
 

 
Wrocław, 21 lutego 2021 r. 

List jedności 
„Służę, więc jestem” 

 
 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!  

 
Drodzy Oazowicze, jak pewnie wielu z Was pamięta, w 2019 r. pochylaliśmy się nad 

reorganizacją rejonów Ruchu Światło-Życie. Pierwszy etap zmian zakończył się  
z dniem 1 września 2019 r., a jego efektem było powstanie czternastu rejonów Ruchu 
Światło-Życie.  
  Kolejny, drugi etap zmian, to działania w kierunku rozwoju Diakonii Rejonowych – 
wielkie jest bowiem znaczenie służby w naszej formacji. Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki mówił: „Istotnym elementem dojrzałości chrześcijańskiej jest poczucie 
odpowiedzialności za innych we wspólnocie. A więc to, co się wiąże z pojęciami »diakonia«  
i »misja«. Na każdym etapie życia chrześcijańskiego musi występować ten element: nie 
możemy wystarczyć tylko sobie, ale czujemy się odpowiedzialni. Jest to postawa diakonijna.” 
(ks. F. Blachnicki). 

Warto po raz kolejny przypomnieć, że jednym z podstawowych celów formacji  
w Ruchu Światło-Życie jest właśnie postawa diakonijna i odnalezienie przez jej uczestników 
swojego miejsca w Kościele, zgodnie z charyzmatami i talentami otrzymanymi od Ducha 
Świętego. Jak dobrze wiemy, charyzmaty i talenty są nam dane, abyśmy mogli nimi służyć 
innym, są nam dane przez Pana nie tyle dla nas, co dla wspólnoty. I tu również można 
przytoczyć słowa naszego założyciela: 
 „Każdy z nas musi odkryć swój charyzmat i musi go aktualizować w konkretnej, lokalnej 
wspólnocie. Charyzmat nie może pozostać martwy. Nie można zakopać w ziemi otrzymanego 
talentu, ale trzeba nim pracować dla wzrostu, dla budowania Ciała Chrystusowego. Takie jest 
radosne powołanie każdego z nas. Każdy z nas ma inny charyzmat i nikt nie ma tylu 
charyzmatów, aby samemu być wszystkim w jakiejś wspólnocie.” (ks. F. Blachnicki). 

Pamiętamy zapewne Ewangelię o talentach mówiącą o słudze, który zakopał 
otrzymany talent i został za to przez pana skarcony. Ostatecznie owemu słudze darowany 
talent został zabrany, pozostałych zaś służących, którzy pomnożyli talenty pan pochwalił. 
Oby ta Ewangelia była dla nas nieustanną zachętą do pomnażania otrzymanych darów – co 
najłatwiej robić przez dzielenie się nimi na chwałę Pana. Można to nasze dzielenie realizować 
choćby przez robienie bardzo prostych rzeczy dostępnych dla każdego. Piękne w postawie 
służby jest nie tyle to co się robi, ale to, że ma się pragnienie „posiadać siebie w dawaniu 
siebie” i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu wspólnoty.  
 



W kontekście służby - pierwszym, podstawowym miejscem, gdzie oazowicze powinni 
starać się podejmować diakonię we wspólnocie lokalnej jest parafia zamieszkania. Ideałem 
jest sytuacja, gdy ta parafia staje się również miejscem formacji oazowej. Ruch Światło-Życie, 
zgodnie z charyzmatem przekazanym przez ks. Franciszka, dąży do odnowy parafii, tak, aby 
stawały się one żywym Kościołem. Jednakże parafia to nie jedyne możliwe miejsce posługi 
oazowiczów w ramach Ruchu – mogą to być też różnorodne diakonie. Dokument „Diakonia 
miejscem formacji i posługi w Ruchu Światło-Życie i poprzez Ruch Światło-Życie” z dnia  
24 października 2010 r. pokazuje podział diakonii z wykorzystaniem kryterium obszarowego: 
diakonie centrale, diecezjalne, rejonowe i parafialne. Innym więc ważnym miejscem naszej 
troski i posługi powinien być m.in. Rejon, który gromadzi oazowiczów różnych stanów z kilku 
parafii. W ramach tych Rejonów, szczególnie ważnym wyrazem charyzmatu spotkania  
i przeżycia jedności Ruchu są Dni Wspólnoty, które w ciągu roku przeżywamy cztery razy: 
na jesień, w adwencie, w Wielkim Poście i w okresie paschalnym. Odpowiedzialność za ich 
przygotowanie w ogromnej mierze spoczywa na diakonii moderacji, ale może, i powinien, 
być to przedmiot troski każdego członka Ruchu. Każdy, w miarę swoich możliwości, może 
podjąć posługę podczas Dnia Wspólnoty. To okazja, do dzielenia się swoimi darami. Postawa 
Chrystusa Sługi, „który nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie za 
okup wielu” Mk 10,45, musi być dla nas stale punktem odniesienia i wzorem posługi dla braci 
i sióstr.  

Życie Rejonu to oczywiście nie tylko Dni Wspólnoty - to również inne podejmowane 
dzieła ad intra (do wewnątrz, czyli dla Ruchu) i ad extra (na zewnątrz, czyli poza Ruch), takie 
jak rekolekcje ewangelizacyjne, spotkania modlitewne itp. I tu warto znów wrócić do tematu 
formowania struktur Diakonii Rejonowych – ich celem jest z jednej strony pomoc  
w odnalezieniu najlepszego dla nas miejsca posługi w Rejonie, a z drugiej strony jego 
ożywienie, by w Ruchu było coraz więcej „życia”, coraz więcej „dzieł”.  

Chcielibyśmy Was zachęcić do poszukania swojego miejsce w którejś konkretnej 
Diakonii Rejonowej. Prawdą jest, że dopiero po przeżyciu Oazy Nowego Życia III stopnia  
i ORD (Oazy Rekolekcyjnej Diakonii) odkrywamy głębiej swoje miejsce w Kościele, ale nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby na dowolnym etapie rozwoju w Ruchu podejmować konkretną 
służbę dla innych, nie czekając na zakończenie formacji podstawowej. Postawa diakonijna,  
a więc służebna, jest nie tyle postawą wynikającą dopiero z zakończenia formacji 
podstawowej w Ruchu, ale z wybrania ewangelicznego stylu życia po przyjęciu Jezusa jako 
Pana i Zbawiciela.  

Poniżej chcielibyśmy Wam pokazać jakie diakonie mogą funkcjonować w ramach 
Rejonu oraz jakie mogą być zadania osób odpowiedzialnych, a jakie jej członków. Warto 
zauważyć, że zaangażowanie w Diakonie Rejonowe nie musi być szczególnie „pochłaniające” 
– często niewiele naszego czasu i pracy może być cennym darem dla innych, a przy 
odpowiednim podziale służby na konkretne diakonie, nie tylko odciążane są pary rejonowe  
i moderatorzy rejonowi, ale przede wszystkim realizowany jest bardzo ważny charyzmat 
Ruchu.  

 
 
 
 
 
 
 



Nazwa 

Diakonii 

Rejonowej 

Zadania Diakonii Rejonowej 
Wybrane zadania osoby odpowiedzialnej za 

diakonię 

Diakonia 

muzyczna 

• Prowadzenie śpiewów na RDW 
(zawiązanie wspólnoty, modlitwa, 
Eucharystia i inne) 

• Prowadzenie śpiewów na innych 
wydarzeniach Rejonu w zależności od 
możliwości i czasu 

• Przejęcie odpowiedzialności za śpiewy  
w ramach RDW i ewentualnie innych 
wydarzeniach 

• Bycie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za 
diakonię na poziomie diecezji 
 

Diakonia 

liturgiczna 

• Posługa liturgiczna w czasie wspólnych 
Mszy Św. (np. RDW) 

• Zachęcanie osób z Rejonu do dołączania 
do diakonii 

• Koordynowanie posługi liturgicznej na poziomie 
Rejonu (zapewnienie, że będą osoby gotowe do 
posługi na danym „wydarzeniu” rejonowym, np. 
RDW) 

• Zachęcanie osób z Rejonu do dołączania do 
posługi liturgicznej 

• Bycie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za 
diakonię na poziomie diecezji 

Diakonia 

wychowawcza 

• Opieka nad dziećmi w czasie „wydarzeń” 
rejonowych np. RDW 

• Zachęcanie osób z Rejonu do dołączania 
do diakonii 

• Koordynowanie posługi w zakresie diakonii 
wychowawczej na poziomie Rejonu  

• Planowanie i organizowanie opieki nad dziećmi  
w czasie RDW 

• Bycie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za 
diakonię na poziomie diecezji 

Diakonia 

modlitwy 

• Prowadzenie modlitwy na 
„wydarzeniach” rejonowych np. RDW 

• Zachęcanie osób z Rejonu do dołączania 
do diakonii  

• Kontakt z osobą odpowiedzialną za diakonię 
modlitwy na poziomie diecezji w zakresie intencji  
i inicjatyw modlitewnych 

• Organizacja modlitwy w Rejonie – przekazywanie 
intencji, inicjowanie modlitwy 

• Bycie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za 
diakonię na poziomie diecezji 

Diakonia 

ewangelizacji 

• Dawanie świadectwa 
• Udział w dziełach ewangelizacyjnych 

• Zachęcanie osób z Rejonu do dołączania 
do diakonii 

• Szukanie osób chętnych do dawania świadectwa  

• Planowanie, organizowanie i realizowanie 
inicjatyw ewangelizacyjnych na poziomie Rejonu 
(np. kursy, konferencje itp.) 

• Bycie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za 
diakonię na poziomie diecezji 

Diakonia 

komunikowania 

społecznego 

• Robienie zdjęć z różnych wydarzeń 
• „Śledzenie” życia Rejonu  

i komunikowanie ciekawych wydarzeń 
(np. strona www Rejonu, gabloty 
przykościelne, Facebook itp.) 

• Przesyłanie informacji o ciekawych wydarzeniach 
w Rejonie do diakonii na poziomie diecezji 

• Wysyłanie do diakonii na poziomie diecezji 
informacji o planie RDW 

• Bycie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za 
diakonię na poziomie diecezji 

Diakonia 

wyzwolenia 

• Udział w różnych „akcjach” KWC  
w Rejonie 

• Dawanie świadectwa o KWC 

• Zachęcanie osób z Rejonu do dołączania 
do diakonii 

• Bycie „ambasadorem” KWC w Rejonie 
• Szukanie osób chętnych do dawania świadectwa  

o KWC 

• Bycie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za 
diakonię na poziomie diecezji 

Diakonia słowa 

• Rozprowadzanie różnych książek Ruchu 
(i nie tylko), materiałów formacyjnych, 
gadżetów w Rejonie np. w ramach RDW 

• Zachęcanie osób z Rejonu do dołączania 
do diakonii 

• Zapraszanie nowych osób z Rejonu do dołączania 
do diakonii 

• Organizacja pracy diakonii w Rejonie 
• Bycie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za 

diakonię na poziomie diecezji 

Diakonia 

środków 

finansowych  

• Zbiórki pieniędzy np. w czasie RDW 

• Przekazywanie na konto Ruchu środków ze 
składek DK, z RDW itp. 

• Troska o finanse w Rejonie 

• Bycie w kontakcie z osobą odpowiedzialną za 
diakonię na poziomie diecezji 



Przy okazji chcielibyśmy Was też poinformować, że trwają już prace nad stworzeniem 
nowej strony internetowej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej. Chcemy, aby była 
ona nowoczesna, przejrzysta, czytelna, ukazująca piękno Ruchu, a w tym także poszczególne 
Rejony. Będzie też na niej miejsce na opisanie prac Diakonii Rejonowych. Mamy nadzieję,  
że już wkrótce pokażemy w takiej formie piękno Ruchu.  

 
Prosimy Was, aby treść tego listu w zakresie tematyki Diakonii Rejonowych i służby, stała 

się dla Was przedmiotem refleksji w małżeństwach (np. w ramach najbliższego dialogu),  
w kręgach i we wspólnotach młodzieżowych, studenckich i dorosłych. Zachęcamy też,  
by pochylić się nad następującymi pytaniami: 
1. Jakimi darami mogę dzielić się we wspólnocie (np. zamieszczanie informacji w gablocie, 

przygotowanie spotkania rejonowego na platformie on-line, fotografowanie wydarzeń 
rejonowych, służba liturgiczna, posługa muzyczna podczas Eucharystii w parafii, 
modlitwa w uzgodnionych intencjach)? 

2. W jakiej Diakonii Rejonowej odnajduję swoje miejsce? 
 

Zwracamy się z prośbą do wszystkich tych, którzy otworzą się na poszukiwanie 
„przestrzeni” służby, by zgłaszali się do swoich par rejonowych z informacją jaką posługę 
mogą pełnić, jakie zadania podjąć. Niech Ruch będzie w ruchu, niech to życie wyjdzie od nas 
samych. 

 
Drodzy Oazowicze, z serca dziękujemy wszystkim tym, którzy poprzez swoją służbę 

przyczyniają się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła, którzy na co dzień postawą służby  
w małżeństwie, rodzinie, miejscach pracy, w miejscach nauki, parafiach, wspólnocie Ruchu 
są świadectwem miłości bliźniego i odpowiedzialności za innych.  
Wszystkim życzymy wytrwałości na drodze do dojrzałości chrześcijańskiej!  
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