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OAZA  DZIECI  BOŻYCH (w krótkim zarysie) 

1951 – pierwsze rekolekcje zamknięte dla ministrantów w wieku 10-12 lat w 

Kokoszycach, prowadzone przez ks. Franciszka Blachnickiego w dwóch turnusach 

1952 – trzydniowe rekolekcje dla chłopców w Rybniku. Po raz pierwszy całe osnute 

były wokół prawdy o dziecięctwie Bożym. Już wówczas użyto pojęcia Oaza Dzieci 

Bożych, kładąc nacisk na przeżycie, a rezygnując z tradycyjnej metody skupienia i 

refleksji św. Ignacego Loyoli. 

1954 – pierwsza dwutygodniowa „Oaza Dzieci Bożych” w Bibieli. Zwrócono uwagę na 

pracę wychowawczą, funkcje tzw. duktorów (animator), praca w grupach, porządek 

dnia – tworzył się zarys  późniejszego programu Oazy Dzieci Bożych. 

1955 – Oaza Dzieci Bożych w Stryszawie z zastosowaniem metody przeżyciowo-

wychowawczej. 

Całe rekolekcje zostały oparte na schemacie różańcowym. Trwały 15 dni nie licząc 

przyjazdu i odjazdu. Każdy dzień został poświęcony jednej tajemnicy różańcowej i 

nosił odpowiednią nazwę np. Dzień Zwiastowania ... 

1956 – Oaza Dzieci Bożych w Koniakowie. Większy udział kleryków, podział na grupy 

tzw. chóry (jedna tajemnica różańca), zabawy, wycieczki. Wprowadzono na 

zakończenie odnowienie przymierza chrztu i poświęcenia się Matce Bożej. Tu został 

zrealizowany cały system dziecięcych rekolekcji zamkniętych pod nazwą Oaza Dzieci 

Bożych. 

1957 – Szczytowy punkt rozwoju Oazy Dzieci Bożych, organizowany przez Diecezję 

Katowicką w Koniakowie – trzy turnusy piętnastodniowych rekolekcji. 

1958 – została opracowana teczka materiałów duszpasterskich „Oaza Dzieci Bożych” 

przez ks. Franciszka Blachnickiego i osoby wspomagające, by inni kapłani mogli 

przeprowadzać samodzielnie rekolekcję - Oazę Dzieci Bożych. 

W tym roku, po raz pierwszy, odbyła się w Koniakowie Oaza Dzieci Bożych dla grupy 

dziewcząt. 

1959 – szybki rozwój Oazy Dzieci Bożych prowadzonych nie tylko przez księży z 

diecezji katowickiej, ale również w innych diecezjach. Pojawiły się pierwsze 

poważniejsze  trudności ze strony władz np. rozwiązano Oazę Dzieci Bożych w 

Stryszawie, jako nielegalne zgromadzenie ! 
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1951 – 1958 – rozwinęła się i skrystalizowała się metoda przeżyciowo-wychowawcza 

dziecięcych rekolekcji zamkniętych pod nazwą Oaza Dzieci Bożych. 

1960 – likwidacja przez władze świeckie Krucjaty Wstrzemięźliwości, która w ramach 

tzw. Dziecięcej Krucjaty posługiwała  się metodą rekolekcyjną oazy. 

1963 – pierwsza próba zastosowania tej metody do młodzieży w wieku szkoły 

średniej. Pierwsze rekolekcje dla dziewcząt (Szlachtowa koło Szczawnicy) nazwano 

Oazą Niepokalanej. 

1966 – Pierwsze rekolekcje dla młodzieży męskiej pod nazwą Oaza Nowego Życia. 

1968 – datuje się nieustanny rozwój oazy, z której rozwinął się ruch „Żywego 

Kościoła”. 

1976 – Ruch „Żywego Kościoła” został  nazwany  Ruchem Światło-Życie. 

1971/2 – próbowano wznowić Oazę Dzieci Bożych. 

1975 – intensywniejszy rozwój Oazy Dzieci Bożych. 
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