Oazowy styl ¿ycia
Pi¹tkowy wieczór, zbli¿a siê godzina 19.00. Obok wejœcia do jednej z salek katechetycznych
zbiera siê spora grupka m³odzie¿y. Uœmiechniêci, zadowoleni, od czasu do czasu s³ychaæ g³oœny
wybuch œmiechu. Myœlê sobie - ciesz¹ siê, mamy pocz¹tek weekendu. Ka¿dy z nich móg³by wykorzystaæ ten czas na odpoczynek, aby zregenerowaæ si³y przed kolejnym tygodniem nauki lub
pracy.
Wspó³czesny œwiat oferuje przecie¿ tyle ciekawych mo¿liwoœci spêdzenia wolnego czasu - telewizja, kino, basen itp. Tymczasem m³odzi ludzie z naszej parafii wszystkie pi¹tki roku (i nie
tylko) -pomijaj¹c okres wakacyjny - poœwiêcaj¹ na budowanie wspólnoty Ruch Œwiat³o - ¯ycie.
Ruch ten potocznie zwany Oaz¹ pomaga m³odym ludziom odnaleŸæ na nowo istotê swojego powo³ania do bycia dojrza³ym chrzeœcijaninem.
Spotka³em siê z tymi m³odymi ludŸmi w œrodowy wieczór, kiedy przybyli do swojego opiekuna
ks. Leszka, na premierê filmu przedstawiaj¹cego Ruch Œwiat³o - ¯ycie w naszej parafii.
Zapyta³em Aniê, w jaki sposób trafi³a do grupy Ruch Œwiat³o-¯ycie?
Kole¿anka mnie namówi³a i przysz³am na spotkanie.
Justyna: Trafi³am do Oazy ca³kiem przypadkowo. Przysz³am na mszê œw. m³odzie¿ow¹, koœció³ by³
pusty, posz³am wiêc zapytaæ pana koœcielnego, gdzie jest m³odzie¿? Odpowiedzia³: Jakaœ m³odzie¿ jest
w salce. No i tak, to siê zaczê³o.
Co takiego przyci¹ga was, ¿e przychodzicie na spotkania oazowe?
Ania: Na spotkania przychodz¹ bardzo mili i sympatyczni ludzie, mo¿na znaleŸæ przyjaciela, ksi¹dz
jest te¿ niczego sobie (wybuch œmiechu).
Co daje wam wspólnota Ruch Œwiat³o -¯ycie?
Damian: Poczucie bliskoœci z drugimi osobami, a poza tym g³êbsze zjednoczenie z Bogiem.
Jak¹ rolê pe³ni kap³an na spotkaniach Oazowych?
Martyna: Bardzo wa¿n¹, gdy¿ potrafi "postawiæ do pionu" osoby, które maj¹ siê zaanga¿owaæ, a tego
nie robi¹. Czuwa równie¿ nad ca³oœci¹, informuj¹c nas o ró¿nych spotkaniach, wyjazdach, rekolekcjach. Jest nasz¹ pomoc¹ duchow¹, fachowcem w sprawach odnosz¹cych siê do Boga i Koœcio³a.
Co mo¿ecie powiedzieæ o waszym opiekunie ks. Leszku?
(wybuch œmiechu). Wszyscy zgodnie odpowiadaj¹: opiekuñczy, fajnie gra na gitarze, potrafi œpiewaæ, jest bardzo charyzmatyczn¹ osob¹, o spokojnym usposobieniu, bardzo zabawny, mi³y, potrafi
skupiæ wokó³ siebie m³odych i nie tylko, umie poprowadziæ ciekaw¹ rozmowê itd.
Ksi¹dz Leszek natomiast, tak wypowiada siê o m³odzie¿y, z któr¹ pracuje: Bardzo dobrze wspó³pracuje mi siê z t¹ grup¹ m³odzie¿y. Jest otwarta na nowe osoby oraz ochoczo podejmuje wszelkie
inicjatywy. Myœlê, ¿e niejeden ksi¹dz móg³by mi takiej grupy pozazdroœciæ.
Co powiedzielibyœcie swoim rówieœnikom, ¿eby ich zachêciæ do uczêszczania na Oazê?
£amcie schematy, p³yñcie pod pr¹d, z nami bêdzie wam dobrze, mamy super ksiêdza, zapraszamy,
nie jesteœcie powo³ani do samotnoœci.
Jak w skrócie wygl¹da rok formacyjny Oazowiczka ?
Animator Krzysztof: Jak ju¿ wczeœniej by³o tu wspominane spotykamy siê w pi¹tki o godz.19.00. W
czasie spotkañ dzielimy siê na grupy, w których pog³êbiamy nasz¹ wiarê w oparciu o Pismo Œwiête.

Modlimy siê, ogl¹damy ciekawe filmy, prowadzimy ciekawe dyskusje, no i oczywiœcie œpiewamy. Jest
równie¿ czas na zabawê.
Formacja roczna trwa od wrzeœnia do czerwca, czyli tak samo jak rok szkolny. Kulminacyjnym punktem jednak s¹ wakacje. Tak, tak wakacje...W lato Oazowicze odpoczywaj¹ na rekolekcjach, trwaj¹cych 17 dni. Ale spokojnie, podczas nich nie sposób siê nudziæ. Ka¿da chwila jest zaplanowana, aby uczestnik trwale zbli¿a³ siê do Chrystusa.
Czy warto zostaæ oazowiczem?
Myœlê, ¿e tak. Powiem wiêcej: jestem szczêœliwy, ¿e mogê nim byæ! Oaza jest darem. Darem, który
trzeba doceniæ i poznaæ, aby staæ siê pe³nowartoœciowym cz³owiekiem...
Dziêkujê Ksiêdzu Leszkowi oraz m³odzie¿y za spotkanie.
¯yczê, aby Ruch Œwiat³o - ¯ycie w naszej parafii rozwija³ siê na chwa³ê Pana, aby coraz wiêcej
m³odych ludzi zrozumia³o, ¿e czas spêdzony z Jezusem, nie jest czasem straconym.
A.S.

