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W sytuacjach, gdy czujemy się szczególnie zagrożeni w naszym życiu 
materialnym, zbyt łatwo zapominamy o działaniu Bożej Opatrzności.  

Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki  
Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

TEMAT ROKU 

DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE 

Tegoroczne hasło stawia przed nami cel, do 

którego mamy dążyć. Pokazuje, że w róż-

nych obszarach naszego życia konieczna jest 

dojrzałość. Trzeba nam jednak pamiętać, że 

tak naprawdę przez całe nasze życie trwa w 

nas proces DOJRZEWANIA. 

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (302):  

➢ Stworzenie ma właściwą sobie dobroć  

i doskonałość, ale nie wyszło całkowicie 

wykończone z rąk Stwórcy. Jest ono 

stworzone "w drodze" (in statu viae) do 

ostatecznej doskonałości, którą ma do-

piero osiągnąć i do której Bóg je przezna-

czył.  

➢ Bożą Opatrznością nazywamy zrządze-

nia, przez które Bóg prowadzi swoje 

stworzenie do tej doskonałości. 

Pana Bóg sam dba i troszczy się o swoje 

stworzenie także i o mnie i o Ciebie. Jak czy-

tamy w Katechiźmie (303) 

➢ Świadectwa Pisma świętego na ten te-

mat są jednomyślne: troska Opatrzności 

Bożej jest konkretna i bezpośrednia; 

obejmuje sobą wszystko, od rzeczy naj-

mniejszych aż do wielkich wydarzeń 

świata i historii.  

 

 

Pan Bóg panuje nad historią i światem. Pismo 

święte wychowuje nas do pokładania w 

Bogu ufności. Szczególnie modlitwa Psal-

mów jest wielką szkołą tego zaufania (304 

KKK) 

Jest taka nie-

wielka ksią-

żeczka zawie-

rająca tekst 

konferencji 

wygłoszonej 

przez Czcigod-

nego Sługę 

Bożego  

ks. Franciszka 

Blachnickiego 

pt. „Wielkich dzieł Boga nie zapominajmy”. 

We wstępie czytamy, że warto docenić pa-

mięć o Bożym działaniu „Niech na nasze „dzi-

siaj” – często pełne niepokojów, dezorienta-

cji, frustracji – pada światło pamięci o wiel-

kich działach Bożych o łasce płynącej z Bożej 

ingerencji w naszym życiu”. 

Zachęcamy, aby może przy okazji najbliż-

szego dialogu małżeńskiego, a ze starszymi 

dziećmi przy dialogu rodzinnym czy modli-

twie rodzinnej podzielić się tym, jak Boża 

opatrzność czuwa nad nami, jak nas prowa-

dzi w życiu ku dobremu i ochrania.  

Wychwalajmy Boga za wielkie rzeczy jakie 

czyni w naszych rodzinach! 

https://wydawnictwo-oaza.pl/pl/o/wielkich-dziel-boga-nie-zapominajmy-291.html
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___________________________ 

NASZA FORMACJA 

ROZMOWY O DOMOWYM KOŚCIELE 

Diakonia Ewangelizacji  naszej Archidiecezji 

zainicjowała cykl „Porozmawiajmy o Domo-

wym Kościele”.  

Na stronie diecezjalnej Ruchu została 

umieszczona już trzecia rozmowa, a właści-

wie tym razem katecheza z ks. Tomaszem 

Mazurkiem "Zobowiązania cię-

żar czy przywilej..." Poprowa-

dzona biblijnie , dotyka tematu 

jako Przymierza z Panem, 

które doprowadza do SPOTKANIA. 

Znajdźmy czas...warto posłuchać! 
 

__________________ 

EWANGELIZACJA 

RANDKA MAŁŻEŃSKA 

Powiedzieć można, że czas jest krótki! Nic 

nas nie zwalnia od głoszenia Chrystusa i Jego 

Ewangelii! Chociaż czas jest inny niż dotych-

czas, wiele sfer naszego życia przenosi się do 

internetu, w przestrzenie, po których nieko-

niecznie sprawnie się poruszamy, czy wręcz 

giniemy wśród zalewu możliwości jakbyśmy 

znaleźli się w niedostępnej obcej DŻUNGLI … 

Jednak dzięki zaangażowaniu człon-

ków Ruchu powstało kolejne narzędzi w ra-

mach cyklu Randka Małżeńska, które może 

nam pomóc ewangelizować małżeństwa.  

Stworzona została aplikacja, która może po-

móc małżeństwom pogłębić swoją relację 

małżeńską oraz podprowadzić do zawierze-

nia swojego życia Jezusowi.  

Ale aplikacja nie ma swoich rączek i nóżek :) 

Potrzeba abyśmy jak Zwiastuni z Gór zanieśli 

Dobrą Nowinę do małżeństw wokół nas. 

Szczególnie do tych, które nie są w Ruchu. Za 

trudne? Nie wiemy, jak to zrobić?  

Koniecznie posłuchajcie wprowadzenia i do 

dzieła! 

Poniżej, umożliwiający odsłuchanie ca-

łości lub fragmentu, link do nagrania przybli-

żającego Randkę Małżeńską. 

https://youtu.be/HhBjv1LP7pU 
 

PLAN WEBINARU: 

00:48 Moderator Diecezjalny 

DK ks. Marek Kruszewski 

12:22 Organizatorzy projektu Randka Mał-

żeńska - Piotr Stelmach 

17:51 Para krajowa DK Katarzyna i Paweł Ma-

ciejewscy 

32:31 Organizatorzy projektu Randka Mał-

żeńska - Barbara Gałązka i Artur Kołaczek 

39:52 Moderator generalny Ruchu Światło-

Życie ks. Marek Sędek 

42:35 Organizatorzy projektu Randka Mał-

żeńska - Barbara Gałązka i Artur Kołaczek 

43:44 Delegat KEP ds. Ruchu Światło-Życie 

ks. bp Krzysztof Włodarczyk 

52:17 Świadectwo 

55:24 Modlitwa i błogosławieństwo 

 
 

https://youtu.be/HhBjv1LP7pU
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.x25.app40dni&hl=en_US&gl=US
https://youtu.be/HhBjv1LP7pU
https://gdansk.oaza.pl/2021/02/01/porozmawiajmy-o-domowym-kosciele-rozmowa-z-ks-tomaszem-mazurkiem/
https://gdansk.oaza.pl/2021/02/01/porozmawiajmy-o-domowym-kosciele-rozmowa-z-ks-tomaszem-mazurkiem/
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__________________ 

MIŁOSIERDZIE 

POMOC DLA DOMU SAMOTNEJ MATKI 

Piękna inicjatywa pomocy dla mam przeby-

wających w Domu w Matemblewie wpisuje 

się w dzieło ochrony życia poczętego. Wszy-

scy wiemy, że nie wystarczą jedynie hasła i 

głosy poparcia dla rozwiązań prawnych, ale 

potrzebna jest konkretna pomoc najmniej-

szym i bezbronnym. 

Aukcja tuż, tuż. Jak będzie odbywała się Au-

kcja? 

➢ wchodzimy na stronę GminaJastarnia-

Home/Booking 

➢ wybieramy rzecz na Aukcję(Każda rzecz 

ma numer i cenę wywoławczą) 

➢ wysyłamy SMS na numer 501 304 154 z 

własną ofertą cenową (podając numer 

rzeczy i proponowaną cenę) 

➢ ceny będą ciągle uaktualniane w opisie 

po prawej stronie danej rzeczy. 

➢ aukcja trwa od 8 -13 lutego 2021 od 10:00 

do 21:00 

➢ aukcja kończy się 

w sobotę o 21:00 

➢ zwycięzcy wysy-

łają wylicyto-

waną kwotę na 

konto Domu Sa-

motnej Matki w 

Matemblewie  

Zdjęcia przedmiotów wystawionych na au-

kcję znajdziecie klikając na zdjęcie sękacza, 

który także będzie można wylicytować :) 

Będzie także można wziąć w duchową  

adopcję Matki z Matemblewa, 

aby wspierać je nie tylko mate-

rialnie, ale i duchowo. 

_____________________________ 

NIE DAJ SIĘ ZAPLĄTAĆ - WYBIERAJ ŚWIADOMIE 

CHRZEŚCIJAŃSKI VOD 

Już od roku w sieci działa platforma  

KATOFLIX 

Ekipa two-

rząca ten 

chrześcijański VOD nieustannie przeszukuje 

internet w poszukiwaniu wartościowych fil-

mów, negocjuje umowy i zdobywa licencje. 

Można podejrzeć w zestawieniu najczęściej 

oglądanych filmów na Katoflixie w 2020 r. 

https://katoflix.com/ranking 

Oglądnięcie filmu wiąże się z koniecznością 

poniesienia niewielkiej opłaty, ale warto w 

ten sposób dorzucić kamyczek do tworzenia 

Nowej Kultury :) 
_____________________________ 

GDYNIA - CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

JUŻ W KINACH… 

Zachęcamy, aby obejrzeć krótki niespełna  

7-minutowy film o tym jak ma wyglądać  

Centrum Ruchu Światło-Życie - Katolickie 

Centrum Kultury w naszej archidiecezji. Kon-

cepcja wygląda imponująco! 

Wielkie podziękowania dla 

twórcy koncepcji Radka 

Ziejki, który swoją pracę ofia-

rował, jako wkład w to dzieło. Teraz czas na 

projekt budowlany a następnie budowę. 

Koszt jest znaczny, jednak im więcej nas się 

włączy tym większa szansa, że powstanie <3  

A jak można wesprzeć? Poprzez deklaracje 

regularnych wpłat lub pijąc smaczną 

kawę…https://kackmalykack.pl/c8/wesprzyj-nas.html 

https://katoflix.com/ranking
https://katoflix.com/ranking
https://katoflix.com/ranking
https://kackmalykack.pl/c8/wesprzyj-nas.html
https://photos.google.com/share/AF1QipM7MWVuE1H8i2RNZ1iiYb8ARrxpJ-5X9c1cxhtVdDUJW_ySgf88wxBu1hpg6MYCgg?key=aWhoSVFkT3NqNi1LQU5oNTVhR2ZxUEduTllzUk9B
https://photos.google.com/share/AF1QipM7MWVuE1H8i2RNZ1iiYb8ARrxpJ-5X9c1cxhtVdDUJW_ySgf88wxBu1hpg6MYCgg?key=aWhoSVFkT3NqNi1LQU5oNTVhR2ZxUEduTllzUk9B
https://katoflix.com/
https://www.youtube.com/watch?v=kzM7TK5VN0s&feature=youtu.be
https://kackmalykack.pl/c8/wesprzyj-nas.html
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię zapraszamy 1 marca  

na 19:00. Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 6. 

_____________________________ 

WIELKI POST 

DROGA KRZYŻOWA 

 

Jak co roku - Ruch Światło-Życie Archidiecezji 

Gdańskiej, Krucjata Wyzwolenia Człowieka i 

Diecezjalne Duszpasterstwa Trzeźwości i 

Osób Uzależnionych - zapraszają na  wspólne 

przeżycie Mszy Świętej i Drogi Krzyżowej na 

Wejherowskiej Kalwarii, rozpoczęcie 20 lu-

tego o godz. 10:00 w Kościele św. Anny w 

Wejherowie.  
_____________________________ 

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 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 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 III st. - „Rzymska trójka” 

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 III st.  
2 – 18.07.2021  – Kraków 

Moderator: Ks. Grzegorz Kreft 

Prowadzący: Anna i Leszek Krzysztoforscy 

krzysztoforki@gmail.com 

 
_____________________________ 

Turnusy ogólnopolskie rekolekcji na  
tegoroczne 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 

 

mailto:matysy@gmail.com
mailto:gosiajarekszydlak@gmail.com
mailto:gabriellasowa@gmail.com
mailto:krzysztoforki@gmail.com
http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/
https://fb.me/e/1Ulhao7B9

