
...nie wystarczy mieć budynek, aby móc go nazwać domem, 

jak nie można ramek tylko równać z obrazu ogromem" 

 

Kochani Oazowicze!!! 

Katolickie Stowarzyszenie „MORIA”, reprezentujące od strony formalno-

prawnej Ruch Światło-Życie Diecezji Siedleckiej, otrzymało w długoterminową 

administrację (25 lat) budynek po Katolickim Liceum Ogólnokształcącym 

w Łukowie. 

Staraliśmy się o ten budynek z myślą o stworzeniu w nim Centrum Ruchu 

Światło-Życie naszej diecezji. Największym pragnieniem i motywacją była 

jednak potrzeba stworzenia w tym miejscu Naszego Domu, domu spotkań 

i modlitwy, domu formacji i wzrostu duchowego, domu, gdzie każdy z nas może 

znaleźć bezpieczeństwo, spokój i odpoczynek przez cały rok. 

Ksiądz Biskup Zbigniew Kiernikowski od samego początku naszych starań 

rozumiał i podzielał nasze dążenia, aby ostatecznie powierzyć nam to 

wspaniałe, ale jednocześnie trudne zadanie budowy atmosfery Domu. Jesteśmy 

mu bardzo wdzięczni za zaufanie i troskę o Ruch Światło-Życie w naszej diecezji. 

Dom został nam więc dany, ale również zadany. Po ludzku myśląc czeka 

nas nie lada wyzwanie związane z dostosowaniem tego budynku do 

standardów domu rekolekcyjnego.  

Potrzebne będą stosowne remonty: 

1. Adaptacja klas lekcyjnych do pokoi mieszkalnych 

2. Zwiększenie ilości sanitariatów 

3. Remont kuchni 

4. Wymiana okien 

5. Termoizolacja budynku 

6. Zagospodarowanie terenu wokół budynku 

 



Pragnieniem naszym jest, aby to miejsce służyło nie tylko domownikom, 

czyli Wspólnocie Ruchu Światło-Życie, ale aby było otwarte na inne Wspólnoty 

i Ruchy Żywego Kościoła. Wszyscy bowiem jesteśmy wezwani do Nowej 

Ewangelizacji, a Nasz Dom i wszystko, co będzie się w nim działo chcemy, aby 

służyło temu celowi. 

Kochani!!! 

 Zapraszamy Was do pięknej i ekscytującej przygody polegającej na 

współodpowiedzialności za to Dzieło. Wszyscy wiemy z doświadczenia ile 

wysiłku, trudu i wyrzeczeń trzeba włożyć, aby najpierw powstał dom materialny 

i ile trzeba jeszcze zainwestować w budowanie atmosfery i ciepła takiego 

miejsca.  

Mamy swoje miejsce – swój Dom. Zadbajmy o niego, jak tylko kto potrafi. 

Prosimy Was przede wszystkim o dar modlitwy. Jeśli to możliwe również 

o pracę na rzecz tego miejsca i ofiarę finansową, którą można przekazać na 

konto: BGŻ Siedlce 72203000451110000000457910. 

Szczegóły dotyczące podejmowanych w tym zakresie działań będą ukazywać się 

na stronie internetowej www.siedlce.oaza.pl. Informacji będą udzielać: 

moderator diecezjalny, para diecezjalna i pary rejonowe. 

 Jesteśmy przekonani, że wstawiennictwo Sługi Bożego Księdza Franciszka 

Blachnickiego (specjalisty od spraw trudnych, a często nawet beznadziejnych), 

pomoże i uzdolni nas do Pięknej Diakonii na rzecz tego Dzieła. 

 MORIA to góra próby i ofiary, ale również wielkiego błogosławieństwa, 

którego Bóg udziela tym, którzy pełnią Jego wolę. Z wiarą i nadzieją, 

w atmosferze miłości, z Bożą pomocą budujmy wspólnie NASZ DOM. 


