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Nowy  
 

 
Czcigodny uga ks. Franciszek Blachnicki   

 
  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

TEMAT ROKU FORMACYJNEGO 2020/21 

DO CHRYSTUSIE 

doj   nie jest nam obce. Szcze-
-jesiennym,  

oczekuje i warzywa w 
naszych ogrodach, czy 

od-
swojego smaku

dla  
tego, aby 
wielu odpowiednich waru  a przede 
wszystkich dobrej zi . 

A 

wiek dojrzewa w Chrystusie. Znamy keryg-

 mnie kocha i ma dla mnie naj-
lepszy plan. Ewangelia  czyli Dobra Nowina 

 niesie o nas samych, o 
. 

, zmar-
  

a-
nie, jak te praw
cie  Czy kiedy za

owoce 
  

 
___________________________ 

DROGA DOJRZEWANIA 

NAMIOT SPOTKANIA 
Ojciec Franciszek Blachnicki 

w czasie modlitwy stwierdzamy,  
i  
rozmowa z Bogiem. 

cz

Bo wtedy robimy to, co jest najistotniejsze: 

,  To jest rzecz nie-
 (konferencja w: 

dlitwy )  

Tym samym nasza modlitwa jest miejscem 

z  
Modlitwa jest miejscem metanoi  n
nia,  

J
 . Dla-

tego krokiem 
nienie w planie swojego dnia czasu na  
Namiot Spotkania w miejscu, gdzie 

. W 
.  

Czy mam taki CZAS i MIEJSCE - 
?  

4 

_____________________________________________________________________ 
 zapraszamy 2 listopada  

na 19:00.  Rejon 2. 

_____________________________ 

 

J  NOWA STRONA  

Komunik  

we www.gdansk.oaza.pl !!! Raz w 

zali 
lub przeka , NEW-
SLETTER 

 

_____________________________ 

GDYNIA - -  

C CAF   

Tak wielu z nas codziennie popija aroma-
ro-

matycznych ziaren
z ekspre

  na bu-
ra .  

zie rozprowa-

 czy-
stej arabiki z Kolumbii, Etiopii i Brazylii

 wowe ceg
na 

pod mailem zarzad@kackmalykack.pl    
 
 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 
 

10  14 listopada 2020 r.  
 

Moderator: ks. Marcin Skoczek 
jasinscyat@wp.pl  
Prosimy o kontakt mailowy, a telefoniczny 
od 19.30 do 21.00. - tel.: 601-318-310 

 
https://forms.gle/vfSmLPYC1fBkd8Zr9 

Oaza Rekolekcyjna I st. 
30.01.2021    

 
Moderator: ks. Piotr Maj-Majewski 

basiaedek@gmail.com 
tel.: 501-304-154 

Oaza Rekolekcyjna III st. -  
nowy termin 31.07 - 16.08 AD 2021 

Gosia i Jarek  
Moderator: Ks. Zenon Pipka 

gosiajarekszydlak@gmail.com 
tel.: 693947213 (J) 691947213 (G)  
 
P  

nizacji rekolekcji. 
 

_____________________________ 

 
I turnus oaz  2.07  18.07.2021 
II turnus oaz  20.07  05.08.2021 
III turnus oaz  06.08  22.08.2021 
 

_________________________________________________________________________ 

ks. Tomasz Knuth  Moderator Diecezjalny DK, 
Anna i Leszek Krzysztoforscy   
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_____________________________ 

NASZA  

MORZE MODLITWY 
r. 

potrwa ju po raz trzeci modlitwa za nasze 

modlitwy jest skierowana do wszystkich 
miesz

Wi erami 
modlitwy c do parafii plakaty i ob-

 naszych bli-
skich, znajomych, w  

codziennie 
s   

 

_____________________________ 

 

100 LAT URODZIN o. Franciszka 
24  

stominutow

ciszku Blachnickim, 

Franciszek Blachnicki 
tyw www.dk.oaza.pl /lub kliknij /. 

_____________________________ 

NOWA KULTURA 

PUSTA NOC  10.10.2020 r.  ON-LINE 

dziernika br. godz. 19:00 widowisko 
#NowaKultura 
"Pusta noc w 
Sierakowicach" 
z racji ograni-

wonych powia-

wiatu kartuskiego) zatem 
cie z nami o 19:00 on-line 

pod linkiem 
https://youtu.be/wjINe2VrWm4 lub https://www.fa-
cebook.com/StowarzyszenieKACK/ 
 

_____________________________ 

EWANGELIZACJA 

-10.10.2020 -GDYNIA 
Serdecznie zapr   

 2.0

pokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach 
od godziny 17:00   

Exodus 15  PAW  Szymon Reich - Pro-

https://zrzutka.pl/m6tgme 
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_____________________________ 

NASZA FORMACJA 

MAGNIFICAT 
W tym roku  , aby a-

rej tekst zamieszczony jest na ostatniej stro-
. To modli-

twa, w 
kuje J . Mo-

dobrym lekar-
stwem na 

i prowadzi. 

 

Ufam, 

nie wiele do-
brego dla wszystkich i dla sprawy. 

gnificat. 

W  ,  100. 
Blachnickiego, 

gnificat, 
niech nauczy nas takiego za-

____________________________ 

J  

REJONOWE DNI W  
W  rejonowe 

 (RDW). Z uwagi na obostrze-
nia sanitarne , ale to 

tarza   Na RDW 
-

te dni, cho-
, . 

 

1. postoazowy ( ) 
2. adwentowy (planowany na 5 grudnia) 
3. wielkopostny (w marcu) 
4. paschalny (w kwietniu) 

ymi terminami Rejo-
nowy Dni  


