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Moria – Dom Ruchu Światło – Życie 
Diecezji Siedleckiej 

 
Czcigodni Kapłani – moderatorzy naszego Ruchu,  
rodziny Domowego Kościoła,  
wspólnoto osób dorosłych,  
droga młodzieży i kochane dzieci! 
 
Mija właśnie dwa lata od kiedy Biskup Diecezjalny przekazał nam w administrację budynek po 
Katolickim Liceum Ogólnokształcącym w Łukowie przy Al. Kościuszki 21B, na potrzeby Centrum 
Ruchu Światło-Życie. 
Bez Bożego błogosławieństwa i wielu otwartych na dobro tego miejsca osób to centrum by nie 
powstało. Wielce sobie cenimy każdy gest, kwotę finansową, dobre słowo, zaangażowanie pracy, 
umiejętności i chęci, a przede wszystkim modlitewne wsparcie na rzecz budowania tego domu 
przez wszystkich dobrodziejów. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność chrześcijańskim „Bóg 
zapłać”. 

Pełna nazwa a jednocześnie opis tej rzeczywistości to MORIA – DOM RUCHU ŚWIATŁO-
ŻYCIE DIECEZJI SIEDLECKIEJ. 
Od strony formalno – prawnej administracją tego miejsca zajmuje się Katolickie Stowarzyszenie 
„Moria” wraz z asystentem kościelnym w osobie ks. Marka Andrzejuka.  

W codziennym funkcjonowaniu Domu bardzo ważną rolę odgrywa Diakonia Domu składająca się  
z siedmiu małżeństw z Łukowa.  
Podsumowania tych dwóch lat istnienia Naszego Domu dokonamy w aspekcie formacyjnym  
i remontowo – budowlanym. 
W bardzo znanej i lubianej przez Oazowiczów pieśni można znaleźć takie oto słowa: 
 

„Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota, Kościół żywy i prawdziwy to jest 
Serc Wspólnota, jedno serce, jedna dusza, to jest Serc Wspólnota” 

 
Pragniemy, aby DOM MORIA był nie tylko zbudowany z kamieni, ale był DOMEM,  
w którym i wokół którego tworzy się WSPÓLNOTA SERC. 

 

1. Zdecydowanie trudniej jest budować w Domu i wokół Domu Wspólnotę Serc. 
Boże błogosławieństwo i nasze ludzkie wysiłki zaowocowały: 
 

- zamieszkaniem w Domu ks. Marka Andrzejuka (naszego moderatora diecezjalnego), 
- pomieszkiwaniem w Domu małżeństwa Ani i Grzegorza Jakubowskich – naszej pary 

gospodarczej, 
- liturgią sprawowaną w Domu Moria (Eucharystia - każdy wtorek o godz. 18.00, Nieszpory   

w każdą niedzielę o godz. 18.30), 
- powołaniem Diakonii Domu, którą tworzy siedem małżeństw z Łukowa i ks. Marek, 
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- organizacją warsztatów małżeńskich, 
- organizacją rekolekcji formacyjnych i tematycznych Domowego Kościoła, 
- organizacją Diecezjalnej Szkoły Animatora, 
- organizacją dni skupienia diakonii diecezjalnych, 
- organizacją spotkań w ramach Klubu Ojca (Drużyna Abrahama), 
- organizacją spotkań osób dorosłych chcących czerpać z charyzmatu Światło – Życie, 
- organizacją powakacyjnych dni wspólnoty, 
- organizacją spotkań Kręgu Diecezjalnego, 
- organizacją spotkań Kręgu Rejonowego i Rejonowych Dni Wspólnoty w Rejonie Łukowskim, 

Siedleckim i Garwolińskim, 
- organizacją dni wspólnoty moderatorów i par odpowiedzialnych, 
- organizacją formacyjnych spotkań kapłanów posługujących w Ruchu Światło – Życie, 
- spotkaniami poszczególnych kręgów Domowego Kościoła i małych grup formacyjnych Oazy 

młodzieżowej, 
- posługą w przygotowaniu osób dorosłych do chrztu, 
- użyczaniem pomieszczeń na spotkania młodzieży i osób dorosłych z różnych ruchów  

i stowarzyszeń z całej diecezji,  
- systematycznym sprzątaniem Domu, 
- posługą pary gospodarczej, recepcyjnej i muzycznej podczas rekolekcji i warsztatów, 
- pomocą parze gospodarczej w ich posłudze podczas rekolekcji, warsztatów i spotkań, 
- stworzeniem projektu „Moria Family” i „Moja Firma dla Domu Moria”, 
- skorzystaniem z oferty rekolekcyjno – warsztatowo – formacyjno – szkoleniowej przez ponad 

5500 osób. 
 

2. Pan Bóg wspierał nas a niejednokrotnie zaskakiwał w trudzie układania 
kamieni. 

 

Co za nami: 

- sprzątanie po likwidacji szkoły, 
- początkowa inwentaryzacja budunku, 
- stworzenie projektu i planu działań remontowych, 
- wymiana 40 okien, 
- termomodernizacja (ocieplenie) całego budynku, 
- remont kaplicy, w tym wykonanie wentylacji i klimatyzacji, 
- remont i wyposażenie zakrystii, 
- remont i wyposażenie stołówki, 
- remont i wyposażenie bawialni dla dzieci, 
- remont pięciu pokoi na piętrze (dwa  z umywalkami, jeden z łazienką), 
- remont trzech pokoi na parterze (dwa z umywalkami, jeden z łazienką), 
- remont części korytarza na piętrze, 
- remont mieszkania dla pary gospodarczej, 
- remont mieszkania dla ks. moderatora, 
- remont łazienki na piętrze, 
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- remont pomieszczenia na diakonię słowa, 
- malowanie kuchni, sali konferencyjnej i poszczególnych pokoi, 
- malowanie dolnego korytarza, 
- systematyczne doposażenie kuchni w nowoczesne sprzęty AGD, 
- zakup nowoczesnej recepcji, 
- wykonanie wiatrołapu, 
- systematyczna wymiana drzwi wewnętrznych, 
- modernizacja sieci internetowej, 
- modernizacja instalacji elektrycznej, 
- remonty i modernizacja instalacji wod-kan., 
- rozpoczęcie generalnego remontu docelowej sali konferencyjnej – wyburzanie ścian, likwidacja 

szybu windowego, skucie całej posadzki i wylanie nowej (miksokret), 
- przygotowanie ekspertyzy strażackiej dla celów przeciwpożarowych, 
- modernizacja piorunochronów, 
- montaż oświetlenia zewnętrznego wokół budynku, 
- wylanie nowego asfaltu na drodze dojazdowej, 
- systematyczne meblowanie wyremontowanych pomieszczeń, 
- przygotowanie pełnej dokumentacji celem przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania  

z budynku oświatowego na Centrum Rekolekcyjno – Szkoleniowe. Dokumentacja zawiera: 
ekspertyzę wodno-kanalizacyjną, ekspertyzę elektryczną, projekt technologiczny kuchni, 
projekt dostosowania budynku do wymogów p/poż itp. 
Obecnie czekamy na decyzję administracyjną w tej sprawie. 

 

Co w trakcie: 

- przymiarka do remontu pięciu pokoi na parterze w ramach akcji Domowego Kościoła pod 
hasłem „Pokój na Rejon”. Każdy pokój z łazienką, 

- przygotowanie kosztorysu remontu kuchni i sali konferencyjnej, 
- wykonanie dodatkowej łazienki na piętrze, 
- systematyczne spłacanie długu zaciągniętego na potrzeby termomodernizacji Domu. 

 

Co przed nami: 

- podział dwóch dużych sal lekcyjnych na parterze na cztery pokoje mieszkalne, 
- stworzenie dodatkowego  wyjścia z budynku w tym montaż drzwi zewnętrznych i wykonanie 

wiatrołapu, 
- generalny remont i wyposażenie kuchni, 
- remont i wyposażenie docelowej sali konferencyjnej, 
- systematyczne doposażanie pokoi w nowe łóżka i meble,  
- dostosowanie budynku do wymogów p/poż zawartych w profesjonalnej ekspertyzie strażackiej 

(montaż drzwi p/poż, montaż sygnalizacji dróg i wyjść ewakuacyjnych, montaż czujników 
p/poż w każdym pomieszczeniu, zamontowanie dodatkowego hydrantu i wydzielenie dwóch 
stref p/poż na piętrze), 

- dalsza modernizacja instalacji elektrycznej, w tym przeniesienie całej rozdzielni elektrycznej 
na zewnętrz budynku, 

- zagospodarowanie terenu wokół budynku (kostka, plac zabaw, parkingi, altana letnia, boisko 
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do siatkówki, koszykówki i piłki nożnej, alejki oraz tereny zielone), 
- wylanie posadzki w pomieszczeniu magazynowym na parterze i wydzielenie z niego  pokoju 

poprzez wybudowanie ściany i montaż drzwi. 
 

DOM MORIA jest przestrzenią i rzeczywistością, która jest nam dana i jednocześnie zadana. 
Wszyscy, którzy stanowimy Ruch Światło – Życie Diecezji Siedleckiej czujmy się zaproszeni  
do współodpowiedzialności za nasz Dom.  

Niech się to realizuje równocześnie w aspekcie „układania kamieni” i „budowania Wspólnoty 
Serc”.  

 
 

Bogu niech będą dzięki za Dom, który nam powierzył w opiekę  
i za powołanie nas do Wspólnoty Serc. 
Niepokalana Matko Kościoła - módl się za nami. 
Sługo Boży Księże Franciszku Blachnicki - wstawiaj się za nami. 
 

„Jeżeli Domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą” . 
(Pslam 127 wer. 1) 

Panie Boże błogosław nam i prowadź nas w wypełniani Twojej woli co do tego 
miejsca i do tej Wspólnoty. Amen, Alleluja, Tobie chwała na wieki. 

 
 

Z wyrazami szacunku i wdzięczności: 

 
Diecezjalna Diakonia Jedności 

Krąg Diecezjalny 
Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Moria 

Diakonia Domu  


