SYNOD OAZOWY ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ

SPOTKANIA SYNODALNE RUCHU ŚWIATŁO – ŻYCIE
Podsumowanie spotkania IV – 11.03.2022r.
SZNUREK

1. Modlitwa do Ducha Świętego.
2. Przedstawienie się uczestników spotkania, w tym osoby pierwszy raz obecne - w formule „mój pierwszy kontakt
z oazą”. Zebrała się mniejsza grupa; zróżnicowana wiekowo, stanem i stażem w Ruchu Światło – Życie.
3. Wspólne dzielenie Słowem Bożym w oparciu o fragment J 2,13-22 (wypędzenie kupców ze Świątyni).
4.

Wyjaśnienie tematu spotkania. Symboliczne sznurki, z których Pan Jezus zrobił swój bicz to okazja do wymiatania tego,
o czym zazwyczaj się nie rozmawia, do ujrzenia rzeczy, które chcielibyśmy zmienić. Póki co, bez tłumaczenia, czy
usprawiedliwiania istniejących rozwiązań. Zachęta by wypowiedzieć to, co nas boli lub co nam się nie podoba w Ruchu
Światło – Życie. Jednocześnie zachęta, by na tę rzeczywistość patrzeć przez pryzmat spotkania św. Piotra i Korneliusza
(komentarz wg dokumentu przygotowawczego).

5. Praca synodalna w trzech grupach, 4-5 osobowych – dzielenie się.
 Rozbijanie Komunii, jedności pochodzącej od Boga,
 Wykluczanie z Uczestnictwa, zamykanie się na słuchanie,
 Fałszowanie i ograniczanie Misji.
6. Synteza z grup – tematy, które wybrzmiały w poszczególnych grupach, przenikały się. Ich wymienienie poniżej
nie ma charakteru wartościującego, wg ważności, pilności lub innych priorytetów:
FORMACJA
 brak solidnej formacji, kroki przeżywane pospiesznie, deklaracja ich przyjmowania bez znajomości;
definiowanie przez negatywy i zakazy, zamiast poprzez pozytywy, postawy do naśladowania;
 rosnący fideizm w rozumieniu wiary infantylnej, podważającej rozum (fides et ratio – dwa skrzydła
człowieka);
 komplikacja i formalizm w materiałach formacyjnych; konspekt nie jest charyzmatem;
 brak przygotowania par pilotujących;
 brak stawiania jasnych wymagań przy formacji kręgów;
MIEJSCE W RUCHU
 nacisk na działanie tylko wewnątrz Ruchu, brak wychodzenia poza Ruch Światło – Życie do Kościoła i poza
Kościół; działanie jakby poza oazą nie było zbawienia, trzymanie osób na siłę, które mogłyby się lepiej
odnaleźć w charyzmacie innej wspólnoty;
 brak miejsca i pomysłów dla osób dorosłych, nie będących w związku małżeńskim lub których małżonek nie
chce być w Ruchu;
 wspólnota to nie grupa terapeutyczna; rozpoznawanie potrzeb w tym kierunku przez odpowiedzialnych
i kierowanie osób potrzebujących pomocy we właściwe miejsca; przypominanie celu wspólnoty;
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POMIJANE TEMATY
 KWC nieobecna do pewnego momentu (np. na etapie pilotażu) i potem wrażenie niezrozumienia tematu,
który wyskakuje znienacka; wymaganie KWC od osób pełniących posługi;
 brak wiedzy o historii Ruchu;
 brak formacji w zakresie finansów, w tym finansów Ruchu;
 wybieranie z charyzmatu Ruchu tylko tego, co mi odpowiada – pomijanie trudniejszych tematów
(np. liturgii);
ODPOWIEDZIALNI
 brak gotowości podejmowania służby przez osoby posiadające już pewną formację;
 długowieczność moderatorów, osób odpowiedzialnych za poszczególne diakonie lub formy działania Ruchu,
blokowanie zmiany (zwłaszcza, jeżeli dotychczasowe osoby miały charyzmę), mało działań dla wdrożenia
następców; brak przejrzystych zasad przejmowania odpowiedzialności na poziomie diecezjalnym
i centralnym;
 brak realnego określenia zadań Diakonii Centralnych, fikcyjne odpowiedzialności;
JEDNOŚĆ GAŁĘZI
 przebieg Rejonowych i Diecezjalnych Dni Wspólnoty, trudno tworzyć wspólnotę, jeżeli nikogo się nie zna;
brak agapy, która nie byłaby wyłącznie stłoczeniem wielu osób w jednym miejscu;
 niespójne działanie poszczególnych gałęzi Ruchu – osobne kalendarze, dni wspólnoty, rozesłanie;
 za mało wspierania gałęzi młodzieżowej przez DK np. w wymiarze finansowym przy rekolekcjach;
 brak jedności między oazami diecezjalnymi i zakonnymi;
REKOLEKCJE
 długie rekolekcje i możliwość ich przeżywania w krótszych modułach;
 wybór ośrodków na rekolekcje DK – warto przygotować ofertę o różnym standardzie i związanej z nim cenie;
być może oferta pozwalająca wybrać tańszy/ słabszy ośrodek lub droższy/ o lepszym standardzie pozwoliłaby
skorzystać z wyjazdów również biedniejszym rodzinom, bez konieczności spłacania wyjazdu przez cały rok;
7. Wolne wnioski: propozycja podzielenia się tymi „sznurkami” w całej diecezji, by poszczególne małe grupy/ kręgi
mogły o nich rozmawiać.
8. Podsumowanie, przypomnienie daty następnego spotkania – 01.04.2022r.
9. Odmówienie Adsumus Sancte Spiritus.
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