Stanowisko III Kongregacji Stowarzyszenia Diakonia
w sprawie aktualnych wyzwań
Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej
Dnia 28 kwietnia 2018 r. odbyła się III Kongregacja Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu
Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej”, której głównym celem był wybór kandydatów na
moderatora diecezjalnego oraz podjęcie uchwały dotyczącej zagospodarowania dóbr
doczesnych. Zostały one przekazane Stowarzyszeniu „Diakonia” w momencie zakończenia
działalności i rozwiązania Stowarzyszenia „OAZA”, które te dobra materialne pozyskało.
Ruch Światło-Życie na dobre zadomowił się w Archidiecezji. Na chwilę obecną
wspólnoty dziecięce i młodzieżowe istnieją w około 40 parafiach Archidiecezji, zaś Domowy
Kościół liczy 184 kręgi samodzielne i 40 kręgów pilotowanych. Przekłada się to na liczbę
osób, które uczestniczą każdego roku w rekolekcjach formacyjnych. W roku formacyjnym
2016/2017 uczestniczyło w nich blisko 500 osób dzieci i młodzieży w czasie wakacji oraz ok.
300 na oazach zimowych. W tym samym czasie w 22 turach rekolekcji uczestniczyło 1467
członków Domowego Kościoła (wraz z dziećmi). Na najbliższe wakacje zaplanowano 10 oaz
dziecięcych i młodzieżowych oraz 8 oaz DK, ponadto organizowane są krótsze rekolekcje
formacyjne i tematyczne.
Liczby pokazują, że Ruch Światło-Życie stanowi ważne miejsce na mapie wspólnot
formacyjnych Archidiecezji Lubelskiej. Jednak dostrzegamy wyzwania, które chcemy
przedstawić ks. Arcybiskupowi.
1. Brak zaplecza do wypełniania podstawowych zadań Ruchu. Obecne Centrum
Ruchu Światło-Życie mieszczące się przy rektoralnym Świętego Ducha w Lublinie to jedno
niewielkie pomieszczenie bez węzła sanitarnego i bieżącej wody, do którego wchodzi się
bezpośrednio z podwórza, oraz garaż wicerektora, gdzie przechowywane są pomoce do
rekolekcji. Ruch dysponuje również użyczonym domem rekolekcyjnym w Księżomierzy,
który nie spełnia podstawowych wymagań BHP, ppoż, sanepidu itp. Fachowe ekspertyzy
wykluczają możliwość przebudowy i remontu domu tak, aby dostosować go do minimalnych
wymagań. Dom ten znajduje się na krańcach Archidiecezji, co ogranicza jego wykorzystanie
jedynie do zorganizowanych rekolekcji. Ruch posiada także działkę rolną w Matczynie.
Została ona zakupiona przez oazę rodzin w 2000 roku z zamiarem budowy domu
rekolekcyjnego. Na działkę w Matczynie m.in. doprowadzono energię elektryczną (koszt
doprowadzenia wraz z przebudową stacji transformatorowej wyniósł 35 000,00 zł), na
budowę pozyskano darowiznę 15 tys. szt. cegły klinkierowej oraz krawężniki do budowy
wjazdu, zbudowano też wjazd z szosy (koszt 18 000,00 zł), urządzono miejsce pod nazwą
„Pustelnia ks. Wojciecha Danielskiego”, gdzie członkowie Ruchu gromadzili się niekiedy na
modlitwie. Szybko okazało się jednak, że budowa domu znacznie przerasta możliwości
Ruchu.
W związku z tym uprzejmie prosimy Księdza Arcybiskupa pomoc w utworzeniu
Centrum Ruchu które dysponuje odpowiednim zapleczem. Jesteśmy gotowi podjąć się
remontu przekazanych pomieszczeń na własny koszt.

Z doświadczeń innych diecezji wiemy, że istnieją różne formy rozwiązania tego
problemu:
- Centrum Ruchu znajduje się w parafii rezydowania moderatora diecezjalnego,
mieszkanie i zaplecze jest przypisane do tej funkcji;
- Biuro Ruchu znajduje się w Kurii Diecezjalnej, moderator zaś mieszka w pobliżu,
np. w seminarium duchownym;
- Moderator pełni funkcję np. dyrektora domu rekolekcyjnego i tam znajduje się
centrum Ruchu, zaś w stolicy diecezji znajduje się biuro Ruchu.
2. Drugą troską, która nas dotyka, jest brak kapłanów gotowych posługiwać w Ruchu
Światło-Życie. Jesteśmy wdzięczni za ważny głos biskupów, którzy w liście do kapłanów na
Wielki Czwartek 2018 r. zachęcają ich do zaangażowania w ruchach kościelnych, wśród
których wymieniony jest Ruch Światło-Życie. Dziękujemy Bogu za kapłanów ofiarnych,
którzy znaczną część swoich sił oddają na rzecz Ruchu, dostrzegamy jednak, że wciąż jest ich
za mało na potrzeby Ruchu. Dotyczy to zwłaszcza czasu oaz wakacyjnych. Niestety, zdarzają
się sytuacje, gdy jeden kapłan prowadzi w wakacje dwie, a nawet trzy oazy. Czas trwania oaz
(17 dni) sprawia, że często trudno jest zrezygnować z zasłużonego urlopu, aby wyjechać
i służyć podczas rekolekcji. Oaza nie jest czasem odpoczynku dla kapłana, ale okresem
wytężonej pracy. Zgodnie z zarządzeniem Metropolity Lubelskiego abp. Józefa Życińskiego
w sprawie dni wolnych od pracy dla kapłanów z 6 maja 2002 r. (N. 305/Gł/2002) czas
przeznaczony na oazę winien być wliczony do czasu pracy (pkt 3.). Często zdarza się jednak,
że kapłani nie podejmują posługi, ponieważ czas oaz miałby w pełni zaliczać się do ich
urlopu.
Zwracamy się z prośba do Księdza Arcybiskupa o przypomnienie przywołanej zasady,
aby kapłani zaangażowani w dzieło nowej ewangelizacji mogli odpocząć i z nowym zapałem
podejmować obowiązki duszpasterskie.
W wielu diecezjach posługę na rekolekcjach wakacyjnych podejmują neoprezbiterzy.
W naszej diecezji nowo wyświęceni kapłani, jak również ci, których dotyczą zmiany
personalne, nie chcą wcześniej podejmować zobowiązań oazowych z racji obaw o przyjęcie
tej informacji w nowej placówce. W związku z powyższym wydaje się słuszne, aby rozeznać
propozycję zmian personalnych w parafiach w innym terminie – np. w drugiej połowie
sierpnia. Podobne rozwiązania funkcjonują w innych diecezjach.
3. Kolejną naglącą sprawą jest uregulowanie statusu moderatora diecezjalnego. Mając
na względzie wzrost liczebny Ruchu Światło-Życie w Archidiecezji Lubelskiej liczymy na
dyspozycyjność moderatora diecezjalnego oraz stabilizację jego statusu. W ostatnim czasie
moderator trzykrotnie zmieniał miejsce rezydowania oraz wykonywane obowiązki. Z bólem
serca przyjęliśmy informację, że przez pewne okresy pozostawał bez źródeł utrzymania. Sam
o tym nie mówił, dowiedzieliśmy się o tym fakcie znacznie później. Liczymy na jego
dyspozycyjność, tym bardziej że posługa ta wiąże się z licznymi wyjazdami
i reprezentowaniem Ruchu na płaszczyźnie ogólnopolskiej. Stałe przywiązanie do parafii,
rektoratu czy szkoły może ograniczać możliwość wyjazdów moderatora. Jednocześnie
zdajemy sobie sprawę, że jako Oaza możemy nie podołać odpowiedzialności zapewnienia
utrzymania księdzu delegowanemu do posługi w Ruchu. Prosimy Księdza Arcybiskupa o
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rozważnie statusu moderatora diecezjalnego oraz zapewnienie stałego miejsca zamieszkania
przypisanego do pełnionej funkcji. Idealnym rozwiązaniem byłoby rezydowanie moderatora
w diecezjalnym Centrum Ruchu.
Mając na względzie minimalne utrzymanie księdza moderatora, w różnych diecezjach
stosowane są następujące rozwiązania:
- moderator diecezjalny jest całkowicie delegowany do spraw Ruchu, otrzymuje
pensję z Kurii Diecezjalnej;
- moderator pełni dodatkowo funkcję diecezjalną, np. pracownik kurii, sądu lub jest
dyrektorem Domu Rekolekcyjnego i z tego tytułu pobiera pensję z Kurii Diecezjalnej lub
instytucji za którą odpowiada;
- moderator jest całkowicie delegowany do spraw Ruchu i przez Ruch utrzymywany;
- moderator pełni funkcję wikariusza parafii i z niej się utrzymuje;
- moderator jest prefektem szkoły z której otrzymuje wynagrodzenie.
Serdecznie dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za dotychczasowe zaangażowanie na
rzecz Ruchu Światło – prosząc o rozeznanie i pomoc, mamy nadzieję na dalszą owocną
współpracę.
Uczestnicy III Kongregacji Stowarzyszenia
„Diakonia Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej”
Lublin, 28 kwietnia 2018 r.
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