodzieży. Oko-
ło czterdziestu młodych przeżywało swój 
czas rekolekcji wakacyjnych, po przerwie 
spowodowanej czasem restrykcji pan-
demicznych. Większa grupa realizowała 
program Oazy pierwszego stopnia. To-
warzyszył im jako duszpasterz ks. Dariusz 
Stankiewicz. Kilkunastoosobowej grupie, 
podejmującej tematy drugiego stopnia 
rekolekcji, towarzyszył ks. Jacek Herma. 
Większość uczestników podkreślała dobre 
przeżycie czasu spotkania we wspólnocie 
i mówiła o pogłębieniu życia wiary. (rela-
cja str. 9)
26-28.08.2022 – 66. Rocznica „Maria-
num”, połączona z Pielgrzymką Domo-
wego Kościoła oraz XI Carlsberskim Pikni-
kiem Muzycznym. Dotarli przedstawiciele 
Domowego Kościoła, środowiska trzeźwo-
ściowe, dorośli i młodzież, a także para-
fianie z okolicznych miejscowości; uczest-
niczyło około 200 osób z Belgii, Holandii, 
Francji, Polski i różnych części Niemiec. 
Szczególnym wydarzeniem spotkania było 
świętowanie również 60 lat sakramentu 
kapłaństwa ks. Henryka Bolczyka. Central-
nym punktem jubileuszu była uroczysta 
Eucharystia w sobotę, której przewod-
niczył jubilat ks. Henryk Bolczyk. Pogoda 
dopisała, a wiec celebrowano w „Kate-
drze Polowej” przy carlsberskiej kaplicy, 
na wolnym powietrzu. 
Przed południem odbyło się spotkanie 
z ks. Henrykiem, który podjął temat: „60 
lat kapłaństwa opowiedziane w 60 mi-
nut”; na zakończenie były życzenia i kwia-
ty dla dostojnego jubilata.
Po południu w sobotę był czas wspól-
notowego świętowania, dziękczynienia 

i świadectwa. Różne grupy osób m.in.: 
Domowy Kościół, uczestnicy tegorocz-
nych oaz, spotkań organizowanych przez 
wspólnotę „Drogocenna Perła”, przed-
stawiciele środowisk trzeźwościowych 
i inne osoby dawały świadectwo, co Bóg 
czynił w ich życiu na przestrzeni ostatnie-
go roku zarówno w „Marianum” jak i na 
rekolekcjach organizowanych przez diako-
nię w innych miejscach, jak doświadczyli 
nawrócenia i uwolnienia serca, jak odkryli 
Boga Żywego i Jego miłość. (relacja str. 13)

27.08.2022 – 251. Maryjne Czuwanie 
Modlitewne. Było przeżywane w ramach 
kolejnej rocznicy carlsberskiego „Maria-
num”. Matka Boża Częstochowska, Pa-
tronka carlsberskiego Centrum uczy drogi 
wolności i uprasza, jak w Kanie Galilej-
skiej, u swojego Syna, pomocy dla powie-
rzonych Jej uczniów.

2-4.09.2022 – Oaza Modlitwy – „1. Jezus 
Chrystus” – rozpoczął się cykl oaz modli-
twy podejmujący formację „10 Kroków ku 
dojrzałości chrześcijańskiej”. Zgromadziło 
się około 20 uczestników: rodziny z dzieć-
mi, małżeństwa, osoby samotne. Program 
oazy trwa od piątku wieczora do niedzieli 
po południu. W programie są Eucharystie, 
modlitwy, katechezy, spotkania w gru-
pach, noc czuwania, wieczór radości, spa-
cery do lasu.

3-4.09.09.2022 – Spotkanie grupy modli-
tewnej Ojca Pio z Leverkusem. Kilkana-
ście osób wraz z ks. Sylwestrem Marcem 
miało swój czas skupienia, wyciszenia, 
formacji.
10-11.09.2022 – V Kongres Rodzin Polo-
nijnych „Wychowanie dzieci i młodzieży 
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w rodzinie polonijnej”. W Kongresie, który 
przeprowadzono w formie hybrydowej, 
wzięło udział ponad 300 osób z 23 krajów, 
w tym ponad 100 osób jako uczestnicy 
na miejscu, w Carlsbergu. Obrady i dys-
kusje skupiały się na utwierdzeniu zamy-
słu Bożego wobec małżeństwa i rodziny, 
jej zadań szczególnie w aspekcie wycho-
wawczym. Podkreślano rolę rodziny, jako 
pierwszego, niezastępowalnego środowi-
ska wzrostu i rozwoju człowieka. W czasie 
Kongresu poszukiwano konstruktywnych 
rozwiązań wobec współczesnych zagrożeń 
wychowawczych. Prawidłowa rodzina jest 
nie tylko warunkiem spełnienia i szczęścia 
osobistego i relacyjnego, ale i nadzieją na 
kształt przyszłości.
Wielkim ubogaceniem dla uczestników 
Kongresu był dar osobistego spotkania, 
dzielenia się doświadczeniami i wzajem-
nego inspirowania się do działań pomoco-
wych w środowiskach lokalnych. Podczas 
dwudniowego spotkania zaprezentowane 
zostały także konkretne projekty eduka-
cyjne, realizowane wśród dzieci i młodzie-
ży polonijnej. Szczególnym gościem Kon-
gresu był bp Piotr Turzyński, który od kilku 
marca 2022 jest Delegatem Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Emigracji Polskiej. (relacja str. 15)

24-25.09.2022 – 10-lecie Domowego Ko-
ścioła przy parafii św. Moniki w Mona-
chium. Był to czas podsumowania, dzięk-
czynienia, refleksji i wspólnej modlitwy. 
Przed dziesięciu laty Monika i Jakub Lu-
bienieccy, po przybyciu na południe Nie-
miec, zaczęli tworzyć prężne dzisiaj śro-
dowisko formacji małżeńskiej i rodzinnej. 
W spotkaniu uczestniczyli jako reprezen-
tanci carlsberskiej diakonii ks. moderator 
Jacek Herma oraz Barbara Mazur z Insty-
tutu Niepokalanej Matki Kościoła.

31.09-2.10.2022 – Spotkanie diakonii 
młodzieżowej. Kilkunastu młodych prze-
żywało swój czas formacji do posługi 
wobec innych młodych w czasie organi-
zowanych w ciągu roku spotkań. Opiekę 
duchową wobec uczestników podjął ks. 
Ireneusz Kopacz.

1.10.2022 – 252. Maryjne Czuwanie Mo-
dlitewne. Miesiąc październik przypo-
mina o ważności modlitwy różańcowej. 
Równocześnie pierwsza sobota miesiąca 
wskazuje na orędzia fatimskie i potrzebę 
życia w duchu nawrócenia, modlitwy za 
grzeszników i wynagradzania Niepokala-
nemu Sercu Maryi.

3.10.2022 – Spotkanie Róży różańcowej. 
Modlitwa różańcowa ofiarowana w inten-
cji dzieci podejmowana przez członków 
Róży łączy ich we wspólnym działaniu. 
W Carlsbergu zgromadziło się kilkanaście 
osób się na swoim dorocznym dniu sku-
pienia i formacji. Opiekę duchową nad 
uczestnikami spotkania podjął ks. Henryk 
Bolczyk.

7-9.10.2022 – Oaza Modlitwy – „2. Nie-
pokalana”- oaza modlitwy poświęcona 
osobie Maryi, katechezy były wygłoszone 
online z Białorusi, zgromadziło się ponad 
30 osób dorosłych wraz z dziećmi.

7-9.10.2022 – Grupa wsparcia DDD (Do-
rosłych Dzieci Dysfunkcji)  zgromadziła się 
na  swoim  pierwszym  spotkaniu. Uczest-
nicy przez refleksję, dzielenie, modlitwę, 
pracę nad sobą pragną przepracowywać  
trudne tematy swojego dzieciństwa, by 
lepiej i mądrzej przeżywać swoje dzisiej-
sze, dorosłe życie. Spotkaniu towarzyszy 
psycholog Maria Rabsztyn, a opiekę du-
chową sprawuje ks. Jacek Herma.
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8.10.2022 – Spotkanie walne „Bewegung 
Licht-Leben e.V.“. Na dorocznym spotka-
niu członków diakonii Ruchu Światło-Życie 
podsumowano miniony rok pracy i omó-
wiono plany kolejnego roku. Z wdzięcz-
nością wobec Boga wskazywano na liczne 
dobre owoce organizowanych spotkań 
oraz przeprowadzanych inwestycji i re-
montów. Krąg Przyjaciół „Marianum”, czy-
li osób składających swoje ofiary czy też 
wnoszących swój wkład pracy oraz wspie-
rających modlitwą, w znaczący sposób 
uczestniczy w życiu i posłudze carlsber-
skiego Centrum Ewangelizacji. Pozwala 
to także na stabilną sytuację finansową 
mimo niestabilnych czasów.

10-14.10.2022 – Rekolekcje ±60 (Nie 
tylko dla seniorów). Grupa ponad dwu-
dziestu uczestników przeżywała bardzo 
bogaty i różnorodny program formacyjny. 
Wskazywano na potrzebę pracy własnej, 
by przeżywać swoje życie w sposób po-
godny, promieniując ciepłem zarówno 
swojej wiary jak i przemienionego czło-
wieczeństwa na otoczenie. 

15-16.10.2022 – Carlsberski Krąg Cen-
tralny Domowego Kościoła - w skład, 
którego wchodzą pary rejonowe Domo-
wego Kościoła z terenu Niemiec, zgroma-
dził się na swoim dorocznym spotkaniu 
w „Marianum”. Kręgi małżeńskie gałęzi 
rodzinnej Ruchu Światło-Życie, których 
jest w Niemczech około 50, spotykają się 
na terenie wszystkich dekanatów Polskiej 
Misji Katolickiej. W większości towarzyszą 
im w drodze duchowej księża pracujący 
na różnych placówkach polonijnych. Spo-
tkanie carlsberskie poprowadzili Aneta 
i Krzysztof Michoniowie, którzy byli od-
powiedzialni za DK w Niemczech poprzez 
poprzednią kadencję. Podczas spotkania 
została wybrana nowa para odpowiedzia-

na: Monika i Jakub Lubienieccy z Mona-
chium. Szczególnymi uczestnikami tego 
spotkania byli goście z Polski: ks. Damian 
Kwiatkowski, Moderator Domowego Ko-
ścioła oraz Małgorzata i Tomasz Kasprowi-
czowie, para odpowiedzialna na Domowy 
Kościół. (relacja str. 21)

16.10.2022 – Dzień Wspólnoty w Rhein-
bergu – dotarło około 30 osób z różnych 
okolic Westfalii. Rozpoczęto spotkanie za-
wiązaniem wspólnoty, był to czas dziele-
nia się tym, co wydarzyło się w ostatnim 
czasie i za co chciałbym Bogu podzięko-
wać. W katechezie ks. Jacek poruszał te-
mat modlitwy „Ojcze nasz ”. Po obiedzie 
odbyło się spotkanie w małych grupach, 
gdzie uczestnicy dzielili się rozumieniem 
Modlitwy Pańskiej. Ukoronowaniem spo-
tkania była wspólna Eucharystia. (relacja 
str. 27)

21-23.10.2022 – Szkoła Modlitwy Sło-
wem Bożym – Lectio divina z Jezusem 
w Betanii, u Jego przyjaciół. Marta, Ma-
ria i Łazarz razem tworzą dom przyjaciół, 
a jednocześnie każde z rodzeństwa kryje 
w sobie jedyne, niepowtarzalne historie 
przyjaźni z Jezusem. Każda z tych relacji 
jest inna i każda uczy dojrzewania w mi-
łości. Podczas spotkania uczestnicy mogli 
się w tych relacjach zadomowić i w nich 
pobyć. Od trojga rodzeństwa uczyli się 
tego, co najważniejsze w przyjaźni z Jezu-
sem: od nich razem zażyłego przebywa-
nia ze sobą, od Marii przyjmowania, od 
Marty dawania, od dwóch sióstr przyjaźni 
w cierpieniu, od Łazarza przyjaźni, które 
przekracza śmierć. Rekolekcje prowadził 
ks. Krzysztof Wons, salwatorianin, dyrek-
tor Centrum Formacji Duchowej w Krako-
wie, doświadczony rekolekcjonista i kie-
rownik duchowy. Zgromadziło się ponad 
40 osób z Belgii, Szwajcarii i różnych części 
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Niemiec. (relacja str. 29)

28-30.10.2022 – Spotkanie młodzieży 
starszej – zgromadziło się około 55 uczest-
ników z Niemiec i z Polski; był nawet 
obecny Syryjczyk. Temat spotkania „Jezus 
Chrystus – nasz Pan i Zbawiciel” wskazy-
wał na Osobę Jezusa Chrystusa jako jedy-
ną rzeczywistą drogę i prawdę, dlatego 
podczas wieczornej modlitwy uczestnicy 
na nowo zostali zachęceni, by oddać swo-
je życie Jezusowi, jako Panu. Uczestnicy 
cieszyli się ogromnie, że dane im było się 
spotkać po tak długim czasie i umocnić się 
we wspólnocie wiary.
28.10.-5.11.2022 – Oaza I˚A dla rodzin (1. 
część 15-dniowej oazy), na którą dotarły 
rodziny z kręgu Karlsruhe – Rastatt. Było 
to piękne doświadczenie oazy dla kręgu, 
który od kilku lat się zna i spotyka. W cza-
sie rekolekcji w Carlsbergu był czas na 
poznawanie i odkrywanie siebie jeszcze 
głębiej. W programie oazy były katechezy, 
które prowadził ks. Jacek, podczas któ-
rych mogli uczestnicy pracować nad stro-
ną duchową, mogli odkrywać Boga, który 
kocha za darmo, mogli bardziej świado-
mie oddać swoje życie Panu Jezusowi. 
Miała miejsce również Szkoła Życia, którą 
prowadziła Maria – psycholog. Wtedy to 
członkowie oazy mogli podejmować pracę 
ludzką nad sobą, mogli poznawać siebie, 
swoje emocje, aby lepiej żyć w małżeń-
stwie i rodzinie. Kulminacyjnym punktem 
każdego dnia była Eucharystia, podczas 
której uczestnicy podejmowali różne po-
sługi liturgiczne. Był czas na wyprawę do 
„Źródła Mara”, gdzie wędrował Ojciec 
Franciszek Blachnicki, był czas na nawie-
dzenie cmentarza, w tym okresie szczegól-
nej pamięci Kościoła o zmarłych. Był czas 
także na ognisko i kiełbaski, wraz z grupą 
ministrantów, był czas na pracę dla wspól-
noty, podczas której mężczyźni pomagali 

układać dachówkę na dachu, a kobiety 
sprzątały kaplicę i plewiły w ogrodzie.
Świadectwa pokazały, że był to dobry, 
owocny i błogosławiony czas dla wszyst-
kich. (relacja str….)

31.10-4.11.2022 – Oaza dla ministran-
tów. Wzięło w niej udział dwudziestu 
ministrantów z parafii Stuttgart i siedmiu 
z parafii Rotweil z opiekunami i rodzica-
mi; w sumie było około 40 osób. Temat 
oazy: „Ks. Franciszek Blachnicki, jego życie 
i wpływ na służbę liturgiczną”.

W czasie szkoły liturgicznej dzieci udo-
skonalały i przypominały sobie postawy 
liturgiczne oraz służbę ministranta ołta-
rza. Takie oazy/szkolenia są potrzebne 
ministrantom, aby mogli pewniej czuć się 
przy ołtarzu w kościele. Co podobało się 
dzieciom? Bardzo smakowały obiady, po-
dobały się: szkoły liturgiczne, katechezy, 
pogodne wieczory, możliwość poznania 
nowych przyjaciół, codzienna Msza świę-
ta.

4-6.11.2022 - Oaza Modlitwy – „3. Duch 
Święty” - Szczególnym przeżyciem dla kil-
kunastu uczestników weekendowego spo-
tkania rekolekcyjnego było wspólnotowe 
uwielbienie połączone z modlitwą wsta-
wienniczą. W sobotę oaza wędrowała na 
górę Tabor. W niedzielę pielgrzymowano 
do kapliczki Maryi Niepokalanej Gwiazdy 
Nowej Ewangelizacji. (relacja str. 39)

5.11.2022 - 253. Maryjne Czuwanie Mo-
dlitewne. Pierwsza sobota miesiąca była 
dniem modlitwy w intencjach Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. Ks. Franciszek 
Blachnicki, inspirowany objawieniami 
w Fatimie, wskazywał na potrzebę troski 
o godność każdego człowieka i o wyzwo-
lenie z nałogów.
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10.11.2022 – Konferencja Polskiej Misji 
Katolickiej. W „Marianum” spotkało się 
ponad trzydziestu duszpasterzy z deka-
natu południowego i bawarskiego PMK. 
Gościem szczególnym był Ksiądz biskup 
Piotr Turzyński, Delegat Konferencji Epi-
skopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emi-
gracji Polskiej. Towarzyszył mu Rektor 
PMK w Niemczech ks. Michał Wilkosz. 
Ksiądz biskup pragnął osobiście spotkać 
się z pracującymi w duszpasterstwie pol-
skojęzycznym księżmi, i usłyszeć ich oce-
nę sytuacji pastoralnej Kościoła w Niem-
czech. Spotkanie miało także charakter 
formacyjny. Poruszono bieżące problemy, 
omówiono plany dotyczące wyjazdu mło-
dych do Lizbony w roku 2023, na Świato-
wy Dzień Młodzieży. Głównym wydarze-
niem duchowym carlsberskiej konferencji 
była koncelebrowana Msza św. w kaplicy 
„Marianum”, której przewodniczył Biskup 
Delegat.

10-13.11.2022 – Dni Skupienia Środo-
wisk Trzeźwościowych – Już po raz czter-
dziesty trzeźwiejący alkoholicy z Europy 
Zachodniej mogli się spotkać na swoich 
dniach skupienia. Dotarło około 90 osób 
z Belgii, Francji, Niemiec i Polski. Tematem 
wiodącym były „Uzależnienia”. Wykłady 
poprowadziła Ewa Wardalińska : „Współ-
uzależnienie, jak powstaje, czym jest?”, 
„Wyzwania XXI wieku: nowe uzależnienia, 
depresja u dzieci, samobójstwa, dzieci 
w cyberprzestrzeni”. Ogromnym ubogace-
niem dni skupienia była obecność ks. Sta-
nisława, który przyjechał z przyjaciółmi 
z Polski. Przewodniczył on Eucharystiom, 
prowadził Drogę Krzyżową, medytacje. 
Dzielił się świadectwem swojego trzeź-
wienia, które trwa już ponad 30 lat. Jak 
zawsze w czasie dni skupienia było ogni-
sko z kiełbaskami oraz „Pogodny wieczór 
z Basią”. (relacja str. 40)

18-20.11.2022 – Carlsberskie Spotkanie 
dla Małżeństw o temacie: „Życie w ro-
dzinie, a posługa w Kościele”. Prowadził 
je Jurek Demski, zaprzyjaźniony od lat 
z ośrodkiem „Marianum”, katecheta, teo-
log, który ma wieloletnie doświadczenie 
w pracy z młodzieżą i rodzinami, stały dia-
kon wyświecony dla Kazachstanu. Od kil-
ku lat systematycznie wraz ze swoja żoną 
angażuje się w pracę misyjną, głównie 
w zachodnim Kazachstanie, do tego ojciec 
czwórki dzieci, dziadek trzech wnuków; 
zachwycał swoim świadectwem i entuzja-
zmem wszystkich uczestników. Poruszane 
przez niego tematy, to:
1. Rodzina - szkołą służby
2. Od służby w rodzinie ku służbie wspól-
nocie.
3. Panie, poślij mnie gdziekolwiek ze-
chcesz.
Poza wykładami był czas na słuchanie 
Pana, rozeznawanie gdzie Pan posyła 
uczestników, jak, jako rodziny mogą po-
sługiwać. Był również czas na picie kawy 
i nawiązywanie nowych relacji pomiędzy 
sobą. W czasie trwania zajęć dla doro-
słych, wspaniałe opiekunki miały zajęcia 
dla dzieci: robienie bereł królewskich 
i wieńców adwentowych. (relacja str. 35)

25-27.11.2022 – Dni skupienia - były 
jednocześnie wprowadzeniem w czas 
Adwentu, który rozpoczął nowy rok ko-
ścielny. Prowadził ks. Henryk Bolczyk, wie-
loletni Moderator oazowy, dotarło około 
50 osób z Francji, Belgii i Niemiec. Temat: 
„Świadkowie Adwentu spełnionego”.
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STYCZEŃ 2023

1.01.2023  (255) Maryjne Czuwanie Modlitewne, Uroczystość
   Bożej Rodzicielki Maryi, (niedziela!) 9:30 Eucharystia, 
   10:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu + Różaniec
7.01.2023 Opłatek dla rodzin (organizuje Domowy Kościół)
13-15.01.2023 Oaza „5. Słowo Boże”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
14-15.01.2023 Spotkanie Doradców życia rodzinnego
21.01.2023 Spotkanie dla ojców. Prowadzi Tato Net
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

3-5.03.2023 Rekolekcje wielkopostne. Prowadzi ks. Henryk Bolczyk
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
21-23.04.2023 Oaza „8. Świadectwo”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
MAJ 2023

3.05.2023  (259) Maryjne Czuwanie Modlitewne. 
   Uroczystość NMP Królowej Polski. 
   (środa!) 18:00 Eucharystia, 19:00 Adoracja + Różaniec

TERMINARZ
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5-7.05.2023 Szkoła Modlitwy Słowem Bożym
18-21.05.2023 Zlot Radości AA XIV Regionu „Europa”
26-28.05.2023 Oaza „9. Nowa Kultura”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”
26.05.-2.06.23 Oaza I° B dla rodzin (2. część 15-dniowej Oazy I°)
29.05.-2.06.23 Rekolekcje dla ministrantów
29.05.2023  (260) Maryjne Czuwanie Modlitewne. 
   Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła
   (poniedziałek!) 9:30 Eucharystia, 10:30 Adoracja + Różaniec
CZERWIEC 2023

2-4.06.2023 Dorosłe Dzieci Dysfunkcji (DDD). 
   Spotkanie wstępne dla zainteresowanych i ich rodzin
8.06.2023 Boże Ciało (uroczystość). Carlsberg: 9:30 Eucharystia i procesja
   Bad Durkheim: 14:00 Eucharystia i Adoracja Najśw. Sakramentu
9-11.06.2023 Oaza „10. Agape”. Prowadzi Diakonia „Drogocenna Perła”

Oazy wakacyjne 2023 
15-20.07.2023 

„Życie w Świetle” Rekolekcje tematyczne dla młodzieży

22.07. - 6.08.2023 
Oaza I° dla rodzin; 15-dniowe rekolekcje Domowego Kościoła

7-13.08.2023 
Oaza I° B dla rodzin i dorosłych (2. część 15-dniowej Oazy I°)

15-20.08.2023 
„Życie w Świetle”. Rekolekcje tematyczne dla młodzieży

SIERPIEŃ 2023

21-24.08.2023 „Ora et labora”. Oaza modlitwy i pracy
25-27.08.2023  67. Rocznica „Marianum” – Carlsberg
   Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie 
   XII Carlsberski Piknik Muzyczny
26.08.2023 (261) Maryjne Czuwanie Modlitewne w ramach 67. rocznicy   
   „Marianum” Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej
   (sobota!) 12:00 Eucharystia
26.08.2023 VI Pielgrzymka Domowego Kościoła do Sanktuarium 
   Niepokalanej Jutrzenki Wolności w Carlsbergu
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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 2023
• Dorośli: 33 € (+ 5€ w sezonie grzewczym)
• Młodzież, studenci: 28 € (+ 4€ w sezonie grzewczym)
• Dzieci (8-13 lat): 25 € (+ 3€ w sezonie grzewczym)
• Dzieci (3-7 lat): 20 € (+ 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 7 €

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:
Zofia Kaczmarek, Mija Sowiźrel
e-mail: licht-leben-jugend@gmx.de
Domowy Kościół:
Monika i Jakub Lubienieccy
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.



Bóg wypełnia swoje obietnice, odpowiadając na tęsknotę obecną w głębi 
serc ludzkich za Kimś, kto przywróci sprawiedliwość, wyzwoli z ucisku, 

zatroszczy się i otrze łzy smutku z oczu cierpiących.

Obecny czas, trwającej od wielu miesięcy wojny na Ukrainie, ożywił 
i pogłębił tę tęsknotę za Zbawicielem.

Niech spotkanie z Nowonarodzonym Zbawicielem  
umocni serce, odnowi siły,  

nada nowy sens Twojemu życiu,  
niech napełni głębią Radości  

i prawdziwym Pokojem,  
nawet w doświadczeniach życia.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
życzy

Diakonia Ruchu Światło-Życie 
„Marianum” – Carlsberg 
Boże Narodzenie 2022

„Wyrośnie różdżka z pnia Jessego, wypuści się odrośl 
z jego korzeni. ... rozsądzi biednych sprawiedliwie 

i pokornym w kraju wyda słuszny wyrok. Rózgą swoich 
ust uderzy gwałtownika...”  

(Iz 11,1.4a)


