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Tylko Ci, którzy posiadają w sobie NOWE ŻYCIE mogą być  
narzędziem jego przekazywania innym.   

Czcigodny Sł. Boży Franciszek Blachnicki 

 

  

 

 

 

 

 
_____________________________ 

TEMAT ROKU FORMACYJNEGO 2020/21 

DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE 

Dokądkolwiek idziemy, zmierzamy, jakąkol-

wiek drogę w życiu obieramy oczywistym 

jest, że ma ona prowadzić do określonego 

celu. A co jest CELEM naszych spotkań w Ru-

chu, realizacji zobowiązań, jeżdżenia na reko-

lekcje? Co jest CELEM naszej formacji? Cała 

formacja oazowa jest ukierunkowana na do-

chodzenie do dojrzałej, głębokiej wiary. 

Drogą, którą podążamy, jest deuterokate-

chumenat. W Domowym Kościele szczegól-

nie przeżywamy go w formie katechumenatu 

rodzinnego, gdyż naszą wiarę przekazujemy 

swoim najbliższym i razem z nimi pragniemy 

być coraz bliżej Jezusa. Uczynić go swoim Pa-

nem i Zbawicielem, poddać Jemu całe nasze 

życie.  

W ramach Ruchu kształtujemy konkretne po-

stawy życiowe w oparciu o Ewangelię. Pra-

gniemy iść za Chrystusem i nieść Dobrą No-

winę innym. W tegorocznej formacji często 

będziemy więc odwoływać się do znanych 

nam symboli Światło-Życie, Nowy Człowiek, 

Nowa Wspólnota i Nowa Kultura. 

 

 

 

 

 

___________________________ 

POSŁUGI W DOMOWYM KOŚCIELE 

NOWE PARY REJONOWE 

 W tym roku w trzech Rejonach nastąpiły 

zmiany par rejonowych. Posługę zakończyli: 

1. Magda i Adam Chmielewscy (Rejon 1) 

2. Grażyna i Piotr Kunat (Rejon 4) 

3.  Beata i Leszek Banaś (Rejon 6) 

Serdecznie dziękujemy ustępującym małżeń-

stwom za trzy lata oddanej posługi. Niech 

Pan Bóg błogosławi w dalszej posłudze w lo-

kalnych wspólnotach i na rzecz całego Ko-

ścioła      Poniżej przedstawiamy aktualne 

pary rejonowe, życząc wszystkim radości z 

pełnionej służby. 

1. Anna i Paweł Stankiewicz (Rejon 1) 

2. Katarzyna i Jakub Kortas (Rejon 2) 

3. Mirosława i Jarosław Obarek (Rejon 3) 

4. Jolanta i Edmund Piesik (Rejon 4) 

5. Lucyna i Grzegorz Szulist (Rejon 5) 

6. Edyta i Marcin Pieper (Rejon 6) 

7. Ewa i Paweł Tomkiewicz (Rejon 7) 

8. Anna i Jarosław Soleccy (Rejon 8) 

9. Iwona i Tomasz Bielińscy (Rejon 9) 

10. Dorota i Paweł Flis (Rejon 10) 

11.  Joanna i Krzysztof Cymbaluk (Rejon 11) 
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_____________________________ 

NASZA FORMACJA 

LIST KRĘGU CENTRALNEGO 

W tym roku w maju w cza-

sie różnych ograniczeń 

związanych z epidemią 

Krąg Centralny skierował 

do nas List. Warto po-

nownie do niego wrócić 

na wrześniowych spotkaniach, w tych krę-

gach, które na tematy poruszone w Liście 

jeszcze nie rozmawiały.  

Jeżeli tak się zdarzyło, że w wakacje nie 

udało się nam przeprowadzić REKOLEKCJI 

DOMOWYCH można się teraz zmobilizować i 

poświęcić chociaż 2-3 dni na czas takich reko-

lekcji. Nie traćmy okazji, aby w swoim domu 

stworzyć czas rekolekcji dla siebie i dla dzieci.  

W liście majowym Kręgu Centralnego znaj-

dziemy wiele wskazówek jak odbyć takie re-

kolekcje. Zaplanujmy w cza-

sie najbliższego dialogu mał-

żeńskiego, czas rekolekcji do-

mowych w naszej rodzinie.  

 
_____________________________ 

NIE DAJ SIĘ ZAPLĄTAĆ W SIECI 

ABY DOJRZEWAĆ W CHRYSTUSIE 

Na tegorocznej lutowej 45. Kongregacji Od-

powiedzialnych RŚ-Ż w Częstochowie, przed-

stawiony został nowy temat roku. Szczegól-

nie polecamy konferencję o. Adama Schulza 

SJ „Dojrzałość ludzi świeckich” (czas rozpo-

częcia nagrania 01:56:14). 

Konferencję można wysłu-

chać np. w ramach formacji 

na spotkaniu kręgu. Klikając 

na znak roku lub link przej-

dziecie do nagrania. 
https://www.youtube.com/watch?v=PYnICxIRSD8 
 

_____________________________ 

NASZ ZAŁOŻYCIEL 

100 LAT URODZIN o. Franciszka 

24 marca 2021 r. obchodzić będziemy setną 

rocznicę urodzin Czcigodnego Sługi Bożego 

o. Franciszka Blachnickiego. Z tej okazji 

warto poznać życiorys naszego Założyciela, 

poznać historię Ruchu, aby jeszcze lepiej 

ugruntować swoją tożsamość i zapuścić ko-

rzenie we wspólnocie, która objęła już w ca-

łym czasie istnienia około 2 mln ludzi.   

„12 spojrzeń, Ojciec Franciszek Blachnicki  

z różnych perspektyw” – taki tytuł nosi cykl 

audycji przygotowanych z okazji 100-lecia 

urodzin ks. Franciszka Blachnickiego. Kolejne 

odcinki będą się ukazywały każdego 24. dnia 

miesiąca, pierwszy był opublikowany w 

sierpniu. Zapraszamy do posłuchania!  

Szukaj kolejnych 

linków na www. 

dk.oaza.pl  lub kli-

kając na zdjęcie 

wejdź na playlistę. 
 

_____________________________ 

PIOSENKA ROKU 2020/21 

DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE 

A czy znacie już piosenkę roku? Nie było re-

kolekcji, nie było szkół śpiewu, ale piosenkę 

dzięki mediom można posłuchać i nauczyć 

się śpiewać nawet „przy okazji”       

Słowa piosenki oparte zostały na 10 krokach 

ku dojrzałości chrześcijańskiej czyli tzw. Dro-

gowskazach. Autorami są Aleksandra  

i Krzysztof Rębacz z diecezji bydgoskiej. 

 Klikając lub skanując kod QR wejdziecie na 

stronę z linkami do piosenki 

roku oraz innych materiałów z 

45. Kongregacji Odpowie-

dzialnych w Częstochowie. 

https://www.youtube.com/watch?v=PYnICxIRSD8
http://www.dk.oaza.pl/krotko-o-dk/
http://gdansk.oaza.pl/2020/05/13/maj-2020-list-kregu-centralnego-dk/
https://www.youtube.com/watch?v=PYnICxIRSD8
http://gdansk.oaza.pl/2020/06/01/dojrzalosc-w-chrystusie-temat-roku-2020-2021/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=gK95evkGjfA&feature=emb_logo
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____________________________ 

WZRASTANIE W RUCHU 

OAZY DZIECI BOŻYCH   

Coraz więcej na mapie naszej diecezji poja-
wia się zielonych punkcików - oaz naszych 
Dzieci Bożych. Odpowiedzialność za powsta-
wanie wspólnot dziecięcych biorą często 
małżeństwa z Domowego Kościoła. Tak wy-
raża się nasza troska o jedność Ruchu Świa-
tło-Życie oraz o jego rozwój. Chcemy prze-
cież kolejnym pokoleniom przekazywać pa-
łeczkę sztafety wiary! Co możemy zrobić, aby 
tych oaz dla dzieci było więcej? 

Przy parafiach, gdzie jest już kilka kręgów na-
leży zebrać grupę dzieci np. z Domowego 
Kościoła - to mogą być także wnuki :) Popro-
śmy, aby dzieci przyprowadziły kolegów, ku-
zynów itp. Przez pierwszy rok-dwa lata, 
chętne małżeństwo we współpracy z księ-
dzem opiekuje się grupą, jeżeli nie ma jesz-
cze przygotowanej młodzieży. W ciągu tego 
czasu trzeba szukać animatorów dla dzieci 
wśród ministrantów, scholii, oazy młodzieżo-
wej. Po kilku latach jest nadzieja, że z dzieci 
powstanie grupa młodzieżowa i uformują 
się kolejni animatorzy. 

W tym roku odbyło się już spotkanie dla chęt-
nych, którzy chcą przy parafiach tworzyć 
wspólnoty. Powstanie 7 nowych wspólnot!!! 

Pomocą w zakładaniu oaz Dzieci Bożych 
służą moderatorzy:  

Diecezjalny koordynator ODB - ks. Krzysztof 
Sagan - ksaganek@gmail.com, 602-649-800 
Ania i Michał Derdzikowscy, 
660-453-665,  michal.derdzik@gmail.com 
O powstających grupach Dzieci Bożych infor-

mujcie moderatorów oraz 

wspólnotę na Familii. 

Każda nowa mała oaza to 

nasza WIELKA RADOŚĆ :) 

Strona z pomocami i aktu-

alnościami pracy Oazy Dzieci Bożych 
http://www.odb.diecezja.gda.pl/ 

____________________________ 

WZRASTANIE W RUCHU 

OAZY MŁODZIEŻOWE  

Zachęcamy, aby podejmować w parafiach 

także współpracę z księżmi w celu zawiązy-

wania wspólnot młodzieżowych. Dobrym 

czasem są przygotowania młodzieży do 

bierzmowania. Przy okazji formacji do sakra-

mentu można zorganizować spotkania i wy-

darzenia, w czasie których można zachęcić 

młodzież do pozostania w grupie także po 

udzieleniu sakramentu. Można także zachę-

cać młodzież do wyjazdów na krótkie reko-

lekcje w ciągu roku – oazy modlitwy. 

Moderator Młodzieży ks. Andrzej Lojtek  

(andrzejlojtek@gmail.com tel. 509-184-068) 

służy pomocą w zakładaniu wspólnot mło-

dzieżowych i przygotowywaniu animatorów. 
http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/ 

 
_____________________________ 

EWANGELIZACJA 

wSTAŃiSŁAW -10.10.2020 -GDYNIA 
Serdecznie zapraszamy młodzież na drugą 

edycję wydarzenia wSTAŃiSŁAW 2.0, która 

odbędzie się 10 października w parafii Niepo-

kalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach od 

godziny 17:00        Na scenie wystąpią:       

Exodus 15       PAW       Szymon Reich (Świa-

dectwo) Prosimy o pomoc w organizacji w 

postaci wpłacania datków na zrzutka.pl       

Zobacz więcej:  

mailto:ksaganek@gmail.com
mailto:michal.derdzik@gmail.com
http://www.odb.diecezja.gda.pl/
mailto:andrzejlojtek@gmail.com
http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/
http://gdansk.oaza.pl/mlodziez/
http://www.odb.diecezja.gda.pl/jak-zalozyc-oaze-dzieci-12603/pomoc-na-start-12892
https://www.youtube.com/watch?v=VRHRSpzAGL0&feature=youtu.be
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię zapraszamy 5 października 

na 19:00. Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 1. 

_____________________________ 

GDYNIA - CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

CEGIEŁKI CAFÉ WIEŻA 

Od 7 września co miesiąc po Mszach Św.  

w Gdyni Małym Kacku będą rozprowadzane 

"kawowe cegiełki" na rzecz budowy i na 

rzecz wspierania działań KACK.  

Za 50 zł można będzie nabyć 500g świetnej 

kawy (ziarnista lub mielona).  

Cafe Wieża to czysta arabica stanowiąca mie-

szankę trzech kaw z Kolumbii, Etiopii i Brazy-

lii, których proporcja jest tajemnicą małej ro-

dzinnej palarni kawy. Zysk z tych pachnących 

cegiełek wspiera wszystkie działania Stowa-

rzyszenia. Poza tymi 

okazjami na Kacku - 

kawę można zamó-

wić telefonicznie 

693947213 lub pod mailem zarzad@kackma-

lykack.pl   
_____________________________ 

MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY 

WARSZAWA – 20 września 2020 r. 

Zarząd Centrum Życia i Rodziny zaprasza do 

wzięcia udziału w tym wspólnym wydarze-

niu!  Termin – niedziela 20 września br. 

Start godz. 12.00 Plac Zamkowy,  

Finał godz. 13.00 kościół św. Krzyża przy Kra-

kowskim Przedmieściu 

Większość tegorocznych Marszów dla Życia i 

Rodziny w Polsce, ze względu na zagrożenie 

epidemiczne nie mogła się odbyć. Dlatego 

też organizatorzy chcą, aby Marsz warszaw-

ski przyjął charakter wydarzenia ogólnopol-

skiego. Hasło 

Marszu dla 

Życia i Ro-

dziny w War-

szawie brzmi: WSPÓLNIE BROŃMY RODZINY 

 

_____________________________ 

Z ŻYCIA DIAKONII 

DIAKONIA SPOŁECZNA 

Serdecznie zapraszamy w środę 30.09.2020 

o godz. 19.00 na spotkanie Diakonii Społecz-

nej przy kościele św. Polikarpa Biskupa Mę-

czennika, Plac św. Jana Apo-

stoła 1 w Gdańsk - Osowa. Wię-

cej o nas na http://gdansk.diako-

niaspoleczna.pl/ 

_____________________________ 

KALENDARZ 

MSZE ŚW DOMOWEGO KOŚCIOŁA  

(pierwszy poniedziałek miesiąca) 

Planowane terminy Mszy św. wraz z rejonem 
odpowiedzialnym za oprawę Liturgii: 

• 7.09.2020 – Rejon 11 

• 5.10.2020 – Rejon 1 

• 2.11.2020 – Rejon 2 

• 7.12.2020 – Rejon 3 

• 4.01.2021 – Rejon 4 

• w lutym Mszy św. nie będzie (ferie) 

• 1.03.2021 – Rejon 5 

• 12.04.2021 – Rejon 6 

• 10.05.2021 – Rejon 7 

• 7.06.2021 – Rejon 8 
 

_____________________________ 

REKOLEKCJE 
Turnusy rekolekcji na przyszłe wakacje: 
I turnus oaz – 2.07 – 18.07.2021 
II turnus oaz – 20.07 – 05.08.2021 
III turnus oaz – 06.08 – 22.08.2021 
Planujemy także rekolekcje w ciągu roku. 

Więcej informacji na temat ich organizacji po-

damy w kolejnym informatorze. Prosimy oto-

czcie modlitwą obecny czas, aby nic nie sta-

nęło na przeszkodzie w organizacji rekolekcji  

 

 

_________________________________________________________________________ 

Odpowiedzialni za treść:  
ks. Tomasz Knuth – Moderator Diecezjalny DK,  

Anna i Leszek Krzysztoforscy – Małżeństwo Diecezjalne DK. 
Nakład 50 egz. Do użytku wewnątrzkościelnego 

 

mailto:zarzad@kackmalykack.pl
mailto:zarzad@kackmalykack.pl
http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/
http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/
https://czir.org/marsz-dla-zycia-i-rodziny-odpowiedzia-na-ataki-srodowisk-lgbt/
http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/
https://www.kackmalykack.pl/c8/wesprzyj-nas.html

