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Odkupienie człowieka, czyli naprawienie tego,  
co zostało zniszczone przez grzech, wymaga metanoi, nawrócenia. 

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – Jeśli się nie odmienicie 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

8 GRUDNIA - ŚWIĘTO PATRONALNE RUCHU Ś-Ż 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALNEGO POCZĘCIA 

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blach-

nicki dzieło oazy – Ruch Światło-Życie często 

nazywał dziełem Niepokalanej. 11 czerwca 

1973 r. został oddany Ruch w opiekę Niepo-

kalanej, w którym m.in. czytamy: słuszną jest 

rzeczą, abyśmy na nowo i w sposób bardziej 

świadomy oddali to dzieło Tobie, błagając, 

abyś raczyła je przyjąć i uznać za swoje. 

Ojciec Blachnicki pragnął także, aby każdy 

oazowicz codziennie oddawał się Chrystu-

sowi Słudze przez Niepokalną w Duchu Św. 

W Drogowskazach Nowego Człowieka – kro-

kach, które prowadzą nas do dojrzałości 

chrześcijańskiej Ojciec zawarł jako 2. Krok: 

Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym 

wzorem Nowego Człowieka oddanego całko-

wicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego 

słowu i dziełu; dlatego: 

➢ oddaję się Jej,  

➢ rozważam z Nią w Różańcu tajemnice zba-

wienia i  

➢ naśladuję Ją. 

Pamiętajmy 8 grudnia, aby oddać i zawierzyć 

siebie i cały nasz Ruch w sposób szczególny 

Niepokalanej.  

W tym dniu także można  

między godz. 12 a 13 odprawić  

nabożeństwo zwane  

Godziną Łaski. 

 

___________________________ 

27 GRUDNIA 2020 r. – ŚWIĘTO PATRONALNE DK 

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY 

W naszych Zasadach Domowego Kościoła  

w punkcie 5. zapisano, że Świętem patronal-

nym DK jest Niedziela Świętej Rodziny. Wie  

o tym zapewne każde małżeństwo od po-

czątku drogi formacji w Domowym Kościele, 

bo Święta Rodzina ma być dla nas wzorem  

i orędownikiem dla naszych rodzin. 

Nasze Święto obchodzimy w pierwszą nie-

dzielę po Bożym Narodzeniu, czyli w tym 

roku 27 grudnia. Święto zaczęto obchodzić  

w różnych krajach począwszy od XVIII wieku. 

Święto św. Rodziny po raz pierwszy ustano-

wił 4 listopada 1684 r. biskup w Kanadzie.  a 

zatwierdził je papież Leon XIII. Natomiast de-

cyzją papieża Benedykta XV zaczęto je ob-

chodzić w całym Kościele. 

Kult Najświętszej Rodziny szerzył się w XVII 

wieku jako spontaniczna reakcja na demora-

lizujące skutki wojny trzydziestoletniej (1618 

- 1648), które w szczególny sposób dotknęły 

rodzin. Kult Najświętszej Rodziny zwracał 

wtedy uwagę na wzór życia rodzinnego. 

Widzimy, że dzisiaj rodziny także są mocno 

osłabione przez konsumpcyjny styl życia i na-

rażone na wiele ataków. Zadbajmy, aby w 

tym dniu w naszych parafiach mogło odbyć 

się odnowienie przyrzeczeń małżeńskich  

i sami także otaczajmy modlitwą rodziny. 

https://radioniepokalanow.pl/8-grudnia-o-godz-12-00-godzina-laski-dla-calego-swiata/
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_____________________________ 

PROSTUJMY DROGĘ PANU 

ADWENT 

Przygotujcie drogę Panu,  
prostujcie ścieżki dla Niego!  

To jest nasze zadanie na najbliższe dni po-

przedzające Święta Bożego Narodzenia, tak 

nam bliskie, rodzinne, a w tym roku przeży-

wane zapewne inaczej, z dystansem społecz-

nym wśród obostrzeń. Może ten czas jest 

właśnie okazją, aby uniknąć szaleństwa zaku-

pów i wielkich przygotowań, a skupić się na 

tym, co jest Najważniejsze… 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (524):  

Celebrując co roku liturgię Adwentu, Kościół 

aktualizuje to oczekiwanie Mesjasza; uczestni-

cząc w długim przygotowaniu pierwszego 

przyjścia Zbawiciela, wierni odnawiają gorące 

pragnienie Jego drugiego Przyjścia. Przez cele-

brację narodzin i męczeństwa Poprzednika Ko-

ściół jednoczy się z jego pragnieniem:  

"Potrzeba, by On wzrastał, a ja żebym się 

umniejszał" (J 3, 30). 

Czas Adwentu to czas przygotowania po-

przez także odmianę swojego życia. Wiemy, 

że na ten czas jest zachęta, aby zrobić posta-

nowienie adwentowe, podjąć pracę i trud 

nad kształtowanie swojego duchowego 

wnętrza. Adwent ma być czasem aktywnym, 

intensywnym czasem naszej współpracy z 

łaską Bożą, aby umieć przeżyć to co tak 

ważne dla naszego Zbawienia. Ojciec Blach-

nicki wskazywał, że nawrócenie – metanoia, 

jest to nasze zadanie, napisał: Odkupienie 

człowieka, czyli naprawienie tego, co zostało 

zniszczone przez grzech, wymaga metanoi, na-

wrócenia. 

_____________________________ 

NASZA FORMACJA 

DIALOG MAŁŻEŃSKI 

Czas pandemii, jak każdy czas w naszym ży-

ciu przeżyty w duchu zaufania i zawierzenia 

Bogu, może przynieść dla nas błogosławione 

owoce. Przekonują o tym 

także świadectwa zebrane w 

Liście do wspólnot rodzinnych 

nr 159 z czerwca br. Kiedy więc 

jest więcej czasu w rodzinach, mniej chaosu 

związanego z różnego rodzaju aktywno-

ściami poza domem zachęcamy, aby odświe-

żyć nasz dialog małżeński. Także czas koń-

czącego się roku oraz wejście w nowy rok ka-

lendarzowy mogą być dobrą okazją, aby 

spojrzeć wstecz ale także i w przód. 

DIALOG MAŁŻEŃSKI, czyli obowiązek zasia-

dania to dłuższa chwila czasu spędzona w 

spokoju, co miesiąc, razem, w celu usunięcia 

wszystkiego, co zagraża jedności małżeń-

skiej, w celu umocnienia ogniska domo-

wego. To chwila spędzona pod okiem Bożym 

i przy jego pomocy. 

W dialogu małżeńskim realizuje się łaska 

dana nam w sakramencie małżeństwa, obiet-

nica, że ze swoją miłością nie jesteśmy sami. 

Przywołując Ducha Św. wierzymy, że po-

zwala nam On w Bożym świetle spojrzeć na 

naszą codzienności i ukazuje nam wolę Bożą. 

Dlatego w czasie dialogu: 

➢ mąż i żona  
➢ co miesiąc razem, 
➢ w obecności Bożej 
➢ zastanawiają się, 
➢ jaka jest myśl Boża i wola Boża wobec 

ich rodziny po to, 
ABY JĄ LEPIEJ WYPEŁNIAĆ 

Obraz%20%3ca%20href=%22https:/pixabay.com/pl/users/aalmeidah-4277022/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4661571%22%3e%20aalmeidah%3c/a%3e%20z%20%3ca%20href=%22https://pixabay.com/pl/?utm_source=link-attribution&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=image&amp;utm_content=4661571%22%3e%20Pixabay%3c/a%3e
http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/list-do-wspolnot-rodzinnych-159/
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_____________________________ 

NIE DAJ SIĘ ZAPLĄTAĆ W SIECI 

RODZINNY ADWENT  

W tym roku Justyna i Marcin z naszej wspól-

noty dzielą się przeżywaniem adwentu i przy-

gotowują kilkunastominutowe filmiki za-

mieszczane na youtube. 

Wejdźcie i oglądnijcie, co się 

dzieje w ich rodzinie, może coś 

także wykorzystacie u siebie :) 

 

 
_____________________________ 

NIE DAJ SIĘ ZAPLĄTAĆ - WYBIERAJ ŚWIADOMIE 

5 CHLEBÓW, 2 RYBY 

Na kanale Oazy Gdańsk znaj-

dziecie także serię filmików, 

które warto oglądnąć i polecić 

młodzieży. Są to adwentowe 

rekolekcje o nazwie "5 Chlebów, 2 Ryby". 

Nowy film będzie ukazywał się w każdy wto-

rek, czwartek i niedzielę Adwentu. Serdecz-

nie zapraszamy do oglądania i subskrybowa-

nia! 

_____________________________ 

NASZ ZAŁOŻYCIEL 

100 LAT URODZIN o. Franciszka 

 „12 spojrzeń, Ojciec Franciszek Blachnicki z 

różnych perspektyw”  

 

To cykl, który pozwoli nam lepiej poznać Za-

łożyciela naszego Ruchu, są już amieszczone 

3 audycje, a co miesiąc będzie publikowana 

kolejna. Kilkunastominutowe audycje poka-

zujące życie nie chronologicznie, ale w róż-

nych aspektach, z różnych stron. Ciekawe, 

mobilizujące i budzące 

wdzięczność, że taki przykład 

nam Ks. Franciszek Blachnicki 

pozostawił. 

 

_____________________________ 

ADWENTOWE WYZWANIA 

NIE TYLKO DLA OAZOWICZÓW 

Na czas Adwentu są także propozycje - wy-

zwania dla mężczyzn już 7 grudnia rozpo-

czyna się cykl spotkań Niezłomny Król. 

A dla Pań propozycja spotkań w ramach cy-

klu Droga macierzyństwa, który już trwa, ale 

pozostały jeszcze dwa spotkania. 

ZAPISY NA STRONIE  

https://www.uslyszecslowo.pl 

 

 

https://www.uslyszecslowo.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=2_QYylDaRQ4&list=PLwvHiL9q_1EvuXvcyh70U5BBIWHs392sh&index=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwvHiL9q_1EvuXvcyh70U5BBIWHs392sh
https://www.youtube.com/watch?v=RrNgu3jj8cI
https://www.youtube.com/watch?v=N0iN9_ENKX8&list=PLvbJ0ZxyTotEnNyZwswcHNQ-diGgSkUk2&index=4
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię zapraszamy 4 stycznia  

na 19:00. Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 4. 

 

_____________________________ 

GDYNIA - CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

CEGIEŁKI CAFÉ WIEŻA 

Zachęcamy i przypominamy :) Dobra kawa 

może być trafionym prezentem dla naszych 

Bliskich z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 

Prezentem, który nie wymaga szukania i cho-

dzenia po sklepach, można zamówić zdalnie 

To cegiełka na budowę, w której można po-

czuć smak czystej arabiki z Kolumbii, Etiopii i 

Brazylii. Zamówienia tel. 693947213 lub pod 

mailem zarzad@kackmalykack.pl    
 
 

 

 

 

 

_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

Planujemy… choć nie wiemy, w jakich oko-

licznościach będą przeprowadzane :) 

Prosimy otoczcie modlitwą obecny czas,  

aby nic nie stanęło na przeszkodzie w orga-

nizacji rekolekcji.  

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)  

Oaza Rekolekcyjna III st.  
2 - 18.07.2021 - Zamek Bierzgłowski 

Moderator: ks. Wacław Dokurno 

Prowadzący: Gabriella i Tomasz Sowa 

gabriellasowa@gmail.com 602-236-502 

 

 

Oaza Rekolekcyjna II st.  
20.07 - 5.08.2021 – Krzydlina Mała 

Moderator: ks. Krzysztof Sieniawski 

Prowadzący: Aleksandra i Tomasz Matysiak 

matysy@gmail.com  606-645-917 

 
_____________________________ 

Turnusy ogólnopolskie rekolekcji na przy-
szłe 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 
 

Kochani, z okazji Świąt Bożego 

Narodzenia i Nowego Roku 

życzymy Wam – Rodzinom DK w naszej 

diecezji oraz Moderatorom opiekującym 

się kręgami i posługującym na rekolek-

cjach, aby nadzieja towarzysząca Naro-

dzeniu Bożego Dziecięcia promieniowała 

na całe Wasze życie. Niech radość bli-

skości Boga, który stał się jednym z nas 

budzi serca do dziękczynienia i gorliwego 

głoszenia Dobrej Nowiny. Nowy Rok 

2021 niech przyniesienie nową ufność  

i zawierzenie Bogu oraz pragnienie  

dojrzewania ku  

miłości AGAPE. 

Ks. Tomasz Knuth 

oraz Ania i Leszek  

Krzysztoforscy 

 

 
 

_________________________________________________________________________ 

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:gosiajarekszydlak@gmail.com
mailto:gabriellasowa@gmail.com
mailto:matysy@gmail.com
https://www.kackmalykack.pl/c8/wesprzyj-nas.html

