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List jedności do uczestników
Oazy Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych
Z ogromną radością przyjąłem wiadomość o zorganizowaniu Oazy Jedności Diakonii Oaz
Rekolekcyjnych w dniach 11-12.02.2011 roku w Częstochowie. Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
w projekcie Statutu Diakonii Jedności Ruchu Światło-Życie z 1981 roku w punkcie 47. pisał w ten sposób
o tej diakonii naszego Ruchu: Szczególnym charyzmatem ruchu oraz głównym jego środkiem i metodą
działania jest oaza rekolekcyjna. Coroczne organizowanie i przeprowadzanie oaz rekolekcyjnych różnego
stopnia i typu jest zadaniem, które domaga się osobnej, wyspecjalizowanej diakonii, Diakonii Oaz
Rekolekcyjnych. Zatem szczególną troską tej diakonii jest pomoc w organizowaniu i przeprowadzaniu oaz
rekolekcyjnych, jak również troska, by oazy rekolekcyjne odbywały się w duchu wierności charyzmatowi
naszego Ruchu. Posługa w diakonii oaz rekolekcyjnych nie polega wyłącznie na pracy organizacyjnej.
Chodzi w niej o to, aby jedna z podstawowych metod realizacji celów naszego Ruchu, jaką jest oaza
rekolekcyjna, stawała się dla jej uczestników formą intensywnego doświadczenia Kościoła we wspólnocie,
w liturgii, na spotkaniu ze słowem Bożym i w miłości braterskiej, przeżywanej szczególnie dzięki małej
grupie formacyjnej. Czytamy o tym w podpunkcie b paragrafu 6. statutu Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu
Światło-Życie”. Ojciec Franciszek Blachnicki, myśląc o diakonii oaz rekolekcyjnych, powiedział również:
Diakonia Oaz Rekolekcyjnych wyprzedza inne, gdyż oaza jest szczególnym charyzmatem Ruchu, w niej jak
w soczewce skupiają się problemy podejmowane przez pozostałe diakonie. Jej zadaniem jest organizowanie
oaz, przygotowanie pomocy do ich przeprowadzenia. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych pracuje przez cały rok
myśląc o przygotowaniu oaz zimowych i letnich. Szczególnie zaś działa w trakcie trwania oaz: w diakoniach
oaz wielkich oraz w diakoniach oaz średnich.
W świetle powyższych słów, zaczerpniętych z dokumentów naszego Ruchu i z nauczania
Założyciela sługi Bożego ks. F. Blachnickiego można powiedzieć, że wspólne spotkanie osób
z diecezjalnych diakoni oaz rekolekcyjnych podczas Oazy Jedności jest bardzo cennym wydarzeniem
w życiu naszego Ruchu. Wydarzenie to powinno służyć budowaniu wspólnej wizji formacji i posługi osób
posługujących w diecezjalnych diakoniach oaz rekolekcyjnych. Również refleksja nad upowszechnieniem
w naszym Ruchu świadomości dotyczącej roli oazy wielkiej w strzeżeniu tradycji i charyzmatu oazy jest
bardzo ważnym tematem, podobnie jak działania mające na celu budowanie zespołu osób tworzących
Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych.
Dziękuję pani Grażynie Miąsik z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, odpowiedzialnej za
Centralną Diakonię Oaz Rekolekcyjnych, za podjęcie trudu zorganizowania Oazy Jedności Diakonii Oaz
Rekolekcyjnych i życzę wszystkim uczestnikom spotkania wielu łask Bożych! Równocześnie polecam
modlitwie uczestników Oazy Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych w Częstochowie moją posługę, którą
podejmuję w tym samym czasie w Pradze, wobec członków naszego Ruchu w Czechach. Do zobaczenia na
Kongregacji Odpowiedzialnych w dniach 25-28.02.2011 roku na Jasnej Górze! Pan niech będzie z Wami!
Szczęść Boże!
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