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Nowy człowiek może żyć i rozwijać się tylko kosztem metanoi,  
tego wysiłku zwalczania odruchów, egoizmu, egocentryzmu,  

kosztem zmagania się ze swoją skażoną naturą. 
Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – Jeśli się nie odmienicie 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

TEMAT ROKU FORMACYJNEGO 2020/21 

DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE 

Słowo „dojrzały”  nie jest nam obce. Szcze-

gólnie w okresie letnio-jesiennym, w którym 

oczekujemy na dojrzałe owoce i warzywa w 

naszych ogrodach, czy robiąc zakupy. Uważ-

nie przyglądamy się czy jabłko, śliwka, malina 

mają już ten kolor, wygląd, który świadczy o 

dojrzałości. Dojrzały to znaczy taki, który od-

daje pełnię swojego smaku, zrealizował cel, 

dla którego żyje i rozwija się. Wiemy, że do 

tego, aby płody ziemi dojrzały potrzeba 

wielu odpowiednich warunków a przede 

wszystkich dobrej ziemi, wody i słońca. 

A człowiek, kiedy staje się dojrzały? Odpo-

wiedź daje nam tegoroczne hasło roku, czło-

wiek dojrzewa w Chrystusie. Znamy keryg-

mat i głoszone w nim pierwsze podstawowe 

prawo, że Bóg mnie kocha i ma dla mnie naj-

lepszy plan. Ewangelia – czyli Dobra Nowina 

– niesie nam dobrą nowinę o nas samych, o 

celu naszego życia. O tym, że powstaliśmy z 

Bożej Miłości i żyjemy dla chwały Bożej, po 

to, aby z Nim spotkać się w wieczności, zmar-

twychwstać i mieć życie wieczne.  

Należy tylko nieustannie sobie zadawać pyta-

nie, jak te prawdy przekładają się na moje ży-

cie… Czy kiedy zaczynam nowy dzień staję w 

Bożej obecności, czy oddaję Bogu swoją co-

dzienność, czy żyję w jego świetle, jak owoce 

w słońcu, aby stawać się dojrzałym…  

 
___________________________ 

DROGA DOJRZEWANIA 

NAMIOT SPOTKANIA 

Ojciec Franciszek Blachnicki zwracał uwagę, 

że często w czasie modlitwy stwierdzamy,  

iż nasze myśli krążą wokół innych spraw niż 

rozmowa z Bogiem. Czas modlitwy staje się 

często czasem zmagania z sobą. „Mówimy 

nieraz: modlitwa nieudana, na próżno się mo-

dlę, nie potrafię się modlić. Musimy jednak zro-

zumieć, że taka modlitwa, która jest tylko ja-

kąś próbą modlitwy, już jest modlitwą udaną. 

Bo wtedy robimy to, co jest najistotniejsze: 

próbujemy wyjść z siebie i zwrócić się ku Bogu. 

Samo to próbowanie, sam ten wysiłek jest mo-

dlitwą, jest istotą modlitwy. To jest rzecz nie-

słychanie cenna.” (konferencja w: Szkoła Mo-

dlitwy Jeśli się nie odmienicie)  

Tym samym nasza modlitwa jest miejscem 

naszego nawrócenia, naszego zmagania się 

ze swoją naturą, a nieraz także grzechem. 

Modlitwa jest miejscem metanoi – nawróce-

nia, odmiany swojego życia. 

Już samo zaplanowanie czasu na modlitwę w 

ciągu dnia rodzić może duże problemy. Dla-

tego krokiem ku nawróceniu jest uwzględ-

nienie w planie swojego dnia czasu na  

Namiot Spotkania w miejscu, gdzie będę 

tylko ja i Pan Bóg. W czasie, gdy będę zajmo-

wał się wyłącznie rozmową z Bogiem.  

Czy mam taki CZAS i MIEJSCE - swój Namiot 

Spotkania w ciągu każdego dnia? 
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_____________________________ 

NASZA FORMACJA 

MAGNIFICAT 

W tym roku  jest zachęta, aby każde spotka-

nie kręgu kończyć modlitwą Magnificat, któ-

rej tekst zamieszczony jest na ostatniej stro-

nie Listu do Wspólnot Rodzinnych. To modli-

twa, w której Maryja wychwala Boga i dzię-

kuje za wielkie rzeczy, które Jej uczynił. Mo-

dlitwa dziękczynienia jest dobrym lekar-

stwem na smutek i brak nadziei. Dziękując 

Bogu uczymy się dostrzegać Boże działanie 

w naszym życiu, to jak Pan Bóg nas ochrania 

i prowadzi. 

W marcu 1961 r. Ojciec Franciszek został 

uwięziony. W liście do Wspólnoty Niepokala-

nej Matki Kościoła napisał: 

Ufam, że Niepokalana sprawiła to, iż przyjęły-

ście ze spokojem i z poddaniem się Jej woli to, 

co zaszło i że nie zapomniałyście odmówić Ma-

gnificat. Nie wątpię, że wraz ze mną jesteście 

mocno przekonane o tym, że to wszystko jest 

łaską Niepokalanej, z której wyniknie wiele do-

brego dla wszystkich i dla sprawy. 

Stanisława Orzeł ze Wspólnoty wspominała 

także, że Ojciec mówił, że kiedy umrze, trzeba 

śpiewać Magnificat. I wiem, że to polecenie zo-

stało wykonane. Kiedy Ojciec zmarł w Carls-

bergu, wspólnota MARIANUM zgromadziła się 

przy nim i zaśpiewano to bardzo trudne Ma-

gnificat. 

W najbliższych miesiącach, w związku z 100. 

rocznicą urodzin o. Franciszka Blachnickiego, 

wyśpiewywane Magnificat, 

niech nauczy nas takiego za-

wierzenia Maryi, jakie miał 

nasz Założyciel. 

____________________________ 

JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOTACH 

REJONOWE DNI WSPÓLNOTY 
W październiku odbywać się będą rejonowe 

dni wspólnoty (RDW). Z uwagi na obostrze-

nia sanitarne, będą znacznie skrócone, ale to 

co najważniejsze, będziemy mogli się spo-

tkać wokół ołtarza Pańskiego 😊 Na RDW 

budowana jest jedność Ruchu Światło-Życie. 

Dlatego starajmy się przeżywać te dni, cho-

ciaż nieco inne, także we wspólnocie. 

W ciągu roku przeżywamy 4 dni wspólnoty:  

1. postoazowy (w październiku) 

2. adwentowy (planowany na 5 grudnia) 

3. wielkopostny (w marcu) 

4. paschalny (w kwietniu) 

Poniżej tabela z rozpisanymi terminami Rejo-

nowy Dni Wspólnoty (RDW) 

http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/magnificat_id866
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_____________________________ 

NASZA POSŁUGA 

MORZE MODLITWY 

Od 7 października 2020 r. do 8 grudnia 2020r. 

potrwa już po raz trzeci modlitwa za nasze 

miasta i miejscowości, za naszych samorzą-

dowców oraz za mieszkańców. Inicjatywa 

modlitwy jest skierowana do wszystkich 

mieszkańców, a nie tylko do rodzin Domo-

wego Kościoła. Wielu z nas było kurierami 

modlitwy przekazując do parafii plakaty i ob-

razki z modlitwą. Wszyscy bądźmy też po-

słańcami tej modlitwy wśród naszych bli-

skich, znajomych, wśród samorządowców.  

Włączyć się w modlitwę można odmawiając 

codziennie jedną dziesiątkę Różańca św. za 

swoje miasto czy miejscowość.  

 

_____________________________ 

NASZ ZAŁOŻYCIEL 

100 LAT URODZIN o. Franciszka 

24 października 

2020 r. będzie 

można usłyszeć 

kolejną kilkuna-

stominutową au-

dycję o o. Fran-

ciszku Blachnickim, zachęcamy do zapozna-

nia się z opowieścią „12 spojrzeń, Ojciec 

Franciszek Blachnicki z różnych perspek-

tyw” www.dk.oaza.pl /lub kliknij na zdjęcie/. 

_____________________________ 

NOWA KULTURA 

PUSTA NOC – 10.10.2020 r. – ON-LINE 

10 października br. godz. 19:00 widowisko 

#NowaKultura 

"Pusta noc w 

Sierakowicach" 

z racji ograni-

czeń dla "czer-

wonych powia-

tów" bez 

udziału publicz-

ności (chyba że 

zmieni się do 10.X sytuacja po-

wiatu kartuskiego) zatem 

bądźcie z nami o 19:00 on-line 

pod linkiem 

https://youtu.be/wjINe2VrWm4 lub https://www.fa-

cebook.com/StowarzyszenieKACK/ 
 

_____________________________ 

EWANGELIZACJA 

wSTAŃiSŁAW -10.10.2020 -GDYNIA 
Serdecznie zaproście młodzież na drugą 

edycję wydarzenia wSTAŃiSŁAW 2.0, która 

odbędzie się 10 października w parafii Nie-

pokalanego Serca Maryi w Gdyni-Karwinach 

od godziny 17:00        Na scenie wystąpią:       

Exodus 15       PAW       Szymon Reich - Pro-

simy o pomoc w organizacji w postaci wpła-

cania datków https://zrzutka.pl/m6tgme 
 

 

http://www.dk.oaza.pl/
https://youtu.be/wjINe2VrWm4
https://www.facebook.com/StowarzyszenieKACK/
https://www.facebook.com/StowarzyszenieKACK/
https://zrzutka.pl/m6tgme
http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/morze-modlitwy-2020/
https://zrzutka.pl/m6tgme
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=gK95evkGjfA&feature=emb_logo
http://gdansk.oaza.pl/2020/09/22/pusta-noc-w-sierakowicach/
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię zapraszamy 2 listopada  

na 19:00. Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 2. 

_____________________________ 

NIE DAJ SIĘ ZAPLĄTAĆ W SIECI 

JUŻ JEST – NOWA GDAŃSKA STRONA  

Wielkie podziękowania dla dzielnej Diakonii 

Komunikowania Społecznego, która wraz z 

początkiem nowego roku formacyjnego 

przedstawiła gdańską stronę oazową w no-

wej odsłonie www.gdansk.oaza.pl !!! Raz w 

miesiącu będzie ze strony wysyłany do 

wszystkich oazowiczów, którzy przekazali 

lub przekażą swoje adresy mailowe, NEW-

SLETTER z najważniejszymi informacjami i 

linkami. Zachęcamy do zapisywania się       

_____________________________ 

GDYNIA - CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

CEGIEŁKI CAFÉ WIEŻA 

Tak wielu z nas codziennie popija aroma-

tyczną kawę, taką prawdziwą zmieloną z aro-

matycznych ziaren. Są tacy, który korzystając 

z ekspresów mielą pachnące ziarna na bie-

żąco       dlatego powstała cegiełka na bu-

dowę, która co miesiąc po Mszach Św.  

w Gdyni Małym Kacku będzie rozprowa-

dzana, a którą można także zamówić dla sie-

bie lub kogoś bliskiego, aby poczuć smak czy-

stej arabiki z Kolumbii, Etiopii i Brazylii. Może 

także na prezent… „kawowe cegiełki” 

można zamówić telefonicznie 693947213 lub 

pod mailem zarzad@kackmalykack.pl    
 
 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II st. 

10 – 14 listopada 2020 r. Dębki 

Prowadzący: Aldona i Tadeusz Jasińscy 

Moderator: ks. Marcin Skoczek 

jasinscyat@wp.pl  

Prosimy o kontakt mailowy, a telefoniczny 

od 19.30 do 21.00. - tel.: 601-318-310 

Formularz do zapisów: 

https://forms.gle/vfSmLPYC1fBkd8Zr9 

Oaza Rekolekcyjna I st. 

30.01.2021 – 13.02.2021 w Białogórze  

Prowadzący: Basia i Edek Muża 

Moderator: ks. Piotr Maj-Majewski 

Zgłoszenia: basiaedek@gmail.com 

tel.: 501-304-154 

Oaza Rekolekcyjna III st. - „Rzymska trójka” 

nowy termin 31.07 - 16.08 AD 2021 

Prowadzący: Gosia i Jarek Szydłak 

Moderator: Ks. Zenon Pipka 

Zgłoszenia: gosiajarekszydlak@gmail.com 

tel.: 693947213 (J) 691947213 (G)  

 

Prosimy otoczcie modlitwą obecny czas,  

aby nic nie stanęło na przeszkodzie w orga-

nizacji rekolekcji. 
 

_____________________________ 

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 
 

_________________________________________________________________________ 

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

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

 

http://www.gdansk.oaza.pl/
mailto:zarzad@kackmalykack.pl
mailto:jasinscyat@wp.pl
https://forms.gle/vfSmLPYC1fBkd8Zr9
mailto:basiaedek@gmail.com
mailto:gosiajarekszydlak@gmail.com
https://www.kackmalykack.pl/c8/wesprzyj-nas.html
http://gdansk.oaza.pl

