
BIULETYN INFORMACYJNY 

DOMOWEGO KOŚCIOŁA 
GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 

nr 246 / STYCZEŃ AD 2021 

 

Powstają dzisiaj całe systemy filozoficzne i inne, które bazują na  
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Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki – Jeśli się nie odmienicie 
 

 

  

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

NOWY ROK 2021 

Życzymy niech Nowy Rok  

Anno Domini 2021  

przyniesienie Wam dużo pokoju,  

radości i nadziei na każdy dzień.  

Niech każdy kolejna chwila naszego 

życia będzie okazją  

do dojrzewania w wierze,  

tak abyśmy byli odbiciem  

Bożej miłości dla tych,  

których spotkamy na drogach  

naszej codzienności. 
_____________________________ 

10 STYCZNIA 2021 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

ŚWIĘTO PATRONALNE MODERATORÓW  

Wszystkim naszym Kapłanom  

posługującym w Domowym Kościele 

poprzez opiekę duchową, prowadze-

nie kręgów oraz reko-

lekcji życzymy radości 

ze służby rodzinom,  

gorliwości w posłudze 

kapłańskiej, zjednocze-

nia z Chrystusem Sługą 

oraz opieki Maryi Matki  

Kapłanów. 

 

___________________________ 

TEMAT ROKU 

DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE 

Czy wiecie, że jakość pomidora najlepiej 

sprawdzić można wąchając go od strony szy-

pułki? Jeżeli brak jest zapachu znaczy to, że 

pomidor nie będzie też zbyt smaczny. Do-

brze wiemy, że pomidory „zimowe” hodo-

wane pod lampami są jakby sztuczne, bra-

kuje im tego smaku i zapachu, jaki mają pomi-

dory zebrane latem w ogrodzie lub w szklarni 

przydomowej.  

Nasze dojrzewanie w Chrystusie, jest takie 

samo jak dojrzewanie owoców w słońcu. Tak 

jak owoce wystawiają się do słońca, aby 

chwytać każdy promień tak też i my powinni-

śmy wystawiać siebie ku Chrystusowi. Jak to 

zrobić? Z pomocą przychodzi nam pierwszy z 

dziesięciu Drogowskazów Nowego Czło-

wieka – oazowych kroków ku dojrzałości. 

JEZUS CHRYSTUS jest moim Światłem  

i Życiem oraz jedyną Drogą do Ojca;  

Przyjąłem Go jako mojego Pana i Zbawiciela; 

oddaję Mu swoje życie, aby nim kierował. 

Pewnie nosimy, gdzieś w pamięci to pierw-

sze uroczyste przyjęcie np. w czasie pilotażu 

czy 4 dnia na oazie I stopnia. Ważne jest jed-

nak, aby ten akt obrania Jezusa za swojego 

Pana i Zbawiciela ponawiać każdego dnia,  

a także w czasie przyjmowania Komunii św. 

kiedy wypowiadając Amen przyznajemy,  

że to Jezus nas karmi i prowadzi w życiu. 
 

https://www.oaza.pl/chrystus-sluga/
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_____________________________ 

NASZA FORMACJA 

REGULARNE SPOTKANIE ZE SŁOWEM 

BOŻYM 

Są dwa zobowiązania DK, które odnoszą się 

wprost do Słowa Bożego. Jedno to właśnie 

wpisane w tytule Regularne spotkanie,  

a drugie to Namiot spotkania. 

Doświadczenie pokazuje, że często te dwa 

zobowiązania są traktowane jako jedno. 

Tymczasem Regularne spotkanie ze Słowem 

Bożym, związane jest z zapoznawaniem się z 

nim poprzez osobiste zgłębianie i poznawa-

nie treści ksiąg Pisma Św. Współcześnie nie 

zawsze musi to być lektura  w sensie dosłow-

nym, rozumianym jako czytanie. Dostępna 

jest Biblia także w różnych formatach audio. 

Sens tego zobowiązania ukazuje nam piąty 

Drogowskaz Nowego Człowieka 

Słowo Boże stanie się dla mnie światłem  

życia, jeżeli będę podejmował stały wysiłek 

zachowania go, pójścia za nim  

i czynienia  go  słowem życia; 

dlatego chcę  karmić się nim jak najczęściej, 

szczególnie poprzez osobiste i wspólne  

z braćmi studiowanie Pisma Świętego. 

Święty Hieronim powiedział, że nieznajo-

mość  Pisma Świętego jest nieznajomością 

Chrystusa, dlatego czytajmy Pismo Święto. 

Nowy Rok to często okazja do nowych do-

brych postanowień, może warto zaplanować 

sobie harmonogram regularnego czytania Pi-

sma Św. Wybrane zdanie, które nas szczegól-

nie poruszyło w trakcie czytania, można 

obrać dla siebie czy rodziny, jako słowo życia 

na dany czas. 

_____________________________ 

KS. FRANCISZEK BLACHNICKI 

O SŁOWIE ŻYCIA W RODZINACH   

Praktyka „słowa życia” musi wejść także do 

naszych rodzin. Praktyka ta polega na tym 

(...) że wspólnota systematycznie gromadzi 

się, najczęściej w rytmie cotygodniowym, 

aby porównać, skonfrontować swoje życie, 

swoją sytuację i swoje problemy z wymaga-

niami słowa Bożego. (...)  

Można by tu nawiązać do dawnego zwyczaju 

istniejącego w naszych rodzinach: rodzice 

pytają dzieci wracające z kościoła w niedzielę 

o treść Ewangelii i kazania (...) próbując po-

tem odpowiedzieć na pytanie: jakie słowo 

moglibyśmy uczynić w tym tygodniu w na-

szej rodzinie „słowem życia” starając się je 

zrealizować, poddać się jego wymaganiom? 

(Można zaproponować sformułowanie tego 

„słowa życia” na piśmie).  

Potem chwila rozmowy, wspólne ustalenie 

„słowa życia” dla rodziny na bieżący tydzień. 

Spotkanie można zakończyć modlitwą spon-

taniczną o łaskę zrozumienia i wypełnienia 

„słowa życia”.  

Można je wywiesić w domu na widocznym 

miejscu, w ciągu tygodnia często wracać do 

niego przy 

wspólnej mo-

dlitwie i w oka-

zyjnych rozmo-

wach. 

 

F. Blachnicki, „Słowo życia” w rodzinie, Domowy Kościół. 

List do wspólnot rodzinnych, Wydanie zebrane Tom 1: nu-

mery 0-7, Kraków 2003, s. 59-60 
 

http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/aby-poznac-boga_id108
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_____________________________ 

NIE DAJ SIĘ ZAPLĄTAĆ W SIECI 

Strona DK – Newsletter 

Czy jesteście już subskrybentami naszej ogól-

nopolskiej strony Domowego Kościoła?  

Jeżeli nie to zachęcamy. Wystarczy wpisać 

swojego e-maila w okienku kontaktowym i 

będziecie otrzymywać informacje o opubli-

kowaniu nowości na stronie. Klikając w link 

http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/ 

po prawej stronie znajdziecie hasło NEW-

SLETTER a poniżej instrukcję, co zrobić, aby 

dołączyć do ponad tysięcznej rzeszy subskry-

bentów. Zachęcamy do subskrybcji! 

___________________________ 

NASZ ZAŁOŻYCIEL 

100 LAT URODZIN o. Franciszka 

 „12 spojrzeń, Ojciec Franciszek Blachnicki z 

różnych perspektyw”  

Zostało już 

opublikowa-

nych pięć audy-

cji z cyklu, który 

pozwoli nam 

lepiej poznać Założyciela naszego Ruchu. Ko-

lejne będą publikowane pod 

koniec każdego miesiąca. Kto 

jeszcze nie słuchał, może w 

czasie ferii znajdzie kilkanaście 

minut, aby poznać o. Franciszka Blachnic-

kiego z różnych perspektyw        

_____________________________ 

NIE DAJ SIĘ ZAPLĄTAĆ - WYBIERAJ ŚWIADOMIE 

RANDKA MAŁŻEŃSKA 

Pojawiła się kolejna edycja Randki 

Małżeńskiej, która ma na celu umacnianie 

małżeństw i jest skierowana nie tylko dla 

małżeństw Domowego Kościoła. 

Została w ramach projektu stworzona aplika-

cja, którą można zaproponować znajomym 

małżeństwom. Więcej informacji znajdziecie 

na stronie https://randkamalzenska.pl 

 
 

_____________________________ 

GDYNIA - CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

WKRÓTCE W KINACH… 

... czyli na YouTube Oaza Gdańsk       pre-

miera filmu       prezentującego koncepcję 

budynków Centrum Ruchu Światło-Życie - 

Katolickiego Centrum Kultury.  

Przekazujemy Wam taką zapowiedź zwią-

zaną z budową naszego Centrum Północy :)  

Przedostatni dzień 2020 roku przyniósł       

zakończenie prac nad tą koncepcją przez ar-

chitekta Radka Ziejkę.   

Teraz:  

1) ruszą prace na projektem budowlanym   

2) na dniach powstanie film prezentujący 

koncepcję budynków Centrum   

3) potrzeba zaangażowania Twojego Siostro 

i Bracie Oazowiczu i mojego, żeby to Dzieło 

http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/
https://randkamalzenska.pl/
https://randkamalzenska.pl/projekt/webinar/
https://www.youtube.com/watch?v=gK95evkGjfA&list=PLvbJ0ZxyTotEnNyZwswcHNQ-diGgSkUk2
http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/
http://www.dk.oaza.pl/aktualnosci/spojrzenie-piate-ecclesiola/
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię zapraszamy 1 lutego  

na 19:00. Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 5. 

powstało. Zaangażowania modlitewnego i fi-

nansowego.  

Kwotę  która obecnie jest ma koncie budowy 

zebrało 83 Przedstawicieli Oazy z naszej 

gdańskiej diecezji i 121 z innych diecezji. Ła-

two policzyć jak szybko i mocno zmieni się ta 

kwota, gdy zaangażuje się większość z po-

nad 1.000 Oazowych Rodzin tylko naszej die-

cezji       

 

A jak można wesprzeć? Poprzez deklaracje 

regularnych wpłat lub pijąc smaczną kawę… 

Więcej informacji - 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 

 

Oaza Rekolekcyjna I st.  
20.07 - 5.08.2021 – Zamek Bierzgłowski 

Prowadzący: Anna i Jarosław Soleccy 

dksoleccy@gmail.com  605-887-973 

 

Oaza Rekolekcyjna I st.  
6 – 22.08.2021 – Kiczory (południe Polski) 

Prowadzący: Joanna i Krzysztof Cymbaluk 

asiacymbaluk@wp.pl  693-873-362 

 

Oaza Rekolekcyjna III st. (z młodzieżą)  
6 – 22.08.2021  – Rzym 

Moderator: ks. Mateusz Zawadzki 

Prowadzący: Ewa i Bogdan Boike 

ewa2905@wp.pl  606 975 378 

 
_____________________________ 

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 

 

Rekolekcje organizowane także  przez inne 

diecezje są zamieszczane na stronie ogólno-

polskiej http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/ 

 

_________________________________________________________________________ 

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

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