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Wprowadzenie
Koció³ ewangelizuje od pocz¹tków swego istnienia, a wiêc ka¿dego dnia
sprawuje misterium eucharystyczne, udziela sakramentów, g³osi s³owo ¿ycia, czyli
s³owo Bo¿e, podejmuje dzie³a sprawiedliwoci i mi³osierdzia. Ta permanentna
dzia³alnoæ, która nigdy nie zosta³a przerwana, zwana jest jako ewangelizacja
klasyczna. Nale¿y ona do istoty kocielnej aktywnoci i jest ród³em zbawczej
³aski Bo¿ej, sztuk¹ ¿ycia, oraz drog¹ prowadz¹c¹ do pe³ni cz³owieczeñstwa
i wiecznego szczêcia1.
Ewangelizacja, rozumiana jako ustne g³oszenie Ewangelii, w wielu wymiarach dzisiejszej praktyki duszpasterskiej, okazuje siê ma³o owocna i pilnie domaga
siê dope³nienia oraz wsparcia apostolsk¹ aktywnoci¹. Wspó³czesny wiat potrzebuje nowej ewangelizacji co do zapa³u, mocy, jêzyka, metod i form2, tak aby
Adres/Adresse/Anschrift: ks. dr hab. S³awomir Ropiak, Katedra Teologii Praktycznej, Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn, xslawerop@poczta.onet.pl
1 Por. J. Ratzinger, Nowa ewangelizacja. Przemówienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary do
katechetów i nauczycieli religii, LOsservatore Romano 6 (2001); http://tezeusz.pl/cms/tz/index.php?id=2122 (22.04.2012).
2 Zob. Jan Pawe³ II, Przemówienie do biskupów CELAM (9.03.1983), III: Insegnamenti, VI,
1 (1983), 698, za: idem, Encyklika Veritatis splendor (Rzym 6.08.1993), p. 106, w: Encykliki Ojca
wiêtego Jana Paw³a II, t. 2, Kraków 1996, s. 623.
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ludzkoæ ulegaj¹ca dechrystianizacji odnalaz³a przekonuj¹ce odpowiedzi na nurtuj¹ce j¹ egzystencjalne pytania3.
Budz¹cy niepokój zanik istotnych wartoci ogólnoludzkich wo³a o wiat³o
i ciep³o Dobrej Nowiny, gdy¿ wszyscy ludzie potrzebuj¹ Ewangelii. Po Soborze
Watykañskim II4 duszpasterze i laikat stopniowo uwiadamiaj¹ sobie koniecznoæ
poszukiwania nowych dróg, by dotrzeæ ze S³owem Bo¿ym do wszystkich ludzi,
nie ograniczaj¹c siê do duszpasterzowania tylko dla zamkniêtego krêgu osób
aktywnie uczestnicz¹cych w ¿yciu Kocio³a5.
W 1991 r. w Olsztynie powsta³a grupa modlitewno-formacyjna o nazwie
Wspólnota Dobrego Pasterza6, dzia³aj¹ca w ramach Ruchu wiat³o-¯ycie7. Wpisuje siê ona w posoborowy nurt odnowy Kocio³a w duchu nowej ewangelizacji8.
Uczestnicy tej grupy modlitewno-formacyjnej nie prowadz¹ wspólnoty ¿ycia, gdy¿
mieszkaj¹ osobno, ¿yj¹ niezale¿nie finansowo, pracuj¹ w ró¿nych zawodach,
podejmuj¹ codzienne obowi¹zki zgodnie ze swoim stanem i powo³aniem. Wspólnota Dobrego Pasterza ma charakter duchowy, realizowany poprzez wspólne
rekolekcje, dni skupienia, celebrowanie liturgii, modlitwê, dzielenie siê rozwa¿anym S³owem Bo¿ym i pog³êbianie wiedzy religijnej9. Niniejsza refleksja jest prób¹
odpowiedzi na liczne pytania, w tym: jakie s¹ g³ówne ród³a ewangelicznej formacji prowadzonej w tej Wspólnocie; które elementy nowej ewangelizacji charakteryzuj¹ tê grupê modlitewn¹ oraz jakie perspektywy ewangelizacji otwieraj¹ siê
przed cz³onkami Ruchu wiat³o-¯ycie modl¹cych siê we Wspólnocie Dobrego
Pasterza?

3
4

Por. J. Ratzinger, Nowa ewangelizacja.
Zob. zw³aszcza dokumenty: Dekret o apostolstwie wieckich Apostolicam actuositatem oraz
Dekret misyjny Ad gentes divinitus, w: Sobór Watykañski II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, tekst
polski, Poznañ 2002, s. 377401, 433471.
5 Zob. A. Suquia, Nowa ewangelizacja: niektóre zadania i niebezpieczeñstwa doby obecnej,
w: L. Balter (red.), Nowa ewangelizacja, Poznañ 1993, s. 3457.
6 Na dzieñ dzisiejszy wiêkszoæ spotkañ modlitewnych i formacyjnych odbywa siê na terenie
parafii w. Jakuba w Olsztynie, a wyjazdowych i wakacyjnych w domu rekolekcyjnym w Nowym
Kawkowie; por. Opis grupy formacyjno-modlitewnej Ruchu wiat³o-¯ycie w Olsztynie o nazwie Wspólnota Dobrego Pasterza, (mps), Nowe Kawkowo 15.10.2011.
7 Zob. S. Ropiak, Podstawowa charakterystyka Ruchu wiat³o-¯ycie, Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne 78 (1995) nr 18, s. 4854.
8 Zob. S. Ropiak, Formacja rodziny na przyk³adzie Domowego Kocio³a Ruchu wiat³o-¯ycie
i Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie, w: W. Nowak, M. Tunkiewicz (red.), Rodzina w jednocz¹cej
siê Europie, Olsztyn 2003, s. 123129.
9 Por. Opis grupy formacyjno-modlitewnej Ruchu wiat³o-¯ycie w Olsztynie o nazwie Wspólnota
Dobrego Pasterza.
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1. Idea nowej ewangelizacji we Wspólnocie Dobrego
Pasterza w świetle adhortacji Evangelii nuntiandi Pawła VI
Na zakoñczenie Roku wiêtego, w dziesi¹tym roku od zakoñczenia Soboru
Watykañskiego II, Pawe³ VI og³osi³ adhortacjê Evangelii nuntiandi, by  jak
sam wyjani³  umocniæ chrzecijan w dziele ewangelizacji z coraz wiêksz¹
mi³oci¹, gorliwoci¹ i radoci¹10. Uczyni³ to w uroczystoæ Niepokalanego Poczêcia NMP (8 grudnia 1975 r.), radonie sk³adaj¹c w rêce Najwiêtszej Bogarodzicy Dziewicy Maryi dzie³o g³oszenia S³owa zbawienia wszystkim ludziom:
chrzecijanom i niechrzecijanom11.
Ojciec wiêty, przywo³uj¹c tekst w. Paw³a Aposto³a (Flp 1, 3-4.7-8), wyrazi³ sw¹ radoæ i wdziêcznoæ Bogu za udzia³ Kocio³a w dziele ewangelizacji oraz
udzieli³ b³ogos³awieñstwa wszystkim podejmuj¹cym misyjny nakaz Chrystusa
Pana, wymieniaj¹c przy tym ich wspólnoty, rodziny i krewnych12.
Tym samym rozwijaj¹cy siê w Polsce Ruch wiat³o-¯ycie otrzyma³ wa¿ny
dokument potwierdzaj¹cy charakterystyczne wymiary swej duchowoci: duch
ewangelizacji, radoæ Bo¿a, oddanie Niepokalanej, wspólnota ¿ywego Kocio³a
oraz przenikanie kultury ludzkiej Ewangeli¹.
1.1. Duch ewangelizacji opartej na głoszeniu kerygmatu

Koniecznym warunkiem pe³nego uczestnictwa w Ruchu wiat³o-¯ycie jest
wewnêtrzne nawrócenie, które przejawia siê w gotowoci okazywania pos³uszeñstwa Jezusowi  jedynemu Zbawicielowi. Takiej postawie wiary s³u¿y formacja,
w której wyró¿nia siê trzy etapy: ewangelizacja, rozumiana jako g³oszenie kerygmatu  podstawowych prawd Ewangelii, której celem jest odkrycie i uznanie
w osobie Jezusa Chrystusa, osobistego Pana i Zbawiciela13; nastêpnie pog³êbienie wiary zrodzonej w czasie tej ewangelizacji (etap ten okrelony jest jako
deuterokatechumenat  czyli powtórny katechumenat) oraz trzeci etap diakonijny,
wyra¿aj¹cy siê w wiadomie podjêtej s³u¿bie (diakonii) we wspólnocie Kocio³a
w wyniku odkrycia swojego miejsca, powo³ania i obdarowania14.
10
11
12
13

Por. Pawe³ VI, Wstêp, w: Evangelii nuntiandi, s. 3.
Por. Pawe³ VI, Zakoñczenie, w: Evangelii nuntiandi, p. 8182, s. 7273.
Por. ibidem.
Ks. Franciszek Blachnicki zaadaptowa³ na potrzeby tworzonego Ruchu kerygmatyczne katechezy z amerykañskiego protestanckiego ruchu Agape.
14 Zob. Ewangelizacja jako zasada formacji i s³u¿by w Ruchu wiat³o-¯ycie. Wnioski koñcowe
III Krajowej Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu wiat³o-¯ycie odbytej w Niepokalanowie w dniach
35.03.1978 r., w: T. Janiewski, M. Kaszowski (oprac.), Dni wspólnoty w Ruchu wiat³o-¯ycie w roku
1994/95, Katowice 1994, s. 3946.
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Cz³onkowie Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie, wyrastaj¹c z formacji oazowej, przyjêli jako w³asny ewangelizacyjny program formacyjny Oazy ¯ywego Kocio³a I, II i III stopnia, który ukszta³towa³ siê w latach 1977197915.
Wdra¿aj¹ w codziennoæ zasady ¿ycia wspólnot Ruchu wiat³o-¯ycie zawarte
w Drogowskazach Nowego Cz³owieka, z których na pierwszym miejscu jest
wyznawanie z wiar¹: Jezus Chrystus jest moim wiat³em i ¿yciem oraz jedyn¹
drog¹ do Ojca; przyj¹³em Go jako mojego Pana i Zbawiciela; oddajê Mu swoje
¿ycie, aby nim kierowa³16.
Owocami prawid³owo prze¿ywanej ewangelizacji podstawowej u uczestników Wspólnoty Dobrego Pasterza jest umi³owanie Jezusa Chrystusa obecnego
w swoim s³owie, co przejawia siê w praktykowaniu osobistej modlitwy mylnej
o¿ywianej lektur¹ biblijn¹ i ascetyczn¹ (Namiot Spotkania), rozwój modlitwy liturgicznej (Eucharystia, Liturgia godzin), regularne ¿ycie sakramentalne prze¿ywane
w personalistycznej relacji do Chrystusa, anga¿owanie siê w ¿ycie Kocio³a
i podejmowanie zadañ spo³ecznych w duchu Ewangelii17.
W wietle papieskich wskazañ z adhortacji Evangelii nuntiandi nale¿y
stwierdziæ, ¿e Wspólnota Dobrego Pasterza dzia³aj¹ca ju¿ ponad 20 lat w Olsztynie prowadzi ewangelizacjê duszpastersk¹, która skierowana jest g³ównie do polskich katolików obrz¹dku rzymskiego, oraz reewangelizacjê ich, gdy¿ wychodzi
do osób, które w praktyce ¿ycia codziennego odesz³y od Kocio³a18. Z racji
funkcjonowania w rodowisku katolickim trudno mówiæ o ewangelizacji misyjnej
czy te¿ ekumenicznej19, zw³aszcza ¿e podejmowane próby spotka³y siê z niezrozumieniem i nieakceptacj¹ lokalnych w³adz kocielnych20.
1.2. Radość Boża ze spotkania Chrystusa w Duchu Świętym

Cz³owieka nawróconego charakteryzuje radoæ wyp³ywaj¹ca z jego serca.
Pe³na mi³oci relacja ze Zbawicielem sprawia, ¿e chrzecijanin promieniuje ewangelicznym szczêciem i Bo¿ym pokojem. St¹d papie¿ Pawe³ VI nieprzypadkowo
wielokrotnie powtarza³ o radosnym postêpowaniu misjonarzy. Wewnêtrzny entu15 Zob. A. Wodarczyk, Prorok ¯ywego Kocio³a. Ks. Franciszek Blachnicki (19211987)  ¿ycie
i dzia³alnoæ, Katowice 2008, s. 383389.
16 Por. Drogowskazy Nowego Cz³owieka. Zasady ¿ycia wspólnot Ruchu wiat³o-¯ycie, p. 1.
17 Por. Opis grupy formacyjno-modlitewnej Ruchu wiat³o-¯ycie w Olsztynie o nazwie Wspólnota Dobrego Pasterza.
18 S. Ropiak, Pedagogia personalistyczno-maryjnej koncepcji Nowego Cz³owieka realizowana
we Wspólnocie Dobrego Pasterza Ruchu wiat³o-¯ycie, Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne 69
(2004), s. 7589.
19 Por. A. Kurek, Wprowadzenie, w: Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi
O ewangelizacji w wiecie wspó³czesnym, Rzym 8.12.1975, Warszawa 1986, s. III.
20 Zob. E. Piszcz, Ostrze¿enie, Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne 25 (1996), s. 62.
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zjazm cz³onków Ruchu wiat³o-¯ycie unaocznia tê prawdê. Ka¿dy kto prze¿ywa
g³êbok¹ wiê z Jezusem Chrystusem jako swoim Panem i Zbawicielem, stara siê
byæ wierny codziennej modlitwie mylnej opartej na rozwa¿aniu Pisma wiêtego
zwanej Namiotem Spotkania. Dla Nowego Cz³owieka modlitwa jest oddechem
Nowego ¯ycia, wielkim przywilejem i radoci¹ oraz ród³em mocy i dzie³em
Ducha wiêtego21.
Dowiadczenie Wspólnoty Dobrego Pasterza potwierdza wewnêtrzn¹ zmianê zewangelizowanego katolika odnonie do uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii, które przestaje byæ obowi¹zkiem, nakazanym przez Koció³ w piêciu przykazaniach kocielnych, a staje siê uprzywilejowanym miejscem spotkania
z Chrystusem w Duchu wiêtym. Zgodnie z tym, co g³osi Ruch wiat³o-¯ycie,
s³u¿ba w zgromadzeniu liturgicznym wed³ug zaleceñ soborowej odnowy liturgii,
jest zaszczytem i radoci¹22. Posiada wyrany charakter ewangelizacyjny, poprzez pos³ugi podejmowane przez doros³ych, ich czynne i wiadome uczestnictwo
w celebracjach, a tak¿e poprzez wiadectwa czêsto g³oszone w ramach przygotowania do Eucharystii w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca lub w czasie ró¿nych rekolekcji.
ród³em radoci jest tak¿e prze¿ywanie przyjani ludzkich w duchu agape,
tj. bezinteresownym darze z siebie23. Radoæ jest owocem trudu prowadzenia
prawdziwie wiêtego ¿ycia w wietle ewangelicznych b³ogos³awieñstw24.
1.3. Powierzanie dzieł apostolskich Niepokalanej Matce Kościoła

Cz³onkowie Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie powierzaj¹ Najwiêtszej Maryi Pannie owoce ewangelizacji25. Pielêgnowana przez nich eklezjotypiczna pobo¿noæ maryjna wynika z wprowadzenia przez Ruch wiat³o-¯ycie formacji opartej na mariologii Vaticanum secundum26.
Papie¿ Pawe³ VI og³osi³ Najwiêtsz¹ Maryjê Pannê Matk¹ Kocio³a, ustalaj¹c Jej wiêto na drugi dzieñ Uroczystoci Zes³ania Ducha wiêtego27.
Ks. Franciszek Blachnicki (19211987), za³o¿yciel Ruchu wiat³o-¯ycie, postêpu21
22
23

p. 10.

24
25

Por. Drogowskazy Nowego Cz³owieka. Zasady ¿ycia wspólnot Ruchu wiat³o-¯ycie, p. 6.
Por. ibidem, p. 7.
Por. KDK 24; Drogowskazy Nowego Cz³owieka. Zasady ¿ycia wspólnot Ruchu wiat³o-¯ycie,

Zob. Pawe³ VI, Evangelii nuntiandi, p. 76, s. 64.
Por. S. Ropiak, Pedagogia personalistyczno-maryjnej koncepcji Nowego Cz³owieka realizowana we Wspólnocie Dobrego Pasterza Ruchu wiat³o-¯ycie, s. 80.
26 Zob. KK, rozdz. 8.
27 Zob. Pawe³ VI, Og³aszam Maryjê  Matk¹ Kocio³a. Przemówienie na zakoñczenie III Sesji
Soboru Watykañskiego II  21 XI 1964 r., Wiadomoci Archidiecezji Warszawskiej, rok LV (1965),
nr 3, s. 4956.
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j¹c t¹ drog¹ duchowoci, zwo³a³ oazowiczów do Krocienka na Centraln¹ Oazê
Matkê (COM), tj. na wspólne obchody Uroczystoci Zes³ania Ducha wiêtego
(911.06.1973 r.)28. Wtedy to w poniedzia³ek, a wiêc w drugi dzieñ Piêædziesi¹tnicy kard. Karol Wojty³a (naladuj¹c Paw³a VI, który powierza³ owoce ewangelizacji Najwiêtszej Maryi Pannie), na probê ks. F. Blachnickiego dokona³ aktu
oddania Ruchu ¯ywego Kocio³a Niepokalanej Matce Kocio³a. Tym samym zatwierdzi³ istotê charyzmatu Ruchu wiat³o-¯ycie jako dzie³a Niepokalanej, która jest
idea³em Nowego Cz³owieka, a wiêc chrzecijanina w pe³ni ewangelicznego29.
Do sta³ej praktyki rekolekcyjnej Wspólnoty Dobrego Pasterza wesz³o odmawianie tego aktu oddania Niepokalanej Matce Kocio³a oraz powierzanie Jej
siebie i owoców zaanga¿owania apostolskiego. Grono animatorów, odpowiedzialnych za formacjê we Wspólnocie, stara siê byæ wierne oazowej duchowoci
maryjnej i kieruje siê zaleceniami Paw³a VI podanymi w Marialis cultus, gdzie
papie¿ wzywa do przestrzegania m.in. zasady chrystologicznej i eklezjologicznej,
z dowartociowaniem Pisma wiêtego i podporz¹dkowaniem liturgii30.
Trwa³ym rysem ewangelizacji oazowej jest kontemplacja tajemnicy Wcielenia S³owa i znaczenia pozdrowienia anielskiego, skierowanego do Najwiêtszej
Dziewicy, oraz b³aganie o Jej mi³osierne wstawiennictwo (modlitwa Anio³ Pañski)31. Na szczególne podkrelenie zas³uguje fakt odmawiania przez oazowiczów
Ró¿añca wiêtego z rozbudowanym rozwa¿aniem jako modlitwy ewangelicznej
i chrystologicznej32, a przede wszystkim oparcia 15-dniowych rekolekcji na tajemnicach ró¿añcowych33.
1.4. Grupa modlitewno-formacyjna w służbie Kościoła – Wspólnoty

Wychowanie zewangelizowanego cz³owieka urzeczywistnia siê w swoistej
pedagogii Ruchu wiat³o-¯ycie, prowadz¹cej ku tworzeniu ma³ych wspólnot eklezjalnych oraz w podejmowaniu diakonii we wspólnotach lokalnych, aby lepiej
28
29

Zob. A. Wodarczyk, Prorok ¯ywego Kocio³a, s. 357359.
Karol Wojty³a kontynuowa³ pobo¿noæ maryjn¹ tak¿e jako papie¿; por. Jan Pawe³ II, Maryja
Matka zawierzenia. Teksty wybrane, Czêstochowa 1986; zob. idem, Encyklika Redemptoris Mater
o b³ogos³awionej Maryi Dziewicy w ¿yciu pielgrzymuj¹cego Kocio³a, (Rzym 25.03.1987), Wroc³aw
1995, p. 51; Jan Pawe³ II, List apostolski Rosarium Virginis Mariae o Ró¿añcu wiêtym, (Watykan
16.10.2002), Kraków 2002.
30 Zob. Pawe³ VI, Adhortacja apostolska Marialis cultus, (Rzym 2.02.1974), komentarz
S.C. Napiórkowski, Wroc³aw 2004, p. 25, 28, 30, 31; por. S. Ropiak, Eklezjologia Soboru Watykañskiego II w ujêciu S³ugi Bo¿ego ksiêdza Franciszka Blachnickiego, Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne 4650 (2000), s. 122125.
31 Pawe³ VI, Marialis cultus, p. 41.
32 Zob. ibidem, p. 4246.
33 Zob. F. Blachnicki, Oaza Nowego ¯ycia pierwszego stopnia. Podrêcznik, Kraków 2009,
s. 3031.
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budowaæ ¿ywy Koció³ Chrystusowy na ziemi34. Ukierunkowanie ewangelizacji
na wspólnotê, praktykowane w Ruchu wiat³o-¯ycie wyrasta z eklezjologii soborowej, ukazuj¹cej misyjn¹ naturê Kocio³a, który jest wspólnot¹ osób nape³nionych Duchem wiêtym przez Uwielbionego Chrystusa35.
Koció³ urzeczywistnia siê w konkretnej wspólnocie, ¿yj¹cej S³owem Bo¿ym
i sakramentami, w której uobecnia siê Jezus Chrystus i Jego dzie³o zbawienia36.
W wyniku przyjêcia g³oszonego kerygmatu, wiele nowo nawróconych osób zapragnê³o kontynuowaæ osobiste dowiadczenie wiary w tak rozumianej wspólnocie ¿ywego Kocio³a. W ten sposób w Olsztynie narodzi³a siê i nieustannie
kszta³tuje ponadparafialna grupa modlitewno-formacyjna, która z up³ywem czasu
odkry³a sw¹ to¿samoæ jako Wspólnota Dobrego Pasterza.
1.5. Przenikanie ludzkiej kultury Ewangelią

Pawe³ VI, powo³uj¹c siê na Gaudium et spes37, przypomnia³, ¿e ewangelizowanie oznacza przemienianie cz³owieka od wewn¹trz. G³oszenie Chrystusa
i Jego nauki winno wychodziæ od osoby ludzkiej, zwracaæ siê do zwi¹zków miêdzy
osobami oraz do ich ³¹cznoci z Bogiem. Dotykaj¹c centrum ¿yciowego cz³owieka
i jego korzeni ¿ycia nale¿y przepajaæ Ewangeli¹ kultury, tak¿e kulturê cz³owieka
w najszerszym i najpe³niejszym znaczeniu38. Zadaniem Kocio³a jest g³oszenie Ewangelii wszystkim ludziom nawet w najodleglejszych zak¹tkach ziemi. Koció³ wezwany jest tak¿e, by zmienia³ w ludzkiej spo³ecznoci, moc¹ tej Ewangelii, kryteria
oceny, hierarchiê dóbr, postawy i nawyki mylowe, bodce postêpowania i modele
¿yciowe, które stoj¹ w sprzecznoci ze s³owem Bo¿ym i planem zbawczym39.
Zgodnie z zasad¹ jednoci wiat³a otrzymanego od Boga z postêpowaniem
Ruch wiat³o-¯ycie wychowuje katolików do dawania przed ludmi wiadectwa,
moc¹ Ducha wiêtego, poprzez wyznawanie Chrystusa jako swojego Pana
i Zbawiciela oraz potwierdzania tego czynami40. Nowa kultura jest potrzebn¹
form¹ wiadectwa i ewangelizacji. Polega ona na rozwijaniu wartoci osoby
i wspólnoty we wszystkich dziedzinach ¿ycia, a tak¿e na uwalnianiu cz³owieka od
wszystkiego, co poni¿a jego godnoæ41.
34
35

Por. S. Ropiak, Podstawowa charakterystyka Ruchu wiat³o-¯ycie, s. 53.
Por. S. Ropiak, Eklezjologia Soboru Watykañskiego II w ujêciu S³ugi Bo¿ego ksiêdza Franciszka Blachnickiego, Warmiñskie Wiadomoci Archidiecezjalne 4650 (2000), s. 124127.
36 Por. F. Blachnicki, Zosta³a nam powierzona Ewangelia. Wyk³ad z kerygmatyki, czyli teorii
ewangelizacji, Kraków 2007, s. 7786.
37 KDK p. 53; AAS 58 (1966), s. 1075.
38 Zob. J. Majka, Problem sekularyzacji w wietle Adhortacji Apostolskiej Evangelii Nuntiandi, w: J. Krucina (red.), Ewangelizacja, Wroc³aw 1980, s. 317338.
39 Por. Pawe³ VI, Evangelii nuntiandi, p. 1920, s. 15.
40 Drogowskazy Nowego Cz³owieka, p. 8.
41 Ibidem, p. 9.
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Konsekwentne wprowadzanie jednoci ewangelicznego wiat³a z postêpowaniem, zaowocowa³o we Wspólnocie Dobrego Pasterza w Olsztynie chrzecijañskim stylem ¿ycia jej cz³onków, aktywnym anga¿owaniem siê w przemiany
spo³eczne wed³ug katolickich wartoci moralnych oraz ukszta³towaniem siê diakonii nowej kultury. Do sta³ej praktyki nale¿¹ ró¿ne wspólne formy wiêtowania
niedzieli, a nawet bardziej uroczyste jak zabawa sylwestrowa czy tzw. Odpust
Dobrego Pasterza.

2. W odpowiedzi na wezwanie bł. Jana Pawła II
do nowej ewangelizacji
Ewangelizacja inspirowana nauczaniem b³. Jana Paw³a II kszta³tuje specyficzny charakter Wspólnoty Dobrego Pasterza, z racji sytuacji dziejowej Polski42.
Jest nim ewangelizacja po³¹czona z teologi¹ wyzwolenia, rozumiana jako przywrócenie pe³nej godnoci ludzkiej w Jezusie Chrystusie43. Ojciec wiêty wzywa³
do gorliwego g³oszenia Osoby Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii, która niesie
zawsze nowe ¿ycie44.
B³. Jan Pawe³ II u¿y³ po raz pierwszy wyra¿enia »nowa ewangelizacja«.
By³o to podczas jego pierwszej wizyty w ojczynie, gdy w 1979 r. by³ w Nowej
Hucie, zaplanowanej jako »miasto bez Boga«. We wzniesionym tam przez robotników krzy¿u i kociele dostrzeg³ znaki nowej ewangelizacji. Mówi³ tam, ¿e musi
ona nawi¹zaæ do nauki Soboru Watykañskiego II i byæ »dzie³em wspólnym biskupów, kap³anów, zakonów i wieckich, dzie³em rodziców i m³odzie¿y«45.
2.1. W nurcie ewangelizacji według planu Ad Christum Redemptorem

B³. Jan Pawe³ II w swej pierwszej encyklice nakreli³ koniecznoæ ewangelizacji poprzez g³oszenie Chrystusa we wszystkich obszarach ludzkiego ¿ycia46.
W 1980 r. S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki u³o¿y³ plan wielkiej ewangelizacji
42

Zob. D. Zimoñ, Nowa ewangelizacja w nauczaniu Jana Paw³a II, w: Komisja Duszpasterska
Episkopatu Polski, Nowa ewangelizacja u progu Trzeciego Tysi¹clecia. Program Duszpasterski na rok
2000/2001, Katowice 2000, s. 2536.
43 Por. J. Mikulski, Polska teologia wyzwolenia, Tarnów 2000, s. 312316; zob. F. Blachnicki,
Wyzwoleni w Chrystusie. Podrêcznik rekolekcji parafialnych, Kraków 2005, s. 2986.
44 Zob. Cz. Parzyszek SAC, Treæ pojêcia nowa ewangelizacja wed³ug Jana Paw³a II, Kultura  Media  Teologia 2 (2010), nr 2, s. 139.
45 Benedykt XVI, O nowej ewangelizacji jako odpowiedzi na wspó³czesne problemy. Przemówienie
Papie¿a do episkopatu W³och, Rzym 24.05.2012, w: http://www.konkurs.opoka.org.pl/ html (25.05.2012).
46 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptor hominis, Odkupiciel Cz³owieka, (Rzym 4.03.1979),
Wroc³aw 1994, p. 10.
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Ad Christum Redemptorem. Za³o¿yciel Ruchu wiat³o-¯ycie zaproponowa³ d³ugofalowy i ca³ociowy plan duszpasterskiej formacji opartej na g³oszeniu kerygmatu, która objê³aby ca³y kraj. W perspektywie oko³o dwóch lat akcja ewangelizacyjna mia³a obj¹æ wszystkie kocio³y w Polsce47.
Wspólnota Dobrego Pasterza powsta³a dziesiêæ lat póniej, kszta³towa³a siê
ju¿ w poewangelizacyjnym okresie, wed³ug strategii nakrelonej w Ad Christum
Redemptorem. Niemniej mo¿na wskazaæ na trzy istotne rysy ewangelizacji wyznaczonej przez ks. F. Blachnickiego, które wywar³y silny wp³yw na specyficzny
charakter Wspólnoty. Tak jak w planie Ad Christum Redemptorem wyznaczaj¹
je wezwania papieskie: Niech zst¹pi Duch Twój! Niech zst¹pi Duch Twój
i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!48, co znajduje wyraz w praktyce modlitwy
spontanicznej i otwarciu siê na charyzmatyczne dary Ducha wiêtego; Otwórzcie drzwi Chrystusowi49, realizowane przez organizowanie ró¿norodnych akcji
i rekolekcji ewangelizacyjnych oraz Nie lêkajcie siê!50, wdra¿ane przez w³¹czenie siê do Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka51.
Charakterystyczn¹ cech¹ nowej ewangelizacji inspirowanej nauczaniem
Jana Paw³a II, nie jest dostosowywanie moralnoci do ¿¹dañ wspó³czesnego
wiata52, lecz przywracanie utraconej godnoci cz³owiekowi, którego nie mo¿na
zrozumieæ do koñca bez Chrystusa. Ewangelizacja to realna pomoc ludziom, by
poprzez wiarê autentycznie dojrzewali do swej pe³ni w Jezusie Chrystusie53.
Ruch wiat³o-¯ycie, prowadz¹c ewangelizacjê, d¹¿y do przekszta³cenia parafii tradycyjnej o modelu pasterz  trzoda na parafiê jako wspólnotê ¿ywych
wspólnot kocielnych54. Bogactwem i odmiennoci¹ Wspólnoty Dobrego Pasterza
47
48

Por. Ewangelizacja wed³ug planu Ad Christum Redemptorem, wiat³o-¯ycie 1988, s. 812.
Zob. Jan Pawe³ II, Homilia na placu Zwyciêstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 r., w: Pielgrzymka Jana Paw³a II do Polski. Przemówienia, dokumentacja, tekst autoryzowany, PoznañWarszawa 1979, s. 24.
49 Zob. Jan Pawe³ II, Otwórzcie na ocie¿ drzwi Chrystusowi. Homilia Ojca w. Jana Paw³a II
wyg³oszona w czasie Mszy w. rozpoczynaj¹cej uroczycie pontyfikat (22 X 1978).
50 Por. Jan Pawe³ II, Adhortacja apostolska Christifideles laici o powo³aniu i misji wieckich
w Kociele i w wiecie dwadziecia lat po Soborze Watykañskim II, (Rzym 30.12.1988), Wroc³aw 1989,
p. 34, s. 91.
51 Por. Ewangelizacja wed³ug planu Ad Christum Redemptorem, wiat³o-¯ycie 1988, s. 67;
zob. S. Orze³, Na apel Ojca wiêtego, Eleuteria 38 (1999), s. 8.
52 Por. Jan Pawe³ II, Encyklika Veritatis splendor  Blask Prawdy, (Rzym 6.08.1993), Poznañ
2003, p. 106; Cz. Parzyszek, Treæ pojêcia nowa ewangelizacja wed³ug Jana Paw³a II, s. 135.
53 Por. KDK, p. 22, 41; zob. L.J. Gonzáles, Pedagogika wiêtoci. Coaching i duchowoæ
pastoralna, M. Mielcarek (t³um.), Kraków 2006, s. 132134.
54 Zob. M. Malina, Rola Ruchu wiat³o-¯ycie w kszta³towaniu posoborowego modelu parafii wed³ug
ksiêdza Franciszka Blachnickiego, (mps), praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dr. M. Tunkiewicza,
Olsztyn 2006; B. Biela, Koció³  Wspólnota. Wspólnota jako zasada urzeczywistniania siê Kocio³a
w ujêciu ks. Franciszka Blachnickiego (19211987), Katowice 1993; P. Kulbacki, Ku posoborowej
parafii..., w: Cz. Krakowiak, P. Kulbacki (red.), S³owo, liturgia, wspólnota. Dynamika wspó³czesnej
parafii, KrakówLublin 2006, s. 5.
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w Olsztynie jest jej ponadparafialny charakter. Wspólnota, docieraj¹c do osób
poszukuj¹cych pog³êbienia swej wiary, wype³nia powa¿ny brak w Olsztynie dojrza³ych, parafialnych wspólnot Ruchu wiat³o-¯ycie z³o¿onych z osób doros³ych,
które by prze¿ywa³y osobow¹ relacjê z Jezusem Chrystusem jako swym Panem
i Zbawicielem55.
Nowoci¹ Wspólnoty Dobrego Pasterza w stosunku do oficjalnej formacji
podstawowej Ruchu wiat³o-¯ycie jest tak¿e wprowadzenie piêciodniowych rekolekcji wakacyjnych56 oraz adaptacja piêciu tajemnic Ró¿añca wiêtego, podanych Kocio³owi przez Jana Paw³a II i okrelonych jako Tajemnice wiat³a do
exercitia pie o charakterze ewangelizacyjnym57. Stacjonarne rekolekcje, o charakterze prze¿yciowym, stanowi¹ silne dowiadczenie religijne, które przek³ada
siê póniej na pozytywne i trwa³e zmiany w ¿yciu uczestników, w ich pogl¹dach,
postawach i zwyczajach.
2.2. Prawdziwe wyzwolenie skutkiem otwarcia się na miłość Chrystusa

Jan Pawe³ II powiêci³ du¿o uwagi m³odzie¿y, która w naturalnym procesie
wychowawczym potrzebuje ukazania Jezusa Chrystusa i idea³u ¿ycia chrzecijañskiego, ³¹cznie z wyp³ywaj¹cymi z tego wymaganiami58. Z zewangelizowanymi
m³odymi ludmi wi¹za³ nadziejê i dostrzega³ w nich szansê przemiany tego wiata
wyzwolonego ze struktur z³a. Wielu dzisiejszych animatorów Wspólnoty Dobrego
Pasterza przed dwudziestu laty nale¿a³o do grona m³odego pokolenia, ¿ywio³owo
reaguj¹cego na papieskie s³owa. ¯ywa relacja z Jezusem Chrystusem, g³oszonym
przez Jego Zastêpcê  Polaka, wyp³ywa z wiary i jest typowym dowiadczeniem
cz³onków Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie. Nie chodzi tu tylko o sprowadzanie chrzecijañstwa do m¹droci czysto ludzkiej czy do wiedzy religijnej
(chocia¿ sporód dawnych uczestników rekolekcji i obecnych uczestników
Wspólnoty Dobrego Pasterza kilkanacie osób ukoñczy³o studia teologiczne,
a 3 osoby aktualnie studiuj¹ teologiê na Wydziale Teologii UWM). Zewangelizowane osoby daj¹ wiadectwo s³owem i postêpowaniem, ¿e ich otwarcie siê na
mi³oæ Chrystusa zaowocowa³o prawdziwym wyzwoleniem. Uwolnienie z ró¿55 Zob. Opis grupy formacyjno-modlitewnej Ruchu wiat³o-¯ycie w Olsztynie o nazwie Wspólnota Dobrego Pasterza.
56 Zob. Plan rekolekcji ma³¿eñskich Wspólnoty Dobrego Pasterza (mps): Dorotowo 2009; G³otowo 2010; Stoczek Warmiñski 2011.
57 Por. E. Olender, Rosarium Virginis Mariae szko³¹ ¿ycia chrzecijañskiego na przyk³adzie
exercitia pie Wspólnoty Dobrego Pasterza w Olsztynie, (mps), praca magisterska napisana pod kierunkiem ks. dr. S. Ropiaka, Olsztyn 2008, s. 7 (rekolekcje w latach 20002007); zob. Plan rekolekcji
ewangelizacyjnych Wspólnoty Dobrego Pasterza (mps), Nowe Kawkowo 20082011.
58 Zob. F. Blachnicki, Postsovieticum czyli nie wolno ci byæ niewolnikiem, Kraków 2004,
s. 131133.
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nych zniewoleñ, a zw³aszcza z alkoholizmu czy nikotynizmu, co charakteryzuje
niektóre osoby ze Wspólnoty Dobrego Pasterza, potwierdza przemieniaj¹c¹ moc
S³owa Bo¿ego. Ilustruje te¿ nauczanie b³. Jana Paw³a II, ¿e w Chrystusie i tylko
w Nim zostajemy wyzwoleni od wszelkiej alienacji i zagubienia, od zniewolenia
przez moce grzechu i mierci. Chrystus jest naprawdê naszym pokojem (Ef 2,14)
i mi³oæ Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14), nadaj¹c sens i radoæ naszemu
¿yciu59.
Ewangelizowanie we Wspólnocie Dobrego Pasterza obejmuje cz³owieka
ca³ociowo, nie ograniczaj¹c siê tylko do podania intelektualnej wiedzy, ale tak¿e
odwo³uje siê do jego uczuæ i woli. Formacja ukazuje mu Dobr¹ Nowinê, przez
g³oszenie Jezusa, który przyszed³, by objawiæ oblicze Boga i wys³u¿yæ, przez krzy¿
i zmartwychwstanie, zbawienie dla wszystkich ludzi, a tak¿e równoczenie proponuje modlitwê oraz sta³e nawracanie siê (przemianê) we wspólnocie ludzi ¿yj¹cych wiar¹ w Chrystusa i Jego naukê. Osoba decyduj¹ca siê na prze¿yciow¹
formê ewangelizacji odkrywa radosn¹ prawdê o sobie, ¿e jako grzesznik jest
umi³owana przez Boga oraz poznaje, otwieraj¹ce siê przed ni¹ wspania³e horyzonty usynowienia Bo¿ego60.
Abstynencja od alkoholu i palenia papierosów podejmowana dobrowolnie
we Wspólnocie Dobrego Pasterza jest wyranym znakiem odkrywania w³asnej
chrzecijañskiej wolnoci i wzrostu ofiarnej mi³oci61. Zaanga¿owanie siê osób
w sta³¹ formacjê ma³¿eñsk¹ zaowocowa³o ukszta³towaniem siê diakonii ¿ycia,
która kieruj¹c siê nauczaniem papieskim, wychowuje do wiadomego rodzicielstwa czy te¿ organizuje akcje w obronie ¿ycia62.
2.3. Nowa ewangelizacja korzystająca z nowych środków i metod

B³. Jan Pawe³ II wskazywa³, by w dziele ewangelizacji uczestniczy³y nowe
podmioty, maj¹c na myli zaanga¿owanie nie tylko duchownych, ale przede
wszystkim wieckich, i to do takiego stopnia, ¿eby poczuli siê odpowiedzialni za
g³oszenie Ewangelii. Zasadniczo ewangelizacja prowadzona we Wspólnocie Dobrego Pasterza korzysta z metod wypracowanych i stosowanych w ca³ym Ruchu
wiat³o-¯ycie. Nowoæ takiej ewangelizacji polega na formowaniu wiary pod
59 Jan Pawe³ II, Encyklika Redemptoris Missio o sta³ej aktualnoci pos³ania misyjnego, (Rzym
7.12.1990), Wroc³aw 1995, p. 11.
60 Por. ibidem.
61 S. Ropiak, Pedagogia personalistyczno-maryjnej koncepcji Nowego Cz³owieka realizowana
we Wspólnocie Dobrego Pasterza Ruchu wiat³o-¯ycie, s. 8385.
62 Jan Pawe³ II, Encyklika Evangelium Vitae o wartoci i nienaruszalnoci ¿ycia ludzkiego,
(Rzym 25.03.1995), Kraków 1995, p. 24; por. Zasady Domowego Kocio³a Ruchu wiat³o-¯ycie,
Krocienko 2001, p. 13, s. 3.
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o¿ywiaj¹cym natchnieniem Ducha wiêtego. Jednak cotygodniowe, wspólne czytanie i rozwa¿anie S³owa Bo¿ego w niedziele nale¿y do dodatkowych elementów
charakteryzuj¹cych omawian¹ wspólnotê63.
Uczestnicy Wspólnoty Dobrego Pasterza korzystaj¹ w pe³nej wolnoci ducha z proponowanych nabo¿eñstw, rekolekcji czy spotkañ formacyjnych. Przyjêt¹
zasad¹ jest, ¿e uczestnik Wspólnoty mo¿e anga¿owaæ siê czynnie w konkretn¹
akcjê modlitewno-formacyjn¹ lub przyj¹æ postawê biern¹ bez lêku, ¿e bêdzie
oskar¿ony o brak pobo¿noci lub wykluczony ze Wspólnoty Dobrego Pasterza.
Ka¿dy cz³owiek przybywaj¹cy do Wspólnoty bierze udzia³ we wszystkich lub
wybranych rodzajach formacji wed³ug w³asnych potrzeb i uznania oraz z ró¿n¹
czêstotliwoci¹ i intensywnoci¹64.
Do sta³ych elementów formacyjnych we Wspólnocie Dobrego Pasterza
nale¿¹: msza wiêta poprzedzona pó³godzinnym przygotowaniem i po³¹czona
z adoracj¹ Najwiêtszego Sakramentu w ka¿d¹ pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca; msza
wiêta z modlitw¹ Krucjaty Wyzwolenia Cz³owieka przed Najwiêtszym Sakramentem w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca; II nieszpory w ka¿d¹ trzeci¹ niedzielê miesi¹ca; spotkania modlitewne z dzieleniem siê Ewangeli¹ w pozosta³e niedziele; comiesiêczne spotkania formacyjne w ma³ej grupie lub w krêgu ma³¿eñskim65.
¯ycie Wspólnoty Dobrego Pasterza o¿ywiane jest przez rekolekcje i dni
skupienia, z których najczêstsze s¹: oazy modlitwy (m.in. trzydniowa oaza sylwestrowa); jednodniowe dni skupienia (m.in. oaza andrzejkowa, wielkopostny dzieñ
skupienia); rekolekcje (m.in. wakacyjne piêciodniowe rekolekcje, kilkudniowe rekolekcje tematyczne); pe³ne rekolekcje piêtnastodniowe IIIIo (najczêciej realizowane w Krocienku). Uroczysty Dzieñ Patronalny Wspólnoty Dobrego Pasterza obchodzony jest bardzo uroczycie w IV Niedzielê Wielkanocn¹ i prze¿ywany
na sposób oazowy z zachowaniem wszystkich elementów dnia wspólnoty66.
W celu podtrzymywania jednoci z ca³ym Ruchem wiat³o-¯ycie uczestnicy
Wspólnoty Dobrego Pasterza bior¹ udzia³ w archidiecezjalnych oazach modlitwy,
warsztatach, dniach wspólnoty, ogólnopolskich oazach specjalistycznych oraz
Krajowych Kongregacjach Odpowiedzialnych Ruchu wiat³o-¯ycie67.
63 Por. M. Sêdek, Drogi dojrza³oci. Formacja w wybranych ruchach katolickich w Polsce:
Ruch wiat³o-¯ycie, Ruch Rodzin Nazaretañskich, Droga neokatechumenalna, ruch charyzmatyczny,
Krocienko 2002, s. 210212.
64 Por. Opis grupy formacyjno-modlitewnej Ruchu wiat³o-¯ycie w Olsztynie o nazwie Wspólnota Dobrego Pasterza.
65 Zob. M. Sêdek, Drogi dojrza³oci, s. 194201.
66 Por. Opis grupy formacyjno-modlitewnej Ruchu wiat³o-¯ycie w Olsztynie o nazwie Wspólnota
Dobrego Pasterza.
67 Por. Mocowa³em siê z Bogiem. Z ks. Henrykiem Bolczykiem rozmawia Jacek Dziedzina,
Katowice 2009, s. 132133; zob. B. Biela, Zarys koncepcji teologii pastoralnej ks. Franciszka Blachnickiego, Katowice 2004, s. 3151.
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Rozwój techniczny daje nowe mo¿liwoci g³oszenia Ewangelii. Poszczególne osoby ze Wspólnoty Dobrego Pasterza podejmuj¹ kolejne inicjatywy apostolskie oraz wykorzystuj¹ nowe rodki techniczne na miarê swoich mo¿liwoci,
staraj¹c siê, aby realizowane przez nich chrzecijañstwo by³o dynamiczne
i otwarte na nowych ludzi. B³. Jan Pawe³ II wymienia³ telewizjê, radio, prasê, teatr,
Internet jako nowe rodki, bardziej odpowiadaj¹ce mentalnoci i jêzykowi wspó³czesnego cz³owieka68. Wspólnota Dobrego Pasterza korzysta³a z nich w swym
dwudziestolenim dorobku. Cz³onkowie Wspólnoty brali udzia³ w wielu religijnych
audycjach radiowych Radia Maryja i Radia Olsztyn, udzielali wywiadów lokalnej
prasie, przekazywali treci biblijne, wykorzystuj¹c formy teatralne na poziomie
amatorskim, nagrania filmowe (wideo), fotografiê, plakaty i Internet69. Homilie
niedzielne i katechezy g³oszone we Wspólnocie Dobrego Pasterza powielane s¹
i rozprowadzane na p³ytach CD, w comiesiêcznym biuletynie Dobry Pasterz
oraz w dwóch cyklach kazañ70. Tak wiêc ewangelizacja we Wspólnocie Dobrego Pasterza jest nowa równie¿ z racji stosowania nowych metod, poszukuj¹cych
wspó³czesnych sposobów dotarcia z Ewangeli¹ do dzisiejszego cz³owieka, adekwatnych do swych zdolnoci, rodków finansowych i sytuacji spo³ecznej71.

3. Nowe wyzwania ewangeliczne ukazane
przez Benedykta XVI
Papie¿ Benedykt XVI ukaza³ now¹ ewangelizacjê jako g³oszenie Chrystusa
i Jego nauki tak, by przeciwstawiæ siê postêpuj¹cej sekularyzacji i zachowaæ
wszelkie normy moralne. Zadaniem Kocio³a jest udzielenie jasnej odpowiedzi
nowym pokoleniom na istotne pytanie dotycz¹ce ich ¿ycia. Ojciec wiêty przypomina³, by depozyt doktryny chrzecijañskiej by³ nauczany bardziej skutecznie,
a wiêc g³oszony na nowy sposób, w taki, jakiego wymagaj¹ nasze czasy, ale
jednoczenie by³ strze¿ony i przekazywany w nieska¿onej i niezmienionej formie.
Konieczna jest ewangelizacja doros³ych, którzy wykluczyli Boga ze swego ¿ycia.
Benedykt XVI zachêca³ do pog³êbiania znajomoci nauczania Soboru Watykañskiego II i pilnego odczytywania dokumentów zgodnie z hermeneutyk¹ ci¹g³oci,
68
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Por. Cz. Parzyszek, Treæ pojêcia nowa ewangelizacja wed³ug Jana Paw³a II, s. 149.
Zob. http://www.warmia.oaza.pl/pasterz.html.
Zob. S. Ropiak, Mówiê ci, wstañ, we swoje ³o¿e i id... Homilie Wspólnoty Dobrego
Pasterza, Olsztyn 2004; idem, Pan mym Pasterzem, nie brak mi niczego. Homilie Wspólnoty Dobrego
Pasterza, Kraków 2010.
71 Por. J.E. Bifet, Teologia della evangelizzazione. Spiritualità missionaria, Roma 1992, s. 1142;
za: Cz. Parzyszek, Treæ pojêcia nowa ewangelizacja wed³ug Jana Paw³a II, s. 144.
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aby w ten sposób odnaleæ drogê Kocio³a wród wielkich przemian spo³ecznych
i kulturowych. Nieodzownym elementem skutecznej ewangelizacji jest mi³oæ
bliniego w wymiarze jednostkowym i spo³ecznym.
3.1. Ewangelizacja jako odpowiedź na pytanie: „Jak żyć”?

Ojciec wiêty wskazuje na nowe zadanie ewangelizacji we wspó³czesnym
wiecie, a jest ni¹ danie ludziom odpowiedzi na pytanie jak ¿yæ?. Osoby ze
Wspólnoty Dobrego Pasterza poprzez wcielanie zasad ewangelicznych w codziennoæ, poprzez osobiste odniesienie wiary i w³asne wiadectwo kierowania
siê wol¹ Bo¿¹, stanowi¹ praktyczn¹ odpowied dotycz¹c¹ sensu ludzkiej egzystencji i stylu katolickiego ¿ycia.
Ksi¹dz F. Blachnicki trafnie zdiagnozowa³ egzystencjaln¹ niepewnoæ
wspó³czesnej spo³ecznoci europejskiej, tak¿e polskiej, ulegaj¹cej pokusie ucieczki
przed nieokrelonym metafizycznym lêkiem. Próby doczesnego zabezpieczenia
swego ¿ycia pieniêdzmi, kapita³em, systemami ubezpieczeniowymi, nakrêca tylko
psychiczny stan strachu przed przysz³oci¹. Cz³owiek niewierz¹cy bolenie prze¿ywa swoje istnienie jako co niepewnego, zagro¿onego mierci¹. Prowadzi to do
alienacji od rzeczywistoci i jej problemów w wiat u³udy, popycha do siêgania po
sztuczne rodki uspokajaj¹ce, alkohol, narkotyki, zabawê, daj¹ce chwilow¹ euforiê, ale potêguj¹c¹ problemy ¿yciowe72.
Wspólnota Dobrego Pasterza daje praktyczn¹ propozycjê chrzecijañskiego
¿ycia opartego na ¿ywej wierze w Jezusa Chrystusa. Codzienne wiadectwa
dawane w domu, w rodowisku pracy i ró¿nych okolicznociach ¿ycia staj¹ siê
dla wielu przekonuj¹c¹ odpowiedzi¹ na pytanie jak ¿yæ, ciesz¹c siê pokojem
i obdarowuj¹c siê wzajemn¹ mi³oci¹.
Uprzywilejowanymi dniami wiadectwa i umacniania wiary s¹ wyjazdowe
rekolekcje Wspólnoty Dobrego Pasterza, z elementami wspólnego zamieszkania
i ¿ycia wed³ug rad ewangelicznych. Do sta³ych cech formacyjnych nale¿y s³u¿ebna postawa animatorów w poszczególnych elementach rekolekcji. Religijny styl
¿ycia, przeplatany regularn¹ modlitw¹, tak¿e liturgiczn¹, to jedna z metod uczenia
siê Chrystusa i Jego Ewangelii. Plan dnia wdra¿any konsekwentnie jest zgodny
z zasadami nowej kultury, czyni¹c j¹ jednoczenie celem, jak i owocem ewangelizacji. Radosne spêdzanie wolnego czasu w ramach tzw. wieczorów pogodnych
i propagowanie wypoczynku bez u¿ywek tworzy naturalne miejsce g³oszenia
Chrystusa w duchu Agape73.
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Por. F. Blachnicki, Wiara i wiadectwo, Lublin 1997, s. 1819.
Zob. E. Olender, Rosarium Virginis Mariae szko³¹ ¿ycia chrzecijañskiego, s. 8087.
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Zdobyte dowiadczenia, osobiste przemylenia i poznane metody modlitwy
niemal automatycznie wprowadzane s¹ w rodzinach, które stopniowo staj¹ siê
¿ywymi wspólnotami Kocio³a Domowego74.
3.2. Ewangelizacja dorosłych, którzy wykluczyli Boga
ze swego życia

Benedykt XVI wyznaczy³ katechetom i nauczycielom religii nowe wyzwania ewangelizacyjne75. Wskazania papieskie, o tyle wa¿ne s¹ dla cz³onków
Wspólnoty Dobrego Pasterza, ¿e nale¿y do niej kilkanacie osób trudni¹cych siê
katechizacj¹ w ró¿nym wymiarze i zakresie.
Z jednej strony papie¿ wzywa i zachêca do gorliwoci i odwa¿nego wychodzenia z orêdziem Dobrej Nowiny do tych, co nie znaj¹ Jezusa Chrystusa, gdy¿
jak stwierdzi³: Ewangelia jest przeznaczona dla wszystkich, a nie tylko dla zamkniêtego krêgu ludzi, mamy zatem obowi¹zek szukaæ nowych dróg, by dotrzeæ
z ni¹ do wszystkich76. Z drugiej strony papie¿ ostrzega jednak przed pokus¹
niecierpliwoci w dziele ewangelizacji i d¹¿enia do natychmiastowego, wielkiego
sukcesu, [...] wycigu do wielkich liczb77. Dowiadczenie minionego dwudziestolecia Wspólnoty Dobrego Pasterza potwierdza m¹droæ papieskiego nauczania
zachêcaj¹cego do poddania siê cierpliwemu procesowi obumierania i przyjmowania tajemnicy Kocio³a, który jest zarazem wielkim drzewem i ma³ym ziarenkiem
(por. Mk 4,26-29), gdy¿ w dziejach zbawienia zawsze trwa jednoczenie Wielki
Pi¹tek i Niedziela Wielkanocna78.
Temu procesowi powolnego, ale gruntownego dojrzewania ewangelicznego s³u¿¹: diakonia domu rekolekcyjnego w Nowym Kawkowie wyros³a ze
Wspólnoty Dobrego Pasterza (ukszta³towa³a siê w styczniu 2011 r.) oraz diakonia modlitwy, która znajduje inspiracjê w ogólnej teologii kontemplacji Oblicza
Chrystusa79.
Charakterystycznym rysem nauczania Benedykta XVI jest po³o¿enie akcentu na ewangelizacjê doros³ych, poniewa¿ wielu ludzi wyklucza Boga poza swój
74 Zob. J. Krucina, Rodzina  miejsce ewangelizacji, w: J. Krucina (red.), Ewangelizacja, Wroc³aw 1980, s. 301313.
75 Zob. J. Ratzinger, Nowa ewangelizacja. Przemówienie prefekta Kongregacji Nauki Wiary do
katechetów i nauczycieli religii; tekst za: LOsservatore Romano 6 (2001); http://tezeusz.pl/cms/tz/
index.php?id=2122.html (22.04.2012).
76 Ibidem
77 Ibidem.
78 Ibidem.
79 Program tej diakonii nakrelony zosta³ podczas Oazy Sylwestrowej (29.12.20111.01.2012)
w Szkole Podstawowej nr 9 w Olsztnie oraz homilii podczas mszy w. o godz. 15.00 w katedrze
w. Jakuba w Olsztynie.
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horyzont i ten brak otwarcia na Niego le¿y w samym sercu kryzysu duchowego
i moralnego, który rani Europê80.
Przewa¿aj¹cy trzon Wspólnoty Dobrego Pasterza tworz¹ osoby doros³e,
które dzia³aj¹ w sta³ych lub doranych diakoniach, m.in.: krucjaty wyzwolenia
cz³owieka, nowej kultury, formacji podstawowej, krêgów ma³¿eñskich, ¿ycia, grup
modlitewnych, liturgiczna, muzyczna, jednoci, rekolekcyjna, wychowawcza, s³owa, informacji, gospodarcza, porz¹dkowa, grup wsparcia. W diakoniach tworzonych tymczasowo uczestnicz¹ osoby bêd¹ce na ró¿nym stopniu formacji, a tak¿e
prezentuj¹ce zró¿nicowany stopieñ dojrza³oci osobowej i chrzecijañskiej81.
3.3. Miłość bliźniego wiarygodnym znakiem ewangelicznego życia

Benedykt XVI w swym nauczaniu uwra¿liwia na mi³oæ caritas, doceniaj¹c
zinstytucjonalizowan¹ formê chrzecijañskiej pomocy ubogim i cierpi¹cym. wiat
ma prawo oczekiwaæ od katolików bezinteresownej mi³oci s³u¿ebnej i ofiarnej,
zw³aszcza wobec najbardziej potrzebuj¹cych82.
Zasadniczym celem Wspólnoty Dobrego Pasterza jest o¿ywianie wiary
w ramach formacji Ruchu wiat³o-¯ycie, za³o¿onego przez S³ugê Bo¿ego ks. F. Blachnickiego. Pojawiaj¹ce siê inicjatywy charytatywne i udzielanie wzajemnego
wsparcia w ¿yciu codziennym nie nale¿¹ bezporednio do zadañ Wspólnoty, lecz
s¹ owocem rodz¹cych siê przyjani i chrzecijañskiej mi³oci agape poszczególnych uczestników83.
Wspólnota pielêgnuje jednoæ z Ruchem wiat³o-¯ycie, jednoczenie odkrywaj¹c i zachowuj¹c w³asn¹ to¿samoæ, tak, by swoim charyzmatem przyczyniaæ
siê do budowania Kocio³a i pe³nienia jego misji w wiecie wspó³czesnym. Wspólnota Dobrego Pasterza w Olsztynie anga¿uje siê przede wszystkim w dzia³alnoæ
Ruchu wiat³o-¯ycie w archidiecezji warmiñskiej, podejmuj¹c dzie³o ewangelizacji i formacji ku dojrza³oci chrzecijañskiej. Wspólnota dotyczy g³ównie ¿ycia
religijno-wewnêtrznego, opartego na wzajemnym dzieleniu siê dowiadczeniem
wiary i ubogacaniu ni¹ innych. Uczestnicy Wspólnoty postêpuj¹ ku pe³nej dojrza³oci chrzecijañskiej wed³ug swoich mo¿liwoci, w³asnych potrzeb i sobie w³aciwego tempa, jednoczenie ubogacaj¹c Wspólnotê swoj¹ osob¹, uzdolnieniami,
80 Benedykt XVI, O nowej ewangelizacji jako odpowiedzi na wspó³czesne problemy. Przemówienie Papie¿a do episkopatu W³och, Rzym 24.05.2012, w: http://www.konkurs.opoka.org.pl/html
(25.05.2012).
81 Por. Opis grupy formacyjno-modlitewnej Ruchu wiat³o-¯ycie w Olsztynie o nazwie Wspólnota Dobrego Pasterza.
82 Por. W. Przygoda, Pos³uga charytatywna Kocio³a w Polsce. Studium teologiczno-pastoralne, Lublin 2004, s. 172.
83 Zob. Uwierzyæ ¿e »Deus Caritas est«. Notatki uczestnika, spisa³a E. Olender, (mps), Nowe
Kawkowo 2006.
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talentami i charyzmatami. Pog³êbiaj¹ znajomoæ mo¿liwie ze wszystkimi osobami
przybywaj¹cymi do Wspólnoty, pielêgnuj¹c relacje serdecznej przyjani oraz pomocy duchowej i materialnej84.
Natomiast, w zale¿noci od pojawiaj¹cych siê potrzeb ogólnoludzkich, poszczególni cz³onkowie Wspólnoty Dobrego Pasterza podejmuj¹ wspó³pracê na
rzecz biednych z Fundacj¹ Nowa Kultura na Warmii. Przyk³adem takim mo¿e byæ
zaanga¿owanie siê w zbiórkê rodków materialnych dla poszkodowanych
w wyniku powodzi (w roku 2011) czy te¿ organizowanie we wspó³pracy z archidiecezjalnym Caritas wakacyjnego wypoczynku dla dzieci z rodzin potrzebuj¹cych.

Zakończenie
Przed Wspólnot¹ Dobrego Pasterza w Olsztynie powstaj¹ nowe wyzwania
i zadania ewangelizacyjne. W Kociele powszechnym inspiracj¹ bêd¹ materia³y
duszpasterskie na rok wiary oraz wskazania synodu biskupów  zapowiedzianego
przez Benedykta XVI  a powiêconego ewangelizacji.
Rozpoczyna siê kolejny, o¿ywczy powiew Ducha wiêtego, wzbudzaj¹cy
entuzjazm do ewangelizacji korzystaj¹cej z nowych rodków g³oszenia Jezusa
Chrystusa. Ruch wiat³o-¯ycie, za³o¿ony przez s³ugê Bo¿ego ks. F. Blachnickiego, podj¹³ ideê Wielkiej Nowenny przygotowuj¹cej do jak najbardziej owocnego
prze¿ycia Jubileuszu mêki i mierci krzy¿owej oraz chwalebnego zmartwychwstania Chrystusa Pana. Zakoñczony w Kociele rzymskokatolickim Wielki Jubileusz
roku dwutysiêcznego, a zwi¹zany z uroczystymi obchodami Wcielenia Jezusa
Chrystusa, ukierunkowuje chrzecijan na okr¹g³¹ rocznicê Misterium Odkupienia,
która wed³ug Tradycji przypada na rok 2033.
Wspólnota Dobrego Pasterza w Olsztynie odczytuje te znaki czasu i pragnie
w³¹czyæ siê aktywnie w nowy nurt akcji duszpasterskiej, odpowiadaj¹c w ten
sposób na wezwanie swego arcypasterza oraz podejmuj¹c oazowe dzie³o ewangelizacji Ad Christum Redemptorem okrelane jako ACR 2.
W archidiecezji warmiñskiej trwaj¹ prace dotycz¹ce ewangelizacji parafii
z racji peregrynacji kopii Obrazu Matki Boskiej Mi³osierdzia zwanej Matk¹ Bosk¹
Ostrobramsk¹ (pocz¹tek 16.11.2012). W planowanym programie w ci¹gu trzech
dni poprzedzaj¹cych przyjazd do ka¿dej z warmiñskich parafii Obrazu Matki
Bo¿ej Ostrobramskiej, wierni skupiaj¹ siê wokó³ tematów: Bo¿a mi³oæ, prawda
o grzechu, przyjêcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela oraz powierzenie Matce
Bo¿ej owoców ewangelizacji.
84

Por. Opis grupy formacyjno-modlitewnej Ruchu wiat³o-¯ycie w Olsztynie o nazwie Wspólnota
Dobrego Pasterza.
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NEW EVANGELIZATION EXPERIENCED
BY “THE COMMUNITY OF THE GOOD SHEPHERD” IN OLSZTYN
(SUMMARY)

The Church has always been evangelizing since the beginning of its existence. However, the
contemporary world needs new evangelization as far as enthusiasm, power, language, methods and
forms are concerned because contemporary sacerdotal ministry needs to be more productive. Since
1991, in Olsztyn there has been a prayer-formation group called The Community of the Good
Shepherd. It is rooted in the post-conciliar trend of the Church reborn in the light of the new
evangelization carried out by the Movement, known as, Light and Life. Pope Paul VIs preaching is
the basis of The Community of the Good Shepherds formation which means propagation of
kerygma joy in the Holy Spirit, entrusting it to the Virgin Mothers care of the Church; the Church
- community experience and new culture. The Community of the Good Shepherd was established
during the pontificate of Blessed John-Paul II, it takes up evangelization together with the Movement: Light and Life according to the plan Ad Christum Redemptorem developing it as a plan
ACR2. The Community uses new means and methods in evangelization and the Christian freedom
experience is a sign of being open to Christs love. The Community of the Good Shepherd preaches
primarily in the local Church and takes up consecutive evangelical challenges pointed out by Benedict XVI. The evangelization is carried out among adults and the practice of loving ones neighbor
has become a reliable sign of evangelical life.

DIE NEUE EVANGELISIERUNG
IN DER „GEMEINSCHAFT DES GUTEN HIRTEN” IN OLSZTYN
(ZUSAMMENFASSUNG)

Die Kirche hat seit dem Beginn seiner Existenz evangelisiert. Allerdings müssen die Methoden der Neuevangelisierung in der modernen Welt immer produktiver sein. In 1991 in Olsztyn
wurde eine Gruppe namens Die Gemeinschaft des Guten Hirten gebildet. Sie ist in dem postkonziliaren Trend der Kirche verwurzelt. Die Grundlage ist für diese Gemeinschaft die Predigt von
Paul VI und ihrer Inhalt (Ausbreitung von Kerygma, Freude im Heiligen Geist, Sorge für die Kirche,
Kirche als Gemeinschaft, neue Kultur). Die Gemeinschaft des Guten Hirten wurde während des
Pontifikats des seligen Johannes Paul II. gegründet. Sie evangelisiert zusammen mit der Licht und
Leben-Bewegung nach dem Plan Ad Christum Redemptorem. Die Gemeinschaft nutzt neue
Mittel und Methoden. Sie verkündigt die Frohe Botschaft in der lokalen Kirche und nimmt, vom
Papst hingewiesen, neue Herausforderungen unter. Die Evangelisierung wird durch die Erwachsenen
durchgeführt. Das Zeichen des evangelischen Lebens dieser Gemeinschaft ist die Praxis der
Nächstenliebe.

