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W DROHICZYNIE

Dnia 21 lutego 1998 roku o godz. 9.30 w Wyzszym Seminarium Duchownym 
w Drohiczynie odbyło się spotkanie Moderatorów Ruchów Katolickich. Po Hymnie 
i modlitwie do Ducha Świętego Ks. Biskup dr Antoni Dydycz wspomniał o tym, że 
obecnie przeżywamy rok, który w sposób szczególny daje nam okazję, abyśmy 
przypomnieli Trzecią Osobę Trójcy Przenajświętszej. Ksiądz Biskup podkreślił to, 
że na to spotkanie przybyło wielu kapłanów z całej diecezji oraz katolików świec
kich. Powitał w sposób szczególny Ks. mgr Marka Sędeka, referenta z Warszawy 
oraz Ks. dr Romualda Koska, organizatora tego spotkania, Moderatora Diecezji 
Drohiczyńskiej Ruchu Światło- Życie. Pasterz Diecezji powiadomił całe gremium, 
że wczoraj powrócił z Rzymu. Ksiądz Biskup dr Antoni Dydycz zapoznał wszyst
kich uczestników tego spotkania z przemówieniem Ojca Świętego, wygłoszonym 
podczas audiencji do pielgrzymów z naszej diecezji. Jan Paweł II na samym po
czątku bardzo serdecznie powitał wszystkich pielgrzymów, podziękował za odwie
dziny, powitał także wszystkich mieszkańców Diecezji Drohiczyńskiej. Dalej - mó
wił Jan Paweł II - to spotkanie ma szczególny charakter. Ziemia, z której przebywa
cie posiada wielką chrześcijańska tradycję. Jesteście spadkobiercami dziedzictwa 
Męczenników Podlaskich z Błogosławionym Lewoniukiem i Jego Towarzyszami, 
ich świadectwo chowa w pamięci Kościół na Podlasiu. Są oni świadkami wiary, 
którzy oddali swe życie za Chrystusa. Wspomniał także Papież Błogosławionego 
Honorata Koźmińskiego, Sługę Bożego Biskupa Łozińskiego, Sługę Bożego Ignace
go Kłopotowskiego, Sługę Bożego Antoniego Besztę - Borowskiego. Wspomniał 
również bohaterów narodowych: Kościuszkę, Traugutta, Mickiewicza. Byli oni z 
ziemią Podlasia ściśle związani. Niech to dziedzictwo - mówił Jan Paweł II - ubo
gaca nas wewnętrznie. Nawiązał także do Pierwszego Synodu Diecezji Drohiczyń
skiej, który zakończył się dnia 25 maja 1997 roku, a który wyznaczył zadania no
wej ewangelizacji u progu Trzeciego Tysiąclecia. Nowa ewangelizacja wymaga 
świeckich katolików w życiu Kościoła. Wspomniał o Akcji Katolickiej i Uniwersy
tecie Ludowym. Ojciec Święty poleca cały Kościół Drohiczyński Zbawicielowi. Ca
łej Diecezji udzielił błogosławieństwa. Przemówienie to, jak zaznaczył Ksiądz Bi
skup zostało wydrukowane w "Osservatore Romano" z dnia 20 lutego 1998 roku 
pod tytułem: "Nowa Ewangelizacja oczekuje uczestnictwa ze strony katolików 
świeckich w życiu Kościoła".
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W dalszej kolejności Ks. mgr Marek Sędek, Moderator Diecezjalny Ruchu Świa
tło - Życie z Diecezji Warszawsko - Praskiej wygłosił referat na temat: "Rola i zada
nia ruchów, stowarzyszeń i wspólnot w Kościele". Powiedział, że około 4 % Pola
ków identyfikuje się z jakimś ruchem., czyli około 1, 5 min. Stanowi to około 10 % 
wszystkich chodzących do kościoła. Dwie trzecie, czyli 68 % powołanych do kapłań
stwa i życia zakonnego wywodzi się z różnych ruchów i stowarzyszeń istniejących 
w Kościele. W Polsce obecnie istnieje około 140 ruchów i stowarzyszeń. W naszej 
ojczyźnie jest bardzo liczny Ruch Neokatechumenatu, jest Odnowa w Duchu Świę
tym, Rodziny Nazaretańskie, Katolickie Stowarzyszenia Rodzin, Katolickie Stowarzy
szenie Młodzieży oraz inne. Po co są wspólnoty w Kościele? Do Soboru Watykań
skiego II uważano, że zadanie ewangelizacji. Dzisiaj mówi się o teologii ewangeliza
cji, mają iść i ewangelizować. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za Kościół, za dawanie świadectwa swoim życiem. Ludzie 
w małej grupie potrafią mówić na temat Pana Boga, dzielić się ewangelią. Ruchy są 
odpowiedzią na wołanie Soboru Watykańskiego Π na temat Apostolstwa Świeckich 
w Kościele. Apostolstwo to polega na budzeniu "wielkiego olbrzyma". Małe wspól
noty są drogą do modelu posoborowej parafii określanej jako "Wspólnota Wspólnot". 
Sobór Watykański II przedstawił Kościół jako "Wspólnotę Wspólnot".

Jakie zadania stoją przed małymi grupami?
Problemem staje się przede wszystkim desakralizacja katechezy, która we

szła do szkół. Małe wspólnoty są odpowiedzią na ten problem, bo zrodziła się 
pewna trudność. Chodzi przede wszystkim o sakralny wymiar tej katechezy. 
Młodzież i dzieci są mniej związani z kościołem. Małe wspólnoty budują wię
zy między świeckimi i kapłanami. Niszczą bariery i w ten sposób rodzi się 
współpraca. Chodzi także o pewną zmianę co do postaw ludzkich w dziedzi
nie moralnej. Potrzebne są małe grupy dzielenia się Pismem Świętym, grupy 
modlitewne. Wspólnoty w Kościele są czynnikiem budzenia powołań kapłań
skich i zakonnych oraz budzą dojrzałe powołania do życia w rodzinie.

Ważnym problemem jest troska o eklezjalność ruchów. Ojciec Święty w Ad- 
hortacji Apostolskiej "Christifideles Laici" w numerze 30 mówi o kryteriach cha
rakteru kościelnego zrzeszeń laikatu. Są to następujące kryteria: stawianie na 
pierwszym miejscu powołania każdego chrześcijanina do świętości, które obja
wia się w owocach łaski, które Duch rodzi w wiernych, odpowiedzialność w wy
znawaniu wiary katolickiej, świadectwo trwałej i autentycznej komunii, zgodność 
z apostolskim celem Kościoła i udział w jego realizacji, czyli "w ewangelizacji i 
uświęcaniu ludzi oraz urabianiu na modłę chrześcijańską ich sumienia, by w ten 
sposób przepoić duchem ewangelicznym różne społeczności i środowiska".

Następnie miała miejsce prezentacja poszczególnych Ruchów, działają
cych na terenie naszej diecezji. Zabrało głos 12 przedstawicieli z różnych grup. 
Przede wszystkim: Rodziny Nazaretańskie, Neokatechumenat, Odnowa w Du
chu Świętym, Ruch Światło - Życie, Akcja Katolicka, Katolickie Stowarzyszenie 
Lekarzy, Straż Honorowa, Pomocnicy Matki Kościoła, Apostolat Maryjny, Kręgi 
Biblijne, Sodalicja Mariańska, Domowy Kościół.

Ks dr Romuald Kosk mówił na temat: Ogólnopolskiej Rady Ruchów Kato
lickich, II Kongresu Ruchów w Polsce oraz Kongresów diecezjalnych, przewi
dzianych na rok 1998 i ich założeń pastoralnych.
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