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UWAGI WSTĘPNE
Człowiek - wspólnota - kultura
O człowieku mówi się , że jest "koroną stworzenia". Encyklopedia katolicka KUL
określa człowieka jako istotę zajmującą naczelne miejsce w hierarchii świata
ożywionego i wykraczającego poza ten świat poprzez duszę.
Z drugiej strony widzimy, że "nikt nie jest samotną wyspą", człowiek nie jest w stanie
sam funkcjonować na świecie, jest istotą społeczną i tworzy różne wspólnoty. Osoba
ludzka potrzebuje życia społecznego. Nie jest ono dla niej czymś dodanym, lecz jest
wymaganiem jej natury1. Niezależnie od tego w jakiej społeczności żyje człowiek, to
człowiek i wspólnota wzajemnie na siebie oddziałują.
Człowiek - sam i we wspólnocie jest aktywny w świecie, tworzy wynalazki, czyni
sobie ziemię poddaną przyczyniając się do rozwoju kultury - rozumianej jako wszelka
działalność człowieka w świecie. Kultura to w zasadzie cel naszego życia.
Wychowanie dzieci, przykład wierności w małżeństwie, troska o ubogich,
potrzebujących, odpowiednia organizacja życia społecznego, to wszystko, co
wykonujemy na co dzień to różne aspekty kultury.
Te trzy elementy (nie licząc przyrody) w kompletny sposób opisują całą rzeczywistość
człowieka i jego odniesienia do świata.

Nowy Człowiek - Nowa wspólnota - Nowa kultura
Określenie "nowy" zaczerpnięte jest z Pisma Świętego. W tej nowości nie chodzi o
nowoczesność, ale o taką "nowość" osoby ludzkiej, która łączy się z tajemnicą
Wcielenia i Odkupienia człowieka; tą nową rzeczywistością jest Zmartwychwstanie
Chrystusa. Ono konstytuuje nowy porządek, który jest dla człowieka porządkiem
ostatecznym2
Nowy człowiek
"Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne,
minęło, a oto <wszystko> stało się nowe"3
1

Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallotinum 1994, nr 1879
Oaza rekolekcyjna animatorów rodzin I stopnia, Kraków 1992, s. 111
3
2 Kor 5,17
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„To zatem mówię i zaklinam [was] w Panu, abyście już nie postępowali tak, jak
postępują poganie, z ich próżnym myśleniem, (…) Wy zaś nie tak nauczyliście się
Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim - zgodnie z
prawdą, jaka jest w Jezusie, że - co się tyczy poprzedniego sposobu życia - trzeba
porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych żądz,
odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego
według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości.4
Ideał nowego człowieka to (…) obraz człowieka odpowiadającego myśli Boga –
Stwórcy. Obraz ten jest odczytywany w Biblii, zawierającej objawienie myśli Bożej.
(…) ten obraz człowieka musi być realizowany w konkretnych uwarunkowaniach
historycznych. One wyznaczają sposób jego urzeczywistnienia w danej epoce. 5
Nowa wspólnota
"Wy przeto jesteście Ciałem Chrystusa i poszczególnymi członkami" 6
Podstawową cechą ludzkiej natury nie jest funkcjonowanie niezależne, ale życie w
jakichś grupach, które przez swój wpływ kształtują nasze poglądy i postawy. Jeśli
grupy te mało będą miały do czynienia z chrześcijaństwem, to ani my ani nasze dzieci
nie będziemy mogli prowadzić życia chrześcijańskiego, ponieważ postawy, wartości,
wzorce zachowania (a zatem i postawy chrześcijańskie) danej osoby są w dużym
stopniu kształtowane przez jej środowisko. Jeżeli tak, to każdy człowiek potrzebuje
chrześcijańskiego środowiska, aby prowadzić życie prawdziwie chrześcijańskie7 Tym
chrześcijańskim środowiskiem jest Kościół, ale w rozumieniu soboru Vat.II: Kościół
to “lud zjednoczony jednością Ojca i Syna, i Ducha Świętego”8
Kościół to jedność z Ojcem, przez Syna, w Duchu Świętym. Ta jedność określana jest
w Piśmie Św. jako koinonia, łac. communio – w polskim tłumaczeniu jako:
"wspólnota". W dalszych rozważaniach będziemy zajmować się właśnie pojęciem
Kościoła - wspólnoty jako środowiska wiary a nie jako Kościoła - instytucji.
Nowa kultura
"Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu:
postępujcie jak dzieci światłości. Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i
sprawiedliwość i prawda"9
4

Ef 4,17-23
Franciszek Blachnicki, Charyzmat Światło – Życie, teksty podstawowe, wyd. Światło – Życie 1987, s. 31
6
1Kor 12,27
7
Stephen B. Clark – Budowanie wspólnot chrześcijańskich, Kairos 1994, s. 25
8
KK 4 – Misterium Kościoła
9
Ef 5,8-9
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Nowa Kultura to ujawnienie Boga w świecie na różnoraki sposób, przenikanie
Ewangelią całości ludzkiego działania i postaw, to wprowadzenie Go we wszystkie
aspekty codziennego życia, np. w sporcie przez grę fair, w biznesie przez
postępowanie etyczne wobec pracowników i kontrahentów, w sztuce przez ukazanie
piękna, etc.
Nowa Kultura ma wiele wspólnego z ewangelizacją, ponieważ poprzez przemianę
wszelkich dziedzin życia człowieka w duchu Ewangelii ukazuje się plan Boga w
świecie, jego miłość, moc, miłosierdzie. Jezus Chrystus przychodzi jako ten, który
przynosi program naprawy świata według planu Ojca.
Klucz do rozumienia Nowej Kultury, to co stoi u jej podstaw, to wezwanie Jezusa
"idźcie i głoście" - czyli przemieniajcie świat, wszelkie dziedziny życia (=kulturę, bo
nie przemienię przyrody, która jest jaka jest) w duchu Ewangelii.

Charyzmat jako odpowiedź
Nowy Człowiek, zbawiony przez Jezusa i czerpiący z Niego swą siłę w życiu
wezwany jest do głoszenia Królestwa Bożego, czyli tworzenia i szerzenia Nowej
Kultury w tym sensie, jaki został nakreślony powyżej. Jednak Nowemu Człowiekowi
trudno jest głosić samemu. Potrzebuje on Nowej Wspólnoty, aby głoszenie to czynić
bardziej skutecznym.
Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura to rzeczywistości przeniknięte
Duchem Chrystusa, który zmienił porządek rzeczy w świecie, to w nim, Jego świetle,
opisujemy te rzeczywistości10. Każdy Ruch i dzieło w Kościele daje swoją odpowiedź
na to, jaki jest człowiek, wspólnota, kultura, które są przeniknięte Duchem Chrystusa.
Każdy Ruch daje odpowiedź z innej perspektywy, akcentując inne elementy, ale w ten
sposób tworzy ogromne bogactwo różnorodności w Kościele. Oczywiście wszystko
ma być zakorzenione w Kościele, który ostatecznie odczytuje i interpretuje Słowo i
jest prowadzony przez Ducha. Ta odpowiedź danego dzieła czy ruchu w Kościele na
naturalną rzeczywistość człowieka, wspólnoty, kultury, stanowi właśnie charyzmat
tego dzieła czy ruchu.
W niniejszym opracowaniu postaramy się pokazać w jaki sposób elementy
duchowości składające się na charyzmat Ruchu Światło - Życie przenikają te trzy
10

Jak ukazaliśmy, te trzy rzeczywistości wyczerpują opis człowieka i jego bytowania w świecie, dlatego wyznaczają
główne cele naszych działań. W takim przypadku wszelkie nasze działania powinny być odnoszone, analizowane i oceniane w
świetle celów głównych – tworzenia NC, NW, NK. Przykładowo, stworzenie Rady Parafialnej jest jednym z elementów
budowania NW ( bo parafia powołana do budowania koinonii)
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wymienione elementy ludzkiej rzeczywistości i prowadzą do narodzin przenikniętych
duchem Chrystusa nowych rzeczywistości - nowego człowieka, nowej wspólnoty i
nowej kultury. Chcemy pokazać, jaką odpowiedź daje tutaj Ruch Światło - Życie, to
znaczy jaki jest charyzmat Ruchu Światło - Życie.
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WPROWADZENIE
Czym jest charyzmat i dlaczego jest on ważny?
Któregoś dnia odwiedziliśmy pewne opactwo. Zakonnicy tego zgromadzenia przez
wieki krzewili chrześcijaństwo, kulturę, nowe sposoby uprawy ziemi i rzemiosło. Był
to ogromny zakon, który wniósł wielkie zasługi dla budowy Kościoła. W opactwie,
które odwiedziliśmy, w okresie rozkwitu zakonu żyło aż 300 zakonników. W obecnym
czasie żyje ich tam tylko pięciu. Zapytaliśmy się, jak w dzisiejszych czasach realizują
misję, powołanie swojego zakonu. Odpowiedzią było szczere zakłopotanie. „Mamy z
tym problem” - odpowiedział opat - „nawet Prymas Wyszyński zwracał nam na to
uwagę”. Obecnie zakon ten nie ma powołań. Wydaje się, że gdzieś została zagubiona
jego misja. Owo powołanie, ta misja, poprzez którą ów zakon która tak bardzo
przyczynił się kiedyś do budowy wspólnoty Kościoła i wspólnego dobra, nazywa się
charyzmatem. Przesłanie tego spotkania było dla nas jednoznaczne: nie zasługi, lecz
wierność charyzmatowi decyduje o trwaniu i rozwoju danego dzieła w Kościele.
Zagubienie lub brak znajomości charyzmatu powoduje, że dzieło umiera.
Czym jest charyzmat? Charyzmat (z gr. χάρισμα /chárisma/ – "bezinteresowny dar",
"dar łaski") –wskazuje na pewne dary Boże, uzdolniające tego, kto je otrzymał, do
służby w Kościele11. Pojęcie to odnoszone jest także do zgromadzeń i zakonów (w
naszym rozumieniu także do innych dzieł i ruchów w Kościele): np. charyzmat
zakonu, zgromadzenia – oznacza wtedy najważniejszy kierunek jego działalności. W
każdym razie charyzmat to dar Ducha Świętego do budowania wspólnoty. Charyzmat
jakiejkolwiek wspólnoty w Kościele to określone, specyficzne dla danej wspólnoty
formy wyrażania jej relacji do Boga przez Jezusa Chrystusa, w Duchu Świętym.
Charyzmat to takie cechy kluczowe dzieła - "core features"12, które stanowią, że dany
ruch, dane dzieło jest tym, czym jest. Ich zmiana spowodowałaby, że dany ruch nie
byłby już tym ruchem w zamierzeniu jego założycieli, natomiast jest wiele elementów,
które są sposobem praktycznej realizacji charyzmatu (np. Namiot Spotkania jako taki
przynależy do charyzmatu RŚŻ, ale sposób jego realizacji niekoniecznie). To
rozróżnienie na elementy niezmienne charyzmatu z jednej strony i elementy
podlegające zmianie jest kluczowe dla każdego dzieła mającego swój charyzmat. Z
biegiem czasu zmienia się człowiek i jego otoczenie, dlatego niektóre rzeczy pasujące
do kultury sprzed 100 lat mogą się w dzisiejszych czasach wydawać anachroniczne. Z
tego wynika, że odpowiedzialni każdego z dzieł i ruchów w Kościele muszą
rozeznawać ducha czasów i dawać odpowiedź na to, jak ma wyglądać dany ruch w
11

Źródło: Wikipedia
W marketingu opisującym markę produktu wśród wszystkich cech danej marki (brand attributes) rozróżnia się kluczowe
elementy marki (core brand features), których zmiana zmieniłaby tożsamość danej marki, bez których dana marka nie byłaby już
postrzegana jako taka sama, oraz pozostałe cechy, które opisują markę ale których zmiana nie pociąga za sobą zmiany tożsamości.
Warto także zauważyć, że samo słowo „core” pochodzi od łac. „cor” – serce. W takim kontekście charyzmat = serce ruchu.
Autor: Jolanta i Jerzy Prokopiuk
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zmieniającej się rzeczywistości. Jednak w tym rozeznawaniu nie można zgubić
elementów kluczowych danego ruchu, ponieważ wtedy charyzmat zostanie zagubiony
a samo dzieło zagrożone.13
Wierność charyzmatowi jest dla Ruchu Światło – Życie i dla każdego dzieła
chrześcijańskiego czymś kluczowym – jeżeli tworzący jakieś dzieło są wierni
charyzmatowi którym Bóg obdarzył ich wspólnotę, to przyczyniają się do tego, że
wspólnota jest żywa, dynamiczna i jest znakiem dla świata, że Bóg, Królestwo Boże,
prawdziwie jest pośród nas. Zatem jeżeli pragniemy budować wspólnotę na drodze
pewnego ruchu czy wspólnoty, to należy zachować wierność charyzmatowi danego
dzieła. Aby być wiernym charyzmatowi trzeba go jednak poznać i prosić Ducha Św. o
dar wierności.
Celem poniższego szkicu o charyzmacie Światło – Życie nie jest wyczerpujący opis
lecz jedynie zarysowanie najważniejszych elementów charyzmatu, pewna próba
określenia tego, co stanowi „jądro” charyzmatu Światło - Życie, jego istotę, ideał. Po
określeniu tych kluczowych elementów składających się na Charyzmat Światło –
Życie postaramy się ukazać drogę i konkretne narzędzia służące temu, aby ten
Charyzmat wcielać w życie.
Chcielibyśmy, aby osoby nie znające charyzmatu zobaczyły i zasmakowały bogactwa
daru jaki Pan przygotował wszystkim, którzy będą chcieli kroczyć na drodze tego
Dzieła. Niniejszy szkic nie jest oficjalną wykładnią charyzmatu Ruchu Światło –
Życie, lecz owocem studiów, przemyśleń i doświadczeń autorów. Więcej materiałów
dotyczących charyzmatu Światło – Życie można odnaleźć na stronie www.oaza.pl w dziale
„Teksty programowe”.

13

Do bliższego wyjaśnienia tego napięcia pomiędzy tym co kluczowe i niezmienne a tym, co podlega zmianie ze względu
na zmieniającą się rzeczywistość, można posłużyć się terminami „misja”, „strategia” i „taktyka”, zapożyczonymi z teorii nauk o
zarządzaniu. Misja danej organizacji opisuje powód, dla którego dana organizacja istnieje, np. misją przedsiębiorstwa
transportowego może być „skuteczne dostarczanie ludzi z punktu A do punktu B”. Strategia wyznacza główną orientację
organizacji, główną linię działania, cele długoterminowe. Strategia jest zdeterminowana przez szereg czynników zewnętrznych i
wewnętrznych wynikających z analizy aktualnej rzeczywistości (np. poprzez analizę SWOT). Np. dostarczamy ludzi z punktu A
do punktu B powozami konnymi albo autobusami. Taktyka to sposoby realizacji strategii w krótkim okresie czasu,
uwzględniające aktualnie dostępne zasoby i środki, świadomość i etap rozwoju organizacji, np. działamy tylko na określonych
kierunkach, bo mamy tylko kilka autobusów.
Autor: Jolanta i Jerzy Prokopiuk
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NOWY CZŁOWIEK - CHARYZMAT PODSTAWOWY
Odpowiedzią Ruchu Światło – Życie na to, jaki jest/ jaki ma być Nowy Człowiek w
Jezusie Chrystusie jest znak FOS – DZOE, Światło – Życie.
Wszystkie działania w Ruchu Światło-Życie przez ewangelizację, formację i służbę
mają prowadzić do coraz głębszej integracji (scalania) wewnętrznej członka ruchu, tak
aby każdy z nas jak najlepiej rozpoznał i wypełnił to, co Bóg przygotował dla jego
życia. Tę prawdę wyraża charyzmat podstawowy w znaku FOS-DZOE, ŚWIATŁOŻYCIE.

Jest to znak starochrześcijański, znaleziony w katakumbach syryjskich. Jest znakiem
Chrystusa, który jest światłem życia. Jest to znak ukazujący proces wyzwalania w
myśl słów Jezusa „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”14 Owo wyzwalanie
dokonuje się poprzez swego rodzaju przyswajanie światła na poziomie rozumu i serca.
Dążenie do jedności pomiędzy światłem a życiem obejmuje pięć płaszczyzn15:
1. Rozum - wiedza (światło), którą człowiek zdobywa w ciągu swego życia ma
stawać się dla niego mądrością (światło-życie), wiedzą o drodze, którą człowiek
ma postępować.
2. Sumienie - wewnętrzna norma dobra i zła (światło), która powinna kierować
życiem.
3. Słowo Boże - jest to światło słowa Bożego przyjmowane jako słowo życia.
4. Jezus Chrystus - jako żywa Osoba (Światło) jest ostatecznie Sam normą i
wzorem życia i postępowania chrześcijan.
5. Kościół - Lumen Gentium (Światło narodów) - bliższa i bezpośrednia norma,
regulująca postępowanie chrześcijanina, dba o nieskażony przekaz poprzednich
źródeł światła oraz o ich właściwą interpretację w aktualnych sytuacjach.

14

J 8,32
Charyzmat Ruchu Światło-Życie. Próba opisu. Tekst roboczy na Nadzwyczajną Kongregację Odpowiedzialnych 30 IV-3
V 1993. Lublin 1992
Autor: Jolanta i Jerzy Prokopiuk
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Te pięć opisanych powyżej elementów ukazuje sposób w jaki dociera do nas światło,

które jest przez nas przyswajane w naturalny sposób na poziomie rozumu. Aby nie
pozostało jedynie doświadczeniem intelektualnym musi przejść z poziomu rozumu na
poziom serca, ponieważ to serce, w rozumieniu biblijnym, konstytuuje całego
człowieka, ono jest zasadą życia, centrum życia - myśli i działań człowieka. Bez tego
fundamentalnego procesu przejścia światła na poziom serca, czyli nawrócenia,
niewiele się w człowieku zmienia oprócz zdobywania wiedzy, która w konsekwencji
może rodzić pychę i zatwardziałość serca. Można mieć wiele światła, np. być
wybitnym, uzdolnionym ale niewierzącym teologiem, jeśli światło pozostanie jedynie
na poziomie rozumu. Święty Paweł pisze, że światło wydaje owoce prawości,
sprawiedliwości i prawdy16, jednak te owoce nie powstają same z siebie wyłącznie
dlatego, że jest dużo światła. Jest na świecie wiele miejsc gdzie słońce grzeje
nieustannie, ale jedne są pustynią a inne kwitnącą krainą.
Przejście światła w życie o którym mówimy, nie dokonuje się automatycznie,
ponieważ aby światło stawało się życiem wymagane są pewne warunki związane z
nawróceniem, a więc z działaniem Ducha Świętego w sercu człowieka. W znaku FOSDZOE Ducha Świętego, symbolizuje grecka litera Ω (omega), która w tym znaku
łączy światło z życiem.
Nawrócenie oznacza zmianę myślenia i łaskę przyjmowania prawdy o sobie. Oznacza
to w rzeczywistości poznawanie swojego grzechu i ran związanych z grzechem
cudzym lub własnym, ale także uzdrowienie przez Boga dziedzin, których nie
potrafimy zmienić w swoim życiu. Nawrócenie jest dziełem Boga, który objawia
nam prawdę o nas samych, my możemy jedynie stworzyć sprzyjające warunki do
nawrócenia przez żal i wejście w postawę skruchy. Biblia nazywa nawrócenie nowym
stworzeniem. To jednak nie my, lecz Bóg sprawia w nas to nowe stworzenie nowego człowieka. My wystawiamy się na działanie światła (Fos), szczególnie
światła Słowa Bożego, a Bóg przez Swego Ducha (Omega) daje nam życie, rodzi w
nas nowe życie (Dzoe). Tak dokonuje się nawrócenie a charyzmat podstawowy
właśnie o tym mówi, o tym jak dokonuje się nawrócenie. Nawrócenie jest
najważniejszym procesem, który się w nas dokonuje, gdyż sprawia wewnętrzną
integrację człowieka ale jest też niezwykle trudne, ponieważ zakłada oddanie kontroli
nad naszym życiem Duchowi Świętemu. Nawrócenie jest procesem, nie obejmuje
jedynie pierwszego etapu chrześcijańskiego życia, gdy uznajemy Jezusa za Pana i
Zbawiciela, ale także dalsze jego etapy, gdy wzrastamy na drodze oczyszczenia ku
pełnemu zjednoczeniu, dlatego nawracanie się nieustanne powinno stanowić
podstawową zasadę życia chrześcijańskiego. W tym kontekście pojęciami
synonimicznymi do nawrócenia są „uświęcanie się – dążenie do świętości” czy u św.

16

Ef 5,9: „Owocem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość i prawda”
Autor: Jolanta i Jerzy Prokopiuk
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Pawła „przemiana człowieka cielesnego w człowieka duchowego”. Są one 1tylko

innym sposobem opisu tej samej zasady nawrócenia.
Wśród wymienionych pięciu płaszczyzn jedności światła i życia szczególnym
miejscem sprzyjającym procesowi przechodzenia światła w życie jest Pismo Święte.
Trudno nawrócić się bez zderzenia z Biblią. Słowo przygotowuje do nawrócenia.
Słowo objawia nie tylko Boga, ale też prawdę o człowieku. Oświeca to, co jest w
wewnętrznej ciemności serca. Wyjaśnia, obnaża, nazywa, dotyka do żywego, ale też
leczy. Jest jak opatrunek, jak gorzkie lekarstwo, łagodzi ból, goi i umacnia. 17 Dlatego
podstawą nawrócenia i nieustannej przemiany (metanoia) dla członka Ruchu Światło Życie jest jego modlitwa osobista - Namiot Spotkania.
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Prawdziwa wspólnota chrześcijan może zaistnieć tam, gdzie działa Duch Święty, ponieważ
do tworzenia wspólnoty potrzebna jest jedność a ta jest dziełem Ducha Świętego we
wspólnocie wierzących. Czas Kościoła rozpoczął się wraz z przyjściem, czyli zesłaniem
Ducha Świętego na Apostołów, zgromadzonych w jerozolimskim wieczerniku wraz z Maryją,
Matką Pana.18 To Duch Święty mocą ewangelii utrzymuje Kościół w ciągłej młodości,
ustawicznie go odnawia i do doskonałego zjednoczenia z Oblubieńcem prowadzi19.
Duch Święty poprzez swoje działanie odpowiada na największe zagrożenie każdej
wspólnoty – grzech. Tam gdzie jest grzech, tam jest rozbijana jedność, czyli wspólnota nie
może zaistnieć lub przeżywa różnorakie trudności, natomiast Duch Święty sam prowadzi
Kościół do wszelkiej prawdy20, przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie21. Gdy
Duch Święty przekonuje o grzechu, to znaczy wykazuje zło, jakie się w tym grzechu
(rozbijającym jedność wspólnoty) zawiera22, dlatego kluczem do zrozumienia procesu
budowania wspólnoty Kościoła jest odczytanie roli Ducha Świętego w tym procesie.
Ruch Światło – Życie to działanie Ducha budującego jedność odczytuje w szczególny
sposób we wzorze Maryi i z niej bierze przykład i inspirację do budowania wspólnoty.
Istotą Maryi, jej „imieniem” jest „Niepokalane Poczęcie”, to znaczy ta, która jest bez
„pokalania”, czyli grzechu pierworodnego i jego skutków. W takim razie Maryja w
szczególny sposób jest zdolna do oddania siebie innym, w naszym kontekście – do
budowania wspólnoty – ponieważ, jak powiedzieliśmy, największą przeszkodą w budowaniu
wspólnoty jest grzech – rzeczywistość, która człowieka zniewala i koncentruje tylko na
sobie. Niepokalana jest więc osobowym szczytem odkupionej ludzkości, Człowiekiem w
pełni odkupionym i wyzwolonym, wzorem osobowym dla wszystkich ludzi, Nowym
Człowiekiem.23
Maryja, będąc w pełni wolna od grzechu mogła w pełni oddać się jako dar dla innej osoby i
to takiej osoby, która wzajemnie oddaje jej siebie. Taką relację wzajemnego oddania,
zjednoczenia, pełni jedności, nazywamy relacją oblubieńczą (wyłącznego zjednoczenia).
Grzech stanowi barierę w darze miłości oblubieńczej, a Maryja była go pozbawiona. Bycie
Niepokalaną (osobą wolną od grzechu) uzdolniło ją do bycia oblubienicą. 24
Kolejnym istotnym punktem w rozumieniu charyzmatu maryjnego jest fakt, iż Maryja jest
Matką Jezusa, ponieważ jest najpierw Oblubienicą Chrystusa – Słowa Przedwiecznego.
Założyciel Ruchu podkreśla nawet, że jej oblubieńcza relacja w stosunku do Słowa w jakiś
18

Jan Paweł II, encyklika „Dominum et vivificantem”, nr 25
SV II, Konstytucja „Lumen Gentium”, nr 4
20
Por. J 16,13
21
Por J 16,10
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Jan Paweł II, encyklika „Dominum et vivificantem”, nr 39
23
Franciszek Blachnicki, Charyzmat Światło – Życie, teksty podstawowe, 1987, str. 51
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sposób warunkuje jej Boskie macierzyństwo. Jest Ona Matką (dla Jezusa) dlatego, że
25
Oblubienicą Słowa Przedwiecznego.
To boskie macierzyństwo rozciąga się także na Kościół. W jaki sposób Maryja staje się
Matką Kościoła i wzorem budowania wspólnoty chrześcijańskiej? Odpowiedź na to pytanie
odnajdujemy w treści „Aktu oddania Ruchu Niepokalanej Matce Kościoła”:
Ponieważ jesteś Niepokalaną Oblubienicą Słowa,
(…) dlatego jesteś Matką wszystkich żyjących, Matką Kościoła.
Wyznajemy, że Twoja postawa bezgranicznego, oblubieńczego oddania się w miłości
Chrystusowi jest źródłem Twojej macierzyńskiej płodności w ludzie Bożym.26
W kontekście powyższego „Aktu” odpowiedź jest dwojakiego rodzaju. Po pierwsze Maryja
jest Matką dla Kościoła, ponieważ jest Niepokalaną Oblubienicą Słowa, to znaczy jako ta,
która jest bez grzechu może w pełni zjednoczyć się (=być Oblubienicą) z Jezusem
Chrystusem – Słowem Przedwiecznym. Po drugie, istotna jest tu także decyzja samej Maryi.
Bycie Niepokalaną daje jej pewną możność oddania oblubieńczego (ponieważ nie ma
przeszkód związanych z grzechem27) ale samo oddanie następuje poprzez jej wolną decyzję
podporządkowania się Bożej Woli. Ukazuje to scena zwiastowania, w której Duch Święty
zstępuje na Maryję, gdy ta odpowiada „Fiat”, niech mi się stanie według Twego Słowa, gdy
godzi się na Wolę Bożą wobec swojego życia. W życiu Maryi to oddanie i powiedzenie
„Fiat” jest w dosłownym znaczeniu życiodajne, płodne, macierzyńskie i to natychmiast,
ponieważ za jej zgodą od razu w jej łonie poczyna się Jezus.
W jaki sposób konsekwencje tej postawy Maryi przekładają się na budowanie wspólnoty
chrześcijańskiej? Franciszek Blachnicki tłumaczy to prawem miłości osobowej, które
zakłada, że gdy dwie osoby czynią wzajemnie dar z siebie, oddają się sobie, to takie
oddanie się i wypływające z niego zjednoczenie (communio = wspólnota!) jest
życiodajne, płodne, macierzyńskie. Dla budowania wspólnoty wypływają z tego dwa
konkretne wnioski. Po pierwsze budowanie to musi zasadzać się na nawróceniu (metanoi),
ponieważ my w odróżnieniu od Maryi ponosimy skutki grzechu pierworodnego. Nieustanna
metanoia (przemiana człowieka cielesnego w duchowego, wyzwalanie się z niewoli grzechu,
uświęcanie się) sprawia, że mniej w nas egoistycznej postawy skierowanej na własne ego a
więcej Ducha Świętego, co sprawia, że rośnie nasza potencja do tworzenia wspólnoty, bo
grzech rozbija a Duch jednoczy. Tu widzimy wyraźne odniesienie Charyzmatu Maryjnego
do Charyzmatu Podstawowego, którego istota wyraża się właśnie w nawróceniu, metanoi.
Po drugie, nasza potencja do budowania wspólnoty kształtowana o tyle, o ile się nawracamy,
to jeszcze nie wszystko. Tym drugim elementem, co wyraża także postawa Maryi, jest nasz
akt oddania, nasze własne i dobrowolne „Fiat” na to czego Bóg chce dokonać w naszym
życiu. O tyle więc wniesiemy nasz wkład do budowania wspólnoty o ile zgodzimy się na to,
25

Franciszek Blachnicki, op.cit. str. 52-55
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aby Bóg w naszym życiu realizował swoją Wolę i o ile za tą postawą pójdą nasze czyny,
28
nasza odpowiedź na Boże zaproszenie do realizowania Jego Woli. Tę prawdę możemy
także oddać słowami posiadanie siebie (wtedy gdy coraz bardziej wyzwalamy się z grzechu,
nawracamy się, stajemy się ludźmi wolnymi) w/do dawaniu(a) siebie, czynienie z siebie
daru na rzecz Chrystusa i braci.
W analizowanym akcie oddania to przejście od postawy Maryi do przykładu dla budowania
Kościoła – wspólnoty wyraża się w słowach:
Wyznajemy także, że zjednoczenie z Tobą
w postawie oblubieńczego oddania się Chrystusowi
jest i pozostanie zawsze jedyną, prawdziwą i najgłębszą zasadą
żywotności i płodności Kościoła.
Kościół o tyle razem z Tobą będzie Kościołem-Matką,
o ile w poszczególnych swoich członkach będzie wraz z Tobą
Oblubienicą oddaną Panu w wierze i miłości.
W takim ujęciu Maryja jest w Kościele, jest Kościołem, jest jego typem. Aby zrozumieć, co
to jest Kościół i co to znaczy być w Kościele, być Kościołem, wystarczy nam patrzeć na
Maryję i odtwarzać w swoim życiu Jej postawę wobec Chrystusa!29 Jak powiedzieliśmy
wyżej, to „odtwarzanie postawy Maryi” polega z jednej strony na nawróceniu – metanoi a z
drugiej na aktywnej odpowiedzi na Boże wezwania do czynienia Jego Woli. Jeśli na tę Wolę
Bożą spojrzymy przez pryzmat tego, którego pokarmem było pełnienie Woli Ojca – Jezusa
Chrystusa, to staje się oczywistym, że „Fiat” w życiu Maryi i życiu Jezusa realizowany jest
najpełniej przez bezinteresowną służbę aż do oddania swojego życia. W tym kontekście staje
się widoczne, jak charyzmat maryjny Ruchu spaja ze sobą aspekt nawrócenia (Charyzmat
Podstawowy) oraz Charyzmat Diakonii (diakonii chrystocentrycznej, charyzmat Chrystusa
Sługi jako agape – całkowity dar z siebie aż do oddania życia) i w takim odniesieniu wydaje
się być kluczowym do zrozumienia całego charyzmatu Światło – Życie.
Powyżej analizowaliśmy rzeczywistość wspólnoty przechodząc od istoty i dzieła Maryi i
dochodząc do wizji Kościoła (Mater Ecclesiae). Możemy jednak dokonać takiej analizy
wychodząc od wspólnoty Kościoła, analizując to czym ona jest w swojej istocie i dochodząc
do tajemnicy Maryi i poprzez to ukazując inny aspekt jednej i tej samej rzeczywistości. Gdy
analizujemy tajemnicę Kościoła na podstawie pism Ojców Kościoła i pism chrześcijańskich
pierwszych wieków to widzimy, że Kościół ujmowany jest jako matka (Ecclesia Mater) a
swoją macierzyńską funkcję wobec członków Kościoła pełni dlatego, że jest Oblubienicą. To
znaczy, że jeśli Kościół w swoich członkach jest oddany Chrystusowi Oblubieńcowi, to
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posiada życiodajną, macierzyńską moc. Oddanie się Chrystusowi ochrzczonych członków
30
Kościoła jest źródłem macierzyńskiej płodności tegoż Kościoła.
Wróćmy do pytania o rolę Ducha Świętego w tym procesie budowania Kościoła –
wspólnoty. Otóż powiedzieliśmy, że budowanie wspólnoty polega na odtwarzaniu postawy
Maryi poprzez nawrócenie (metanoię) i oddanie oblubieńcze wyrażone przez Maryję w jej
postawie „Fiat” – oddania się Bogu aby zrealizować Jego Wolę (agape). Jednak powyższe
podkreśla nasz udział – naszą decyzję i realizację nawrócenia oraz naszą decyzję i realizację
oddania. A gdzie działanie Ducha Świętego? Zobaczmy, że Maryja jest nie tylko wzorem
Nowego Człowieka, ona także aktywnie pomaga nam w odtwarzaniu jej postawy
oblubieńczej. Widzimy to w szczególny sposób w scenie oczekiwania na zesłanie Ducha
Świętego, gdy apostołowie zgromadzeni są w wieczerniku razem z Maryją. Jednak Ona była
już pełna Ducha ale tu, gromadząc się z uczniami Maryja wyprasza, domaga się Ducha
Świętego dla nich i dla Kościoła, ponieważ wie, że to Duch Święty prowadzi do nawrócenia
(przekonuje o grzechu31) a z drugiej strony tylko w Duchu Świętym możemy odpowiedzieć
na Boże wezwanie do pełnienia Jego Woli, gdyż On jest w nas sprawcą chcenia i działania
zgodnie z Wolą Bożą32 i wtedy, jak Maryja, możemy odpowiedzieć „fiat voluntas Tua”.
Odpowiedzią członka Ruchu Światło – Życie na Charyzmat Maryjny jest z jednej strony
postawa nawracania się (metanoi), tak jak zostało to pokazane w analizie Charyzmatu
Podstawowego. Taka postawa odwzorowuje osobę Maryi w jej byciu Niepokalaną. Drugą
odpowiedzią członka Ruchu na Charyzmat Maryjny jest postawa, która w Domowym
Kościele nazywana jest Regułą Życia. Reguła Życia to odczytywanie Woli Bożej w swoim
życiu i wdrażanie tej odczytanej Woli Bożej do swojego życia. Jednak aby Reguła Życia
przynosiła odpowiedni owoc, musi być powiązana ze słuchaniem Pana, szczególnie w Jego
Słowie33. Zwykle Regułę Życia określa się jako „systematyczną pracę nad sobą”. Jednak w
przypadku, gdy Reguła będzie wyabstrahowana ze słuchania Pana, to stanie się tylko
zwykłym woluntaryzmem, czyli pełnieniem swojej własnej woli a to nie jest postawa Maryi
ani nie ma to nic wspólnego z prawdziwym chrześcijaństwem.
Powyższe rozważania Charyzmatu Maryjnego Ruchu pokazują nam, że zajmuje on centralne
miejsce w duchowości Ruchu. Jak czytamy w Akcie Konstytutywnym Ruchu:
…całe dzieło oazy opiera się na łasce zrozumienia tej tajemnicy (…)34
To samo o. Franciszek powtarza w innym miejscu:
…w idei Niepokalanej, Matki Kościoła jest zawarty charyzmat Ruchu w ujęciu jakimś
ostatecznym, najgłębszym35
30
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To centralne miejsce uwarunkowane jest tym, że z jednej strony Charyzmat Maryjny przez
wezwanie do bycia Nie-pokalanym(ą) ukazuje wymiar nawrócenia (metanoi) kierujący nas
do Nowego Człowieka i Charyzmatu Podstawowego. Z drugiej strony Charyzmat Maryjny,
poprzez ukazanie Maryi jako osoby całkowicie oddanej pełnieniu Woli Bożej, ukazuje istotę
diakonii (służby) i odsyła nas do Charyzmatu Chrystusa Sługi, zwanego także Charyzmatem
Chrystocentrycznej Diakonii.

Charyzmat Maryjny pokazuje także pewne zagrożenia dla budowania każdej
wspólnoty:
1. Zamknięcie się w swojej grupie, nie wchodzenie w relacje z otaczającym światem,
przeżywanie "miłego" chrześcijaństwa we własnej wspólnocie. Z tym zagrożeniem
mamy do czynienia wtedy, gdy naśladujemy Maryję w jej byciu Nie-pokalaną,
nawracamy się, formujemy, ale nie podejmujemy decyzji pójścia za objawianą nam
Wolą Bożą, nie mówimy „Fiat” jak Maryja. Pozostaje tylko doskonalenie się,
formacja a efektem jest …deformacja. Taką postawę możemy określić jako swego
rodzaju indywidualizm.
2. Drugim zagrożeniem jest aktywizm, woluntaryzm, nastawienie na działanie. W tym
przypadku mówimy co prawda „Fiat”, ale gdy brakuje odniesienia do Ewangelii, do
ciągłego nawracania się, metanoi, czyli naśladowania Maryi w jej byciu wolną od
grzechu, to mówienie „Fiat” w rzeczywistości będzie mówieniem „niech się dzieje
wola Moja”, ponieważ tylko nawrócenie pozwala nam rozpoznawać pomiędzy tym,
co jest Wolą Bożą a tym co jest moją własną wolą lub podszeptem złego ducha.
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Trzeci element duchowości Ruchu Światło-Życie, charyzmat diakonii, czyli służby,
jest ściśle związany z charyzmatem maryjnym i z niego wynika. Poprzez
odwzorowanie, odtworzenie istoty Nie-pokalanej - Oblubienicy Słowa, stajemy się
coraz bardziej wolni od grzechu. Im bardziej stajemy się ludźmi wolnymi, tym
bardziej, pełniej możemy naśladować postawę Maryi – wykorzystać uzyskaną w ten
sposób wolność do czynienia dobra, czyli coraz pełniej odpowiadać na Boże wezwanie
do pełnienia Jego Woli.
Istotę diakonii, istotę tego co jest celem, dążeniem Jezusa, ukazuje nam Jego
powołanie: „Moim pokarmem jest wypełnić wolę Tego, który mnie posłał i wykonać
Jego dzieło”36. Aby wykonać „dzieło Ojca” Jezus gotowy jest nawet na śmierć:
„Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja
niech się stanie!”37. Ta służba Jezusa ma wymiar kenozy – Chrystus, zamiast
trwać w Boskiej chwale, wolał się unicestwić przyjmując postać sługi 38.
Unicestwienie Jezusa, jego posłuszeństwo Woli Ojca jest dla nas życiodajne, ponieważ
„zostaliśmy pojednani z Bogiem przez krew Jego Syna”39. Tak więc Wolą Ojca, którą
realizował Jezus było i jest zbawienie człowieka, przemienienie człowieka tak, aby
stał się „alter Christus”.
Co z tego wynika dla człowieka, dla każdego z nas? Odpowiedź daje św. Paweł w
liście do Filipian – mamy dążyć do tego samego, do czego dążył Jezus.40 Zadaniem
chrześcijanina jest więc, na wzór Jezusa, realizowanie woli Bożej w swoim życiu,
charyzmat diakonii w takim razie jest w swej istocie pełnieniem Woli Bożej
(odniesienie do Reguły Życia). Bogu nie zależy, abyśmy dla Niego czynili rzeczy
dobre, ale zgodne z Jego wolą, które dobre są same w sobie. Tylko trwanie w relacji z
Jezusem i jej pogłębianie (w języku charyzmatu maryjnego powiemy, że chodzi o
wzrastanie w relacji oblubieńczej z Jezusem na wzór Maryi), pozwala odczytywać i
realizować wolę Bożą w swoim życiu. Taka postawa niemożliwa jest bez codziennej
modlitwy i rozważania Słowa Bożego. Taka postawa diakonijna jest w swojej istocie
skupiona wokół postaci Chrystusa Sługi, dlatego diakonia, służba widziana przez
pryzmat charyzmatu Ruchu jest nazywana „diakonią chrystocentryczną”.
Postawę służby - najistotniejsze elementy postawy diakonijnej i ich implikacje dla
naszego życia, sposób zbliżania się do niej, Franciszek Blachnicki ukazuje posługując
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Xavier Leon Dufour, Słownik Nowego Testamentu, hasło „kenoza”, str. 338. Por. także Flp 2,7nn. Słowo „sługa” użyte
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Rz 5,10
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się czterema biblijnymi obrazami . Te obrazy pozwalają opisać bliżej cechy
41

Chrystusa Sługi i zobaczyć w jaki sposób moglibyśmy przyswoić sobie postawę
Jezusa ukazaną przez te obrazy, zobaczyć jakie konsekwencje niesie taka postawa dla
naszego życia.
Pierwszym i kluczowym elementem, niejako punktem wyjścia dla zrozumienia
charyzmatu diakonii, do zrozumienia istoty służby Jezusa jako pełnienia woli Ojca,
jest obraz chrztu Jezusa w Jordanie42. To moment, od którego Jezus rozpoczyna
publiczną działalność. Poprzez namaszczenie Duchem Świętym Jezus – człowiek jest
uzdolniony do realizacji planu Ojca. Jednoznacznie podkreśla to fragment Ewangelii
św. Łukasza: Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie,
abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana 43.
Tak więc istota służby Jezusa – pełnienie woli Ojca – niemożliwa jest bez Ducha
Świętego.
Dla nas płyną z tego obrazu dwa istotne wnioski:
1. Rozeznanie jak i realizowanie woli Bożej, jak czynił to Jezus, możliwe jest tylko
wraz z Duchem Świętym, obecnym i działającym w nas, ponieważ to Duch Święty
objawia nam Boże zamiary44, daje nam siły i uzdalnia nas do pełnienia woli Bożej.
W takiej perspektywie celem i pragnieniem życia chrześcijańskiego ma być
nieustanne napełnianie się Duchem Świętym45, aby uwrażliwiać się na Jego
działanie i odkrywać Jego prowadzenie, odkrywać to, co jest zamysłem Ducha. Tak
samo rozpoczynają swoją publiczną działalność uczniowie Jezusa. Jezus nakazuje
im czekać, aż zostaną umocnieni i napełnieni Duchem Świętym. Dopiero wtedy,
nie wcześniej, mają iść na cały świat i głosić Ewangelię. 46 Nawet więcej - dopiero
wtedy stają się Kościołem, bo Kościół jest kontynuacją tajemnicy namaszczenia
Chrystusa Duchem Świętym47. Przez chrzest (i bierzmowanie) także i my
otrzymaliśmy namaszczenie Duchem Świętym. To znaczy, że jesteśmy wraz z
Chrystusem powołani i uzdolnieni do tego, żeby wejść na drogę służby Bogu48 ,
ponieważ Chrystus przelewa ze swojej pełni te łaski Ducha Świętego na członki
swojego Ciała, czyli na Kościół. To jest funkcja Kyriosa, czyli Pana.49
41

Franciszek Blachnicki, Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi w: Charyzmat „Światło-Życie”, s. 41, Słowa
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2. zanim cokolwiek zaczniemy robić dla Boga potrzebujemy doświadczyć
bezwarunkowej Bożej miłości, potrzebujemy doświadczyć tego, że jesteśmy
ukochanymi córkami i synami. Dopiero umocnieni i ożywieni taką bezwarunkową
miłością będziemy w stanie służyć sobie wzajemnie50.
Obraz kuszenia Jezusa na pustyni51 to sprawdzenie tego „co jest w sercu Jezusa”,
tego czym żyje i kieruje się Jezus. Ten czas pustyni jest dla Jezusa jakby czasem
oczyszczenia. Jezus zwycięsko przechodzi pokusy i odpiera je Bożym Słowem a w
ten sposób ukazuje swoją zależność od Ojca ale też swoje panowanie nad grzechem
i diabłem. Ten obraz mówi nam, że Bóg patrzy na nasze serca i bada je, aby nas
„wypróbować i poznać, co jest w twoim sercu; czy strzeżesz Jego nakazu, czy też
nie.52” . Doświadczanie przez nas pustyni jest czasem, w którym wyraźnie możemy
zobaczyć i nauczyć się, że jesteśmy stworzeniami zależnymi od Boga. Przez ten
obraz mamy dostrzec, że u podstaw wszystkich naszych osiągnięć, umiejętności,
sukcesów, dokonań, leży Boża łaska i Boża moc.
Bóg poprzez Swoje
wychowujące doświadczenia sprawia w ten sposób „wzmocnienie siły
wewnętrznego człowieka w nas53”, przekształca nas z człowieka cielesnego w
duchowego, z osób kierujących się swoimi własnymi przekonaniami w osoby
kierujące się Wolą Bożą.
Trzeci obraz związany z postawą służby ukazany jest w scenie rozmowy Jezusa z
matką synów Zebedeusza54. Matka prosi (czy też sami synowie, w wersji
markowej, proszą), aby jej synowie mogli zasiąść jeden po prawej, drugi po lewej
stronie. Mówiąc językiem współczesnym, aby mogli być premierem lub
wicepremierem w Jego rządzie. Jezus wychodzi od tej prośby, tłumacząc, iż każde
przełożeństwo w Królestwie Niebieskim ma wymiar służby. „Bo i Syn Człowieczy
nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za
wielu”55. W każdym społeczeństwie jest potrzebna władza, bo inaczej zaistniałaby
anarchia. Jednakże każda władza, o ile nie będzie mieć wymiaru służby, będzie
władzą rodzącą ucisk i zniszczenie. Nie ma znaczenia czy jest się biskupem,
burmistrzem, dyrektorem, parą rejonową. Każde przełożeństwo jest w zamierzeniu
Jezusa szczególnym powołaniem do służby.
Czwarty obraz zawarty jest w scenie umycia nóg apostołom56. Obraz ten objawia
cel naszej służby, ukazuje do czego ma zmierzać i jaka ostatecznie ma być nasza
50
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służba. Posługa Jezusa wypływa z postawy „do końca ich umiłował”.0 W

tłumaczeniu greckim słowo umiłował, to słowo agape, czyli miłość
bezinteresowna. W tym zdaniu następuje wzmocnienie słowa agape przez zwrot do
końca. Tak też powinna wyglądać nasza chrześcijańska służba, bo postawa Jezusa
ma być dla nas światłem. Scena umycia nóg apostołom ukazuje także prymat
posługi Jezusa wobec człowieka. Przez Jego posługę jesteśmy uzdalniani do swojej
posługi. Jezus służy nam przez posługę Kościoła poprzez głoszenie Słowa Bożego,
a także dostęp do sakramentów świętych.
Charyzmat diakonii (służby) znajduje swoje praktyczne odniesienie w przemianie
świata, ofiarowaniu swoich wysiłków dla przemiany każdej otaczającej nas
rzeczywistości - w Duchu Jezusa Chrystusa. Takie właśnie działanie w świecie jest
budowaniem Nowej Kultury, kultury opartej o wiarę w Jezusa i wspólnotę w Duchu
Świętym.
Pojęcie kultury
Od łac. colo, ere, cultum - uprawiam, uszlachetniam. Najogólniej ulepszenie,
uszlachetnienie ludzkiego życia lub jakiejś jego dziedziny. Nie mamy na myśli kultury
w sensie twórczości artystycznej tylko kulturę jako całość ludzkich zachowań,
ludzkiego działania i jego owoców. Chodzi nam o kulturę w sensie etnologicznym i
socjologicznym. Tak rozumiana kultura jest przeciwstawiona naturze (przyrodzie).
Dlatego kulturą będzie przykładowo sam fakt modlitwy, treść, jej formy indywidualne
i społeczne, sposoby posilania się, sport, wypoczynek, spędzanie wolnego czasu, praca
i jej organizacja, zabawa. W dużym uproszczeniu kultura to cały świat minus
przyroda.
Nowa Kultura (NK) a kultura szeroka
Kultura to w zasadzie cel naszego życia. Wychowanie dzieci, przykład wierności w
małżeństwie, troska o ubogich, potrzebujących, odpowiednia organizacja życia
społecznego, to wszystko, co wykonujemy na co dzień a przecież aspekty kultury.
Wcześniej powiedzieliśmy, że NK to ujawnienie Boga w świecie na różnoraki sposób,
przenikanie całości ludzkiego działania i ludzkich postaw Ewangelią, to wprowadzenie
Go we wszystkie aspekty codziennego życia.
NK a ewangelizacja
Autor: Jolanta i Jerzy Prokopiuk
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Zauważmy, że NK ma wiele wspólnego z ewangelizacją, ponieważ poprzez przemianę

wszelkich dziedzin życia człowieka w duchu Ewangelii ukazuje się plan Boga w
świecie, jego miłość, moc, miłosierdzie. Jezus Chrystus przychodzi jako ten, który
przynosi program naprawy świata wg planu Ojca.
Klucz do rozumienia NK, to co stoi u jej podstaw, to spojrzenie na Kościół przez
pryzmat tego, że Kościół jest przedłużeniem tajemnicy namaszczenia Chrystusa
Duchem Świętym. Jeżeli tak będziemy pojmować Kościół, jeżeli Duch Święty
jednoczy nas z Chrystusem, Zbawicielem i Panem, to wtedy nie możemy już mieć
pasywnej koncepcji życia chrześcijańskiego57. Wtedy życie chrześcijańskie jest misją,
wtedy żywe staje się wezwanie Jezusa "idźcie i głoście" - czyli przemieniajcie świat,
wszelkie dziedziny życia (kulturę, bo nie przemienię przyrody, która jest jaka jest) w
duchu Ewangelii, ponieważ Być namaszczonym Duchem Świętym znaczy w Piśmie
Świętym to samo, co być posłanym. Namaszczenie i misja to jest w zasadzie to samo.
Zawsze w Piśmie Świętym Bóg namaszcza ludzi, którym daje pewną misję. 58
Co to znaczy przemiana świata w duchu Ewangelii? - to walka i zdobywanie lepszego
jutra dla naszych dzieci. Ale najpierw jest słuchanie...
Naszym celem życia nie ma być relacja z Jezusem (pierwszy element charyzmatu
maryjnego) lecz przebudowa świata w duchu Ewangelii (drugi element charyzmatu
maryjnego). Relacja z Jezusem jest środkiem, celem jest "idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię" (takie spojrzenie daje szczególnie mężczyznom szansę na bycie
bohaterami, co przecież wpisane jest w ich serca). W kontekście formacji RŚŻ: Jezus
zmienia (1 stopień), oczyszcza (2 stopień) - tu jeszcze punkt ciężkości spoczywa na
relacjach - ale ostatecznie Jezus posyła (3 stopień). Tu punkt ciężkości spoczywa na
działaniu, czynie wiary, realizacji misji odczytanej na etapach 1-3 stopnia.
Nowy człowiek będzie potrafił tworzyć NK tam, gdzie Bóg go w życiu postawi, ale
tworzenie NK przez Nowe Wspólnoty będzie w wielu dziedzinach życia o wiele
bardziej skuteczne.
Krucjata Wyzwolenia Człowieka
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Na poprzednich stronach staraliśmy się pokazać istotę charyzmatu Ruchu Światło –
Życie. Chcieliśmy pokazać to, co stanowi o naszej tożsamości, co jest naszą wartością,
którą chcemy się kierować tak, aby urzeczywistnić ideał Nowego Człowieka, Nowej
Wspólnoty i Nowej Kultury.
Charyzmat Ruchu poprzez swoją duchowość ukazuje nie tylko pewien ideał Nowego
Człowieka, Nowej Wspólnoty i Nowej Kultury ale także ukazuje pewną drogę
dochodzenia do tego ideału. Na tej drodze posługujemy się określonymi metodami i
narzędziami. Dlatego teraz spróbujemy przejść od „co” i „po co”, do „jak”.
Spróbujemy zapytać jak, w jaki sposób, jakimi metodami i za pomocą jakich narzędzi
możemy wcielić w życie opisany charyzmat. Niektóre z tych elementów zostały już
wcześniej wspomniane. Tu postaramy się wszystkie uporządkować i opisać.

Autor: Jolanta i Jerzy Prokopiuk
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Ks. Bogusław Stec, Droga formacji podstawowej,
http://www.oaza.pl/dokument.php?id=3722
Oaza piętnastodniowa jest podstawową formą rekolekcji Ruchu Światło-Życie. Jest
ona przeżyciem fundamentalnym i niezastąpionym w doświadczaniu charyzmatu
Ruchu, ponieważ wszystkie trzy wymienione wcześniej elementy duchowości Ruchu
Światło-Życie koncentrują się i dają się doświadczyć egzystencjalnie w rekolekcjach
formacyjnych. Franciszek Blachnicki tak je rozumie: Z kolei trzeba by poruszyć
zagadnienie charyzmatu oazy w znaczeniu pewnej metody rekolekcyjnej. W
terminologii biblijnej można powiedzieć, że charyzmat oazy jest specyficznym
„charyzmatem spotkania” w ramach naszego ruchu. Oaza jest metodą spotkania,
spotkania, które dokonuje się w Duchu Świętym pomiędzy wierzącymi, poprzez
wyznawanie wiary i świadectwo. Wszystkie elementy oazy rekolekcyjnej służą temu,
żeby doprowadzić do pełnego spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym.[...]
Właściwie dzięki temu charyzmatowi powstał nasz ruch, wywodzący się przecież z
oazy.59
W innym miejscu Ojciec Franciszek wskazuje na znaczenie oazy rekolekcyjnej:
Oaza rekolekcyjna jest dla Ruchu Światło-Życie pierwszym i podstawowym
narzędziem i środkiem ewangelizacji. Tutaj, bowiem, jak wykazuje doświadczenie,
59
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dokonuje się spotkanie osobowe z Chrystusem w wierze jako zasadniczy przełom w6

życiu albo odnowienie i pogłębienie tego spotkania, jako rozpoczęcie nowego okresu
życia. Dlatego przeżycie oazy należy uważać za niezastąpiony element formacyjny w
Ruchu. Oaza rekolekcyjna jest także przeżyciowym, doświadczalnym wprowadzeniem
w duchowość Światło-Życie. Oaza jest, więc najlepszym rozpoczęciem drogi formacji
w tej duchowości. Dzięki niej duchowość ta zostaje przekazana niejako
egzystencjalnie, przez cały styl życia i atmosferę oazy, a nie tylko teoretycznie przez jej
opisanie”
Są to rekolekcje oparte o tajemnice różańcowe oraz tematy ściśle związane z
katechumenatem, czyli z sakramentem chrztu świętego. Obejmują one trzystopniowy
podział tematyki i wzrostu duchowego.
Iº wraz z tematyką rekolekcyjną ukierunkowany jest na spotkanie z Jezusem w Słowie
Bożym. Głównym celem jest osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela oraz
wejście w proces wzrastania przez nawrócenie. Ważne zatem będzie uczenie spotkania
z Jezusem na modlitwie osobistej opartej o Słowo Boże.
IIº prowadzi do spotkania z Jezusem w sakramentach, jednakże drogą do pogłębiania
rzeczywistości sakramentalnej jest wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Istotą tego
stopnia jest prowadzenie do zrozumienia i doświadczenia własnej niewoli, a więc
głębokie doświadczenie własnego grzechu, aby doświadczyć wolności mocą Jezusa.
Bez tego doświadczenia liturgia i sakramenty mogą stać się wyłącznie formą i tresurą
liturgiczną. Wychodzenie z własnej niewoli to inaczej nawrócenie. Chrystus, który
zaprasza do uczty eucharystycznej, to zawsze równocześnie ten Chrystus, który wzywa
do pokuty, który powtarza: ‘Nawracajcie się!’ Bez stałego i wciąż na nowo
podejmowanego wysiłku w kierunku nawrócenia samo uczestniczenie w Eucharystii
zostałoby pozbawione swej pełnej skuteczności zbawczej.60
IIIº. Istotą trzeciego stopnia rekolekcji jest wprowadzenie uczestników oazy w
odkrywanie Kościoła w jego różnych aspektach. W szczególny sposób chodzi o
doświadczenie Kościoła jako wspólnoty (communio), najpierw jako mojej wspólnoty z
Bogiem oraz wypływającej z niej wspólnoty i relacji z braćmi i siostrami. To
doświadczanie wspólnoty w dwojaki sposób powinno kierować do uczestników
pytanie o ich diakonię (posługę) w Ruchu, Kościele czy świecie.

60

Jan Paweł II, Redemptor hominis, nr 20
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RUCH ŚWIATŁO - ŻYCIE A RUCHY ODNOWY W KOŚCIELE
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Jest to małżeńsko-rodzinny ruch świeckich w Kościele, działający w ramach Ruchu
Światło-Życie. DK łączy w sobie charyzmatu Ruchu Światło-Życie i
międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END).61
Zasady DK podkreślają, iż zwraca on szczególną uwagę na duchowość małżeńską,
czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Nie ma duchowości bez
Ducha Świętego. Owa jedność rozpoczyna się wraz z osobistym przyjęciem Jezusa
jako Pana i Zbawiciela, ponieważ fundamentem jedności jest osobista relacja z
Jezusem. Charyzmat maryjny ukazuje wymiar mistyczny sakramentu małżeństwa
przez wejście na drogę oblubieńczości (zjednoczenia) najpierw z Jezusem, a później ze
współmałżonkiem. Nie ma oblubieńczości bez wejścia na drogę nawrócenia, ponieważ
podstawową przeszkodą w nawiązaniu relacji oblubieńczej jest grzech człowieka.
Pogłębiające się relacje (oblubieńcze - jedności) małżonków pociągają ich do służenia
sobie nawzajem, umierania dla własnych złych przyzwyczajeń, wad, grzechów dla
dobra współmałżonka, na wzór Chrystusa, który przyszedł aby służyć a nie po to aby
mu służono62. W ten sposób w małżeństwie realizuje się charyzmat podstawowy
Ruchu Światło-Życie wyrażony w znaku FOS-DZOE, charyzmat spotkania (maryjny)
i diakonii (służby).
Do realizowania jedności małżeńskiej małżonkowie otrzymują narzędzia, które
nazywają się zobowiązaniami. Należą do nich:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

61

Codzienna modlitwa osobista /Namiot Spotkania/,
Regularne spotkanie ze Słowem Bożym,
Codzienna modlitwa małżeńska,
Codzienna modlitwa rodzinna,
Comiesięczny dialog małżeński,
Reguła życia /systematyczna praca nad sobą/,
Uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu,
Uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.

Zasady Domowego Kościoła, rozdział I, nr 2
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Wierność małżonków zobowiązaniom DK sprawia, że coraz bardziej odkrywają oni i
rozumieją swoje powołanie, wolę Bożą w stosunku do ich małżeństwa i rodziny.
Ważne jest, aby małżonkowie nie zatracili właściwej perspektywy - jedność i świętość
małżeństwa należy widzieć jako cel, natomiast zobowiązania jako pewną drogę
prowadzącą do celu.
Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona) angażują
się w proponowaną im formację. Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie
wzajemnie pomagać w myśl idei, „Równi posługują równym”. Przychodzą do kręgu z
własnej woli, tym samym przyjmują i akceptują „Zasady DK”. Małżeństwo, które
świadomie odrzuca te założenia, albo nie chce podejmować wszystkich zobowiązań –
nie może należeć do kręgu.63
Praktyka ukazuje ścisłą zależność między wzrastaniem małżeństwa w ich relacjach,
pracą w kręgu, służbą we wspólnocie i poza nią a wyjazdem na rekolekcje 15-dniowe.
63

Zasady Domowego Kościoła, rozdział III, nr 21-22
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Ta zależność wydaje się oczywista w świetle powyższych rozważań o charyzmacie

Światło – Życie. To przecież w rekolekcjach 15-dniowych w praktyce ukazuje się
czym jest charyzmat podstawowy, spotkania i diakonii. Bez doświadczenia tych
rekolekcji małżeństwo nie wie tak naprawdę czym jest Domowy Kościół. Dlatego
krótsze, tematyczne rekolekcje zwane „orarami” mają jedynie charakter uzupełniający
i wzbogacający.
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Jak wspomnieliśmy wyżej, DK łączy charyzmaty Światło-Życie i Equipes Notre

Dame. Charyzmat Światło-Życie wnosi do tego „związku” element kerygmatyczny
(związany z nawróceniem i osobistą relacją do Jezusa jako Pana i Zbawiciela),
katechumenalny
i otwiera perspektywę doświadczenia mistycznego (poprzez
charyzmat maryjny) z Jezusem oraz ze współmałżonkiem. Equipes Notre Dame wnosi
element małżeński poprzez narzędzia pracy formacyjnej zwane zobowiązaniami.
Światło-Życie wprowadza w doświadczenie wiary i relacji osobowych z Jezusem,
Equipes Notre Dame, w oparciu o to doświadczenie Światło-Życie, pozwala na
budowanie prawdziwie chrześcijańskich więzi i relacji w małżeństwie i rodzinie.
Wynika z tego, że doświadczenie charyzmatu Światło-Życie jest i powinno być
pierwotne w stosunku do elementu Equipes Notre Dame. Chrześcijańskich relacji
małżeńskich nie da się zbudować bez osobistej relacji do Jezusa Chrystusa.
Jola Prokopiuk – w Ruchu Światło – Życie od 32 lat. Magister Teologii na PWT we
Wrocławiu. Ukończyła doktoranckie studia teologiczne ze stopniem Licencjata
Teologii. Tematyką Charyzmatu Światło – Życie zajmowała się w swojej pracy
magisterskiej i licencjackiej.
Jerzy Prokopiuk - w Ruchu Światło – Życie od 30 lat. Magister Filologii Germańskiej
Uwr, Magister w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem UE we Wrocławiu,
absolwent teologii na PWT we Wrocławiu. Jest współwłaścicielem i Dyrektorem
Zarządzającym w IMAS International sp. z o.o.
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