
Relacja z uczestnictwa delegacji członków Ruchu 
Światło-Życie z Diecezji Elbląskiej w XXXVIII Kongregacji 
Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie na jasnej Górze, 

22-25 lutego 2013 r.

Nasza delegacja licząca czwórkę osób; Hanna i  Grzegorz 
Oberland (para diecezjalna Domowego Kościoła) oraz kl. Kajetan 
Jakubowski (rok III WSD DE) i  kl. Łukasz Janusz (rok I WSD DE) 
wyjechała z Kwidzyna popołudniu 22 lutego w piątek by wziąć 
czynny udział w Kongregacji od dnia następnego. Podróż choć 
męcząca  i  długa  dzięki  Bożej  opatrzności  przebiegła  bez 
żadnych złych przygód.

Następnego  dnia  rozpoczęliśmy  udział  w  Kongregacji  od 
uczestnictwa  w  jutrzni  pod  przewodnictwem  bp  Edwarda 
Dajczaka,  ordynariusza  diecezji  Koszalińsko-Kołobrzeskiej. 
Wszystkie  wystąpienia  miały  miejsce  w  auli  o.  Kordeckiego, 
która  w  tym  roku  ledwo  mogła  pomieścić  wszystkich 
uczestników kongregacji. 

Następnie  miło  miejsce  oficjalne  otwarcie  Kongregacji 
przez  moderatora  generalnego  Ruchu  Światło-Życie  ks.  dr 
Adama Wodarczyka, który od razu wygłosił słowo programowe. 
Głównym tematem jego wystąpienia było wezwanie do nowej 
ewangelizacji  nie  jako następujących po sobie  akcji  lecz  jako 
nowego sposobu życia, który dla każdego chrześcijanina, a tym 
bardziej dla członków Ruchu powinno być naturalne i przenikać 
każdej  sfery  naszego  życia.  Jego  wystąpienie  zakończyło 
zaprezentowanie nowej piosenki roku na rok formacyjny 2013-
2014 pod hasłem „Narodzić się na nowo”, takiż sam tytuł nosiła 
owa piosenka roku.  Kolejnym, który zabrał  głos ponownie był 
bp.  Edward  Dajczak,  który  kontynuował  temat  nowej 
ewangelizacji  w  życiu  każdego  chrześcijanina,  w  swoim 
wystąpieniu  podawał  przykłady  służące  mogące  służyć  za 
inspiracje  do  szukania  prostych  sposobów  ewangelizacje  w 
swoich środowiskach.

Dalej  wysłuchaliśmy  świadectwa  diakonii  miłosierdzia  z 
Lublina  po  której  została  nam  zaprezentowana  nowa  płyta 



Marcina Pospieszalskiego i Andrzeja Dubiela zatytułowana NEW 
LIFE`m, która zawiera nowe nagrania wszystkich piosenek roku. 
O  godz.  12.30  nastąpiła  przerwa,  którą  zakończyła  uroczysta 
msza święta o godz 14.00, która została odprawiona w bazylice 
pod  przewodnictwem  abp  Wacława  Depo,  Metropolity 
częstochowskiego. 

Po  eucharystii  na  nowo  zebraliśmy  się  na  auli  o. 
Kordeckiego  i  wysłuchaliśmy  komunikatów  a  następnie 
wystąpienia  Henryka  Knapika  dotyczącego  wyjaśnienia  hasła 
„Narodzić  się  na  nowo”  w  świetle  rozmowy  Jezusa  z 
Nikodemem.  Po  kolejnych  komunikatach  wystąpił  filozof  dr 
Aleksander  Bańka,  który  przedstawił  nam  sposób  działania 
diakonii służącej w Centrum Duchowości Ruchu Światło-Życie w 
Tychach.  Bardzo  ciekawa  była  relacja  dotycząca  formacji 
deuteorokatechumenalnej dorosłych. Po tym wystąpieniu miała 
miejsce konferencja Jolanty Szpilarewicz na temat „Charyzmat 
maryjny  Ruchu  Światło-Życie  w  kontekście  jubileuszu  Aktu 
Konstytutywnego z 1973 roku”.

Po  ostatniej  przerwie  zostały  odmówione  nieszpory  z 
błogosławieństwem  członków  centralnych  diakonii 
specjalistycznych pod przewodnictwem ks. Adama Wodarczyka. 
Cały  dzień  uczestnicy  kongregacji  zakończyli  Apelem 
Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego Obrazu.

Następny dzień rozpoczęliśmy od porannej mszy świętej w 
Kaplicy  Cudownego  Obrazu  .  następnie  jutrznią  pod 
przewodnictwem  ks.  Wojciecha  Ignasiaka,  Moderatora  Unii 
Kapłanów Chrystusa Sługi w auli o. Kordeckiego.    

Głównym  punktem  tego  dnia  było  wystąpienie  pary 
krajowej  Domowego Kościoła,  która  przedstawiła  obecny stan 
tej gałęzi Ruchu w zestawieniu z 40 letnią historią tej gałęzi. I 
tak  według  statystyki  obecnie  w  Polsce  jest  3249  kręgów 
Domowego  Kościoła,  czyli  28557  osób.  Za  granicą:  ok.  300 
kręgów w różnych krajach świata. Przypomniane zostały także 
główne zasady formacji małżonków (m. in. Siedem zobowiązań) 



oraz  wyjaśniono  rolę  kapłanów  jako  doradców  duchowych  i 
dyskretnej pomocy animatorów.

Po  uwznioślającym  wystąpieniu  pary  krajowej  DK  miało 
jeszcze  miejsce  wystąpienie  Andrzeja  Raja,  głównego 
odpowiedzialnego  za  Fundacje  „Światło  Zycie”,  który 
opowiedział  o  jej  inicjatywach  podjętych  i  zrealizowanych  w 
ubiegłym roku.  Następnie  usłyszeliśmy wspaniałe  świadectwo 
diakoni społecznej z Bydgoszczy.

Jako ostatni  punkt kongregacji  w którym braliśmy udział  było 
podsumowanie  kongregacji  dokonanej  przez  ks.  Adama 
Wodarczyka.           

Kl.Kajetan Jakubowski

     

 


