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KWC jest w obecnej sytuacji prawdziwym testem weryfikującym
dla Ruchu Światło-Życie. Jest sprawdzianem, czy Ruch poważnie
traktuje swój najgłębszy charyzmat wyrażony w znaku Światło-Życie.
Czcigodny Sł. Boży Franciszek Blachnicki, Carlsberg 1985
_____________________________

_____________________________

TEMAT ROKU FORMACYJNEGO 2019/2020

AKTUALNOŚCI

WOLNI I WYZWALAJĄCY

LIST KRĘGU CENTRALNEGO

Nie zaprowadzę nikogo dalej niż sam doszedłem. Znamy to powiedzenie, warto jednak
je sobie przypominać, szczególnie gdy jest
się rodzicem, dziadkiem, animatorem w Ruchu, a także w miejscach do których Bóg
mnie posyła. Aby pomóc wyzwolić się innej
osobie, trzeba samemu doświadczyć radości
wolności. A co jest jednym z największych
zniewoleń? Ojciec Franciszek Blachnicki jednoznacznie i stanowczo odpowiadał na to
pytanie - LĘK !

„Temat roku formacyjnego „Wolni i wyzwalający” oraz znak tego roku będący herbem
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka (KWC) kierują nasze myśli ku dziełu zapoczątkowanemu 40 lat temu przez czcigodnego sługę
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego.” Tymi
słowami zaczyna się list Kręgu Centralnego
na tegoroczny rok formacyjny podpisany
przez Parę Krajową DK Katarzynę i Pawła
Maciejewskich oraz Moderatora Krajowego
DK ks. Krzysztofa Łapińskiego.

To lęk, strach, sprawia że człowiek staje się
wewnętrznie zniewolony. Na oazach słyszeliśmy może przykład, że można być zamkniętym, odizolowanym fizycznie np. w więzieniu, a pozostać wolnym wewnętrznie. Ojciec
Franciszek Blachnicki wiedział, że takich ludzi
wolnych wewnętrznie trzeba wychowywać
w Ruchu, gdyż do wolności wyswobodził nas
Chrystus (Ga 5,1). Jezus Zwyciężył grzech i
śmierć, nie po to abyśmy się bali, ale abyśmy
Jemu w pełni zaufali.

Pytania zawarte w liście, mogą stać się także
przedmiotem naszego dialogu małżeńskiego:
• Jak rozumiem wolność?

Potrzeba, abyśmy wyzwolili się z lęku o przyszłość swoją i swojej rodziny, o swoje zdrowie, o pracę i finanse, o ojczyznę… Potrzeba
abyśmy pracowali i podejmowali działania w
swoim życiu ufając w Bożą Opiekę i Bożą Potęgę. PRZEKUJMY SWÓJ LĘK NA ZAUFANIE!

• Jakie zniewolenia odkrywam w swoim życiu osobistym, małżeńskim i rodzinnym?
• Na jakim etapie drogi odkrywania i realizowania w życiu ideałów Krucjaty jestem?
• Czy i na ile jest we mnie pragnienie i gotowość, by realizując postawę służby, podjąć
dobrowolną abstynencję od alkoholu jako
czyn miłości i podanie ręki bliźniemu?
List jest na stronie
www.dk.oaza.pl
można pobrać także
w formacie pdf
http://www.dk.oaza.pl/wp-content/uploads/Listkr%C4%99gu-centralnego-2019.pdf

_____________________________
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REGUŁA ŻYCIA

KRUCJATA WYZWOLENIA CZŁOWIEKA

ZAMIENIĆ LĘK NA MODLITWĘ

ABSTYNENCKIE CREDO KWC

W roku formacyjnym, gdy tematem jest trwanie w wolności, może warto podjąć regułę
życia w tym temacie. Pamiętajmy, że reguła
życia to nasze ćwiczenia duchowne. Aby zachować zdrowie ciała potrzebne są ćwiczenia fizyczne, tak też aby mieć kondycję duchową – potrzebne są nam ćwiczenia ducha,
systematyczna praca nad sobą, którą w naszym Ruchu nazywamy REGUŁĄ ŻYCIA.

Warto, aby w roku 40-lecia powołania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka zarówno członkowie jak i sympatycy, czy też przeciwnicy :)
zapoznali się z Abstynenckim CREDO.

Pewnie też doświadczacie nachodzących nagle, często znienacka obaw, lęku, strachu.
Niekiedy zaczyna się niepozornie lekkie zaniepokojenie, które pod wpływem dalszych
rozmyślań potrafi ogarnąć nas całych. To nie
jest lęk, który nas buduje, popycha do działania ale nas PARALIŻUJE. Czy tak czujecie? To
może warto sobie przyjąć taką regułę, że gdy
nachodzi mnie lęk, strach, to w pierwszej kolejności swoje myśli skieruję do Jezusa. Może
to być krótka modlitwa np.: Panie Jezu Ciebie obrałem/łam jako Pana i Zbawiciela,
bądź moją tarczą i obroną, nie pozwól, aby
lęk mnie zniewalał, ale weź moje trudy i pomóż mi nieść je w moim życiu.

Ks. Franciszek Blachnicki w krótkich 12 punktach zawarł główne założenia tego ruchu
trzeźwościowego, jasno wskazując, jaki cel i
środki przyświecają tym, którzy składają
swój post w celu wyzwolenia innych z nałogu.
Poniżej przedstawienie poszczególnych
punktów, aby zachęcić do sięgnięcia po małą
książeczkę lub po wpis na stronie :)

1. Czym jest KWC i na czym polega post
2. Co rozumie KWC przez abstynencję
3. Abstynencja a moralny aspekt spożywania alkoholu
4. Abstynencja a wiedza medyczna
5. Uzasadnienie abstynencji
6. Wartość abstynencji w nauczaniu Kościoła
7. Wartość praktyczna abstynencji
8. Profilaktyka przez abstynencję
9. Łamanie zwyczajów alkoholowych
Sam Jezus objawiając św. Faustynie Boże Mi- 10. KWC a wino i piwo?
łosierdzie wskazał, że trzeba nam oddawać 11. Wartość wychowawcza wyrzeczenia
się Bożemu Miłosierdziu powtarzając słowa 12. Idea WYZWOLENIA CZŁOWIEKA
JEZU UFAM TOBIE! Te słowa powtarzane,
Pełny tekst CREDO
gdy nachodzi nas lęk, lub obawy, przestaznajdziesz na stronie KWC,
wiają nasze myślenie na właściwe tory: z a także w małej
błędnej drogi typu „jestem beznadziejny, nic książeczce
mi nie wychodzi, życie jest przeciwko mnie” w Diakonii
na tory zaufania i oddania się w opiekę Bogu Słowa.
„Panie Ty wszystko możesz! Tobie Ufam!”

http://www.kwc.oaza.pl/abstynenckie-credo-krucjaty-wyzwolenia-czlowieka
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WARTO PRZECZYTAĆ

KRÓTKIE LEKTURY NA POCZĄTEK ROKU
Zaczyna się rok formacyjny, zachęcamy, aby
niezależnie od stażu w Domowy Kościele sięgnąć do opracowania na temat Spotkania w
Kręgu. Może warto coś odświeżyć w naszych
wspólnotach, może na jakąś część spotkania
wdarło się tyle kurzu różnych naleciałości, że
już nie widać blasku
i sensu tej części
spotkania.
Pokonajmy rutynę i poszukajmy na powrót
ożywczego działania wspólnego spotykania się.
A jak nowy rok formacyjny to i nowy
zapał do realizacji
naszych Zobowiązań :)

NAMIOT SPOTKANIA – to serce wszystkich
zobowiązań, jeżeli przestanie tętnić nasza
modlitwa osobista, to pozostałe zobowiązania będą pozbawione życia, życiodajnego
soku, może zabraknąć w ich centrum Boga.
Niewielka
książeczka może przypomnieć nam jak to
było z Mojżeszem i
jego spotkaniem z
Bogiem, jak przykład modlitwy Mojżesza przenieść w
swoje życie i jak się
modlić z najlepszym
Przyjacielem.
Linki do Diakonii Słowa i Wydawnictwa Oaza
www.wydawnictwo-oaza.pl
www.anielska.pl

_____________________________

NIE DAJ SIĘ ZAPLĄTAĆ W SIECI

ABY NIE MARNOWAĆ CZASU
Ktoś kiedyś wyliczył, jak sporo cennego
czasu tracimy poruszając się bezwiednie w
mediach np. przerzucając pilotem programy,
przeskakując z wiadomości na wiadomość w
internecie czy z posta na post na facebooku.
Nie mówiąc o Instagramie, twitterze itp.
gdzie przecież jak to myślimy tylko rzut
okiem, bo zdjęcia czy wiadomości są bardzo
krótkie, a czas płynie… :(
Dlatego chcielibyśmy Wam polecić miejsca w
sieci, na które warto zaplanować wejście, jak
tylko będziecie mieli wolną chwilę, aby nie
tracić czasu na ich wyszukiwanie.
A więc czy wiecie, że na youtube.com można
zobaczyć i posłuchać konferencji Ojca Franciszka Blachnickiego? Tak i to nawet w kolorze :) Są to konferencje skierowane do Ruchu
Agape. Poniżej prezentujemy tytuły poszczególnych części zamieszczonych przez duszpasterstwo w Krakowie - Góra Oliwna.
(1) Jak dostąpić zbawienia
(2) Pewność wiary - doświadczenie przebaczenia
(3) Rola Ducha Świętego
(4) Wiara a świadectwo Ducha Świętego
(5) Jak pomóc innym w wypełnieniu Wielkiego Nakazu Misyjnego
Polecamy też stronę www.blachnicki.oaza.pl
Na tej stronie w zakładce Publikacje > Konferencje znajdziecie także spisane nagrania zamieszczone na youtube.
QR kod pomoże Wam dostać się na pierwszą
konferencję, a potem sami możecie wybrać z
podpowiedzi kolejne.
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KALENDARZ

REKOLEKCJE

WAŻNE DATY NA TEN ROK

10-13 października 2019 Swarzewo

Proponujemy, aby zapisać w swoich kalendarzach ważne daty oazowe na ten rok, aby
uczestniczyć w wydarzeniach Ruchu:
Pielgrzymka KWC do Częstochowy
➢ 29.09.2019 r.
Rejonowe Dni Wspólnoty
➢ 20.10.2019 i 15.03.2020 r.
Diecezjalne Dni Wspólnoty
➢ 8.12.2019 r. i 26.04.2020 r.
Niedziela Świętej Rodziny – Święto patronalne Domowego Kościoła
➢ 29.12.2019 r.
Pielgrzymka Domowego Kościoła do Kalisza
➢ 16 maja 2020 r.

Rola Matki Bożej w Dziele Wyzwolenia - czyli
Niepokalana Matka Kościoła Patronką Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Rekolekcje odbędą się w Ośrodku Rekolekcyjnym przy Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polskiego Morza. Zespół prowadzący to:
Ks. Wojciech Ignasiak - Moderator Krajowy
KWC, Pani Stanisława Orzeł z Krościenka z
Centralnej Diakoni Wyzwolenia Danuta i
Krzysztof Śramscy Filialna Diakonia KWC.
Zgłoszenia - poczta: miratio@neostrada.pl
tel. 603595350

MSZE ŚW DOMOWEGO KOŚCIOŁA
(pierwszy poniedziałek miesiąca)
Planowane terminy Mszy św. wraz z rejonem
odpowiedzialnym za oprawę Liturgii:
• 2.09.2019 – Rejon 5
• 7.10.2019 – Rejon 6
• 4.11.2019 – Rejon 7
• 2.12.2019 – Rejon 8
• w styczniu Mszy św. nie będzie
• 3.02.2020 – Rejon 9
• 2.03.2020 – Rejon 10
• 6.04.2020 – Rejon 11
• 4.05.2020 – Rejon 1
• 1.06.2020 – Rejon 2
Turnusy rekolekcji na przyszłe wakacje:

I turnus oaz – 30.06 – 16.07.2020
II turnus oaz – 17.07 – 02.08.2020
III turnus oaz – 07.08 – 23.08.2020

_____________________________

DNI SKUPIENIA

11-13 października 2019 Frydrychowo
Na dni skupienia o Bożym Miłosierdziu z konferencjami prof. Zbigniewa Treppy zapraszają Krzysztof i Justyna Bużan, zgłoszenia
tel: 508-386-013 lub 506-232-171
_____________________________

UWAGA RODZICE

Apel Komisji Wychowania Katolickiego KEP
do rodziców ws. deprawacji w szkołach
Komisja zachęca, aby rodzice interesowali
się, jakie zajęcia są proponowane w szkołach
poza podstawą programową. Rodzice mają
prawo odmówić udziału dziecka w zajęciach,
które wykraczają poza podstawę składając w
szkole odpowiednie oświadczenie, które
można znaleźć na stronie https://episkopat.pl/apel-komisji-wychowania-katolickiego-kep-do-rodzicow-ws-deprawacji-w-szkolach/

Bądźmy uważni i chrońmy
nasze dzieci.
_________________________________________________________________________

Są to terminy ogólnopolskie, w tym czasie w
całej Polsce organizowane są oazy 15-dniowe

Odpowiedzialni za treść:
ks. Tomasz Knuth – Moderator Diecezjalny DK,
Anna i Leszek Krzysztoforscy – Małżeństwo Diecezjalne DK.
Nakład 50 egz. Do użytku wewnątrzkościelnego

4

