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Wydawnictwo „Ruchu Światło-Życie” oficjalnie działa od 2000 
roku i jest częścią Instytutu im. ks. Franciszka Blachnickiego, powo-
łanego do krzewienia myśli twórcy oazy. Nieoficjalnie istnieje od 
1978 roku. Zostało powołane przez ks. Franciszka Blachnickiego 
w  celu przygotowania, drukowania i kolportowania materiałów for-
macyjnych dla „Ruchu Światło-Życie”. Do roku 1990 siedziba wy-
dawnictwa mieściła się w Zakopanem, a następnie w Lublinie. Ze 
względu na trudności w wydawaniu książek w Polsce ks. Franciszek 
Blachnicki po objęciu Ośrodka w Calsbergu zaczął tam wydawać 
książki i materiały. Pierwsza pozycja została tam wydrukowana 
w  1982 roku. 14 sierpnia 1984 roku została poświęcona drukarnia 
im. św. Maksymiliana, która razem z wydaw. „Maksymilianum” 
istniała aż do 1987 roku.  

Celem tego wydawnictwa było wydawanie podręczników i ksią-
żek, które stanowiłyby podstawę programową dla „Ruchu Światło-
Życie”. Drukarnię i wydawnictwo zamknięto ze względu na śmierć 
założyciela i długi związane z zakupem maszyn drukarskich.2  

„Ruch Światło-Życie”, założony przez ks. Franciszka Blachnic-
kiego, taką nazwę przyjęto w 1976 roku. Jest jednym z ruchów od-
nowy Kościoła według nauczania Soboru Watykańskiego II. Z para-
fii stara się uczynić jedną rodzinę, czyli parafię wspólnot. Gromadzi 
                                                           
1 Biblioteka Główna Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 
2 Strona internetowa Wydaw. Ruchu Światło-Życie.  
http://www.wydawnictwo-oaza.pl/index.php?file [odczyt: 12.09.2007]. 
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on młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów i zakon-
ników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodzi-
ny, tworzące tzw. „Domowy Kościół”. Przed rokiem 1976 na-
zywał się „Ruchem oazowym”, „Ruchem Żywego Kościoła”. 
Początki „Ruchu Światło-Życie” sięgają pierwszych oaz, czyli 
rekolekcji zamkniętych. Rekolekcje zwane oazami po raz 
pierwszy zorganizowano dla ministrantów w 1954 roku, obec-
nie gromadzą młodzież, rodziny, dzieci. Prowadzi się również 
prace w grupach parafialnych. Odpowiedzialność za całość 
Ruchu sprawuje Moderator Generalny „Ruchu Światło-Życie”. 
Na szczeblu kraju, diecezji i parafii odpowiedzialność pełnią 
moderatorzy krajowi, diecezjalni i parafialni. Moderator pełni 
swą posługę wraz z zespołem diakonii. Diakonię mogą tworzyć 
zarówno osoby świeckie, jak i duchowne. „Ruch Światło-
Życie” powstał w Polsce, a obecnie rozwija się również na 
Słowacji, w Czechach, Niemczech, na Białorusi, Łotwie.3  

W zamierzeniach księdza Franciszka Blachnickiego wydaw-
nictwo było częścią Diakonii Słowa. Poza materiałami forma-
cyjnymi wydało periodyki: „Biuletyn Informacyjny”, „Głos 
Papieża Jana Pawła II”, „Domowy Kościół. List do wspólnot 
rodzinnych”, „Siloe. Listy do grup modlitewnych”, „Koinonia. 
Biuletyn odnowy parafii”, „Eleuteria. Pismo Krucjaty Wyzwo-
lenia Człowieka”, „Ad Christum Redemptorem! Biuletyn Wiel-
kiej Ewangelizacji”, „Dojrzałość ucznia. List do alumnów i 
nowicjuszy”. Siedziba wydawnictwa mieści się w Krakowie 
przy ul. Królowej Jadwigi 146. Obecnie wydawnictwo rozwija 
swoją działalność, posiada swoją stronę internetową – 
http://www.wydawnictwo-oaza.pl. Na tej stronie znajdziemy 
informację na temat nowości, zapowiedzi wydawnicze, infor-
macje o najchętniej kupowanych nowościach, w określonych 
ramach czasowych. Publikacje są poklasyfikowane według 
działów :  

– Kościół dziś,  
– Pamiętniki,  

                                                           
3 Leksykon kościoła katolickiego w Polsce (2003). Warszawa, s. 313.  
Serwis www Ruchu Światło-Życie  
http:// www.oaza.pl/dział.php?prezentacja. [odczyt: 18.09.2007]. 
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– Szkoła modlitwy,  
– Współczesne problemy,  
– Zeszyty Formacji Liturgicznej,  
– Inne.  

Książki też możemy wyszukiwać według indeksów, ułożonych 
alfabetycznie : autorów, tytułów i kategorii. Po wyszukaniu interesu-
jącej nas pozycji, znajdziemy zeskanowaną okładkę książki, krótką 
informację o autorze, a także inne publikacje danego autora, wydane 
przez wydawnictwo. W dziale „Kościół dziś” prezentowane są m. in. 
takie tytuły jak: „Apostoł żywego Kościoła”, F. Blachnickiego, „Ten 
człowiek się nie bał”, „Bądźcie Kościołem : słowa Jana Pawła II do 
Ruchu Światło-Życie”, „Chrystus sługa światłem Kościoła”, „Droga 
dojrzałości”, „Ewangelia wyzwolenia”, „Integralne powołanie zna-
kiem czasu Kościoła”, „Jedność i diakonia”, „Kościół wspólnotą 
odkupionych grzeszników”, „O chrześcijaństwie konsekwentnym 
i o polskiej teologii”. W dziale „Pamiętników” są prezentowane 
utwory księdza Franciszka Blachnickiego - „Myśli. Wyzwanie. Te-
stament, Rekolekcje więzienne, Spojrzenie w świetle łaski”.  

W dziale „Szkoła modlitwy” znajdujemy również dzieła napisane 
przez księdza Franciszka Blachnickiego „Aż dojdziemy do człowie-
ka doskonałego”, „Jeśli się nie odmienicie”, „Kim jest człowiek”, 
„Namiot spotkania”, „Oto Matka Twoja”, „Oto Oblubieniec nadcho-
dzi”, „Panie naucz nas modlić się , cz. 1 i 2”,” Życie moje oddaję”. 
W dziale „Zeszyty Formacji Liturgicznej” spotykamy takie tytuły 
„Co to jest liturgia?, Modlitwa powszechna w celebracjach liturgicz-
nych, Znak i posługa światła w liturgii”. W kategorii innych publika-
cji spotykamy takie jak: „A z tej śmierci życie tryska” - jest to wybór 
tekstów o tajemnicy krzyża, „Alcydiusz. Prosty przewodnik dla pro-
stych chrześcijan, Bibliografia prac ks. Franciszka Blachnickiego, 
Pedagogia świętości. Coaching duchowość pastoralna”, Grażyny 
Wilczyńskiej, „Centrum oazy w Krościenku nad Dunajcem”, Ks. 
Franciszka Blachnickiego „Eucharystia pokarm na śmierć i życie”, 
tegoż autora „Modlitwa tętniąca życiem”, „Noc w światło przemie-
niona”, „Przekonująca moc miłości”.  

Na stronie internetowej wydawnictwa poleca się inne strony in-
ternetowe w kategorii linki. Jest to „Gość Niedzielny”, „ks. Franci-
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szek Blachnicki”, „Księgarnia Mateusza”, „Nasza oferta w Księgarni 
Mateusza”, „Ruch Światło-Życie”, „Serwis Wydawców Katolic-
kich”, i  portal Wiara.pl (http://www.wiara.pl). Znajdziemy też 
wszelkie informacje dotyczące możliwości zakupu książek.  


