Diakonia Życia

„Bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać – oto zadanie, które Bóg powierza każdemu
człowiekowi” (bł. Jan Paweł II). W roku 1981 sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki powołał
do istnienia Diakonię Życia Ruchu Światło-Życie.
W naszej diecezji inicjatywy na rzecz obrony życia i rodziny podejmowane są przez
członków Ruchu Światło-Życie już od kilku lat. Wystawa „Wybierz życie”, Marsze dla Życia
i Rodziny, duchowa adopcja dziecka poczętego, akcja „Bucik”, obchody Dnia Świętości
Życia – to tylko niektóre z tych inicjatyw.
28 kwietnia 2013 roku formalnie zawiązała się Diecezjalna Diakonia Życia. Jej zadania
kształtują się w dwóch obszarach:
1. wewnątrz Ruchu Światło-Życie: troska o to, aby wszyscy członkowie Ruchu w diecezji
mieli odpowiednią do ich wieku formację w dziedzinie płciowości, miłości,
rodzicielstwa, obrony życia i zagadnień bioetycznych oraz o to, aby podejmowali
służbę na rzecz życia;
2. na zewnątrz: działania podejmowane przez członków diakonii dla szerszej
społeczności tak, aby jak najwięcej osób stawało się świadomymi obrońcami życia
oraz godności człowieka i rodziny.
Członkowie diakonii podejmują przede wszystkim własną formację oazową opartą o
modlitwę, liturgię, słowo Boże, nauczanie Kościoła (Evangelium vitae) i inne źródła
wiedzy w dziedzinie życia ludzkiego. Z tej formacji wypływają:
●
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zaangażowanie w konkretnych działaniach:
prelekcje na oazach rekolekcyjnych;
podejmowanie tematyki związanej ze służbą życiu na spotkaniach wspólnot Ruchu w
ciągu roku;
organizowanie rekolekcji i warsztatów dla członków Ruchu;
przekazywanie wspólnotom Ruchu informacji o ważnych wydarzeniach związanych z
troską o życie i inspirowanie udziału w nich;
inspirowanie członków Ruchu do włączania się w szeroko pojętą służbę na rzecz życia:
poradnictwo rodzinne, działania w obronie życia, duchowa adopcja itd.;
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wspieranie członków Ruchu, którzy podejmują taką posługę poprzez tworzenie im
zaplecza merytorycznego i modlitewnego;
inicjowanie działań na rzecz życia, współpraca przy takich działaniach z innymi
środowiskami i włączanie w nie członków Ruchu.

Na skróty:
Centralna Diakonia Życia
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