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Człowiek sam z siebie nie jest zdolny do tego, żeby siebie przemienić, 
żeby stać się człowiekiem żyjącym według Ducha,  

to znaczy według miłości w wymiarze krzyża. 
Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki  

Sympatycy czy chrześcijanie 

 

  

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

OKRES WIELKANOCNY 

RADOŚĆ PASCHALNA 

Niedzielą Miłosierdzia Bożego zakończył się 

czas Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego.  

Trwamy w dniach, w których ze szczególną 

mocą brzmi radosne ALLELUJA! 

W nadchodzących dniach w Liturgii Słowa 

słuchając czytań z Dziejów Apostolskich bę-

dziemy śledzić narodziny Młodego Kościoła. 

Trzeba nam wejść w ten czas z zapałem i chę-

cią zaczerpnięcia świeżego zachwytu i rado-

ści Odkupienia. Niech w naszym życiu także 

każdego dnia wybrzmiewa Radość Pas-

chalna! Tak teraz potrzebna światu, ludziom 

wokół nas i nam samym.  

Nie traćmy nadziei!  

Umacniajmy się nawzajem!  

Bądźmy świadkami Jezusa Zmartwychwsta-

łego, który pokonał śmierć! 

A jeżeli nam samym brakuje nadziei, czujemy 

że słabniemy w wierze, brakuje nam sił, aby 

się podnosić, mamy podaną przez Jezusa 

krótką modlitwę, która pokazuje nam jasno, 

skąd płynie do nas siła: JEZU, UFAM TOBIE! 

Katechizm Kościoła Katolickiego wskazuje: 

➢ Mocą Ducha Świętego mamy udział w 

Męce Chrystusa, umierając dla grzechu, i w 

Jego Zmartwychwstaniu, rodząc się do no-

wego życia; jesteśmy członkami Jego 

Ciała, którym jest Kościół (por. 1 Kor 12) , 

latoroślami zaszczepionymi na Winnym  

 

 

Krzewie, którym jest On sam (por. J 15, 1-4): 

➢ To przez Ducha mamy udział w Bogu. 

Przez uczestnictwo w Duchu stajemy się 

uczestnikami Boskiej natury... Dlatego ci, 

w których mieszka Duch, są przebóstwieni 

(św. Atanazy) . 

Będąc mieszkaniem Ducha Świętego, jeste-

śmy przebóstwieni, wszystko co jest w nas 

należy do Boga!  

Święto Miłosierdzia 

Bożego, zwraca nasze 

myśli i modlitwy do 

Boga Miłosiernego,  

w którym każdy może 

znaleźć przebaczenie  

i pocieszenie.  

Sami będąc obrazem Boga także powinni-

śmy pragnąć i starać się swoimi czynami, sło-

wami i modlitwą szerzyć Miłosierdzie Boże 

będąc miłosierni. Najpierw poprzez wza-

jemną pomoc i przebaczenie w naszych mał-

żeństwach i rodzinach, a dalej także w krę-

gach, w pracy, wśród znajomych. 

Szukajmy więc sposobów - wsłuchując się w 

Słowo Boże, w Boże natchnienia na modli-

twie,  patrząc na znaki czasu - aby nieść in-

nym Boże Miłosierdzie w naszej codzienno-

ści. Niech nasze rozmowy napełniają ludzi 

wokół nas nadzieją i ufnością. 
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_____________________________ 

TEMAT ROKU 

DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE 

Temat, który towarzyszy nam w tym roku 

formacyjnym zwraca nasze wysiłki na to, aby 

dojrzewać na wszystkich płaszczyznach swo-

jego życia współpracując z łaską Bożą, która 

zawsze wyprzedza wszelkie nasze działanie.  

Ojciec Blachnicki w jednej z konferencji za-

wartych w książce, o jakże wymownym na 

dzisiejsze czasy tytule „Sympatycy czy chrze-

ścijanie”, powiedział: 

Dojrzałość chrześcijańska nie jest dzie-

łem człowieka. Nie jest to prosty rezultat 

pracy nad sobą. Człowiek sam z siebie nie 

jest zdolny do tego, żeby siebie przemie-

nić, żeby stać się człowiekiem żyjącym 

według Ducha, to znaczy według miłości 

w wymiarze krzyża. 

Skoro sami z siebie nie jesteśmy w stanie doj-

rzewać, to staje przed nami pytanie: Jeżeli 

nie z siebie to, co może mnie przemienić?  

I tutaj warto wrócić, do Liturgii Paschalnej, 

do Wielkiej Soboty, kiedy cały Kościół patrzył 

na nowozapalony Paschał zanurzany w wo-

dzie i wypowiadał Wierzę… w chwili odna-

wiania przymierza Chrztu św. To Chrzest św. 

stwarza w nas nową rzeczywistość, która nas 

uzdalnia do rzeczy przedtem niemożliwych. 

Jesteśmy w stanie żyć miłością w wymiarze 

krzyża, zachowując radość i nadzieję!  

Taką przemianę w człowieku Biblia wiąże z 

chrztem świętym.  

Chrzest daje szansę, możliwość, ale człowiek 

nie może być bierny. Mamy podejmować dia-

log z Bogiem, aby żyć łaską Chrztu św. 

_____________________________ 

TRWAJĄC WE WSPÓLNOCIE 

NOWA KULTURA 

Na ten rok formacyjny program Dni Wspól-

noty został opracowany wg filarów naszego 

charyzmatu: Światło-Życie, Nowy Człowiek, 

Nowa Wspólnota i na kwiecień jest zaplano-

wany dzień pod hasłem Nowa Kultura. 

Niestety obostrzenia reżimu sanitarnego nie 

pozwalają nam na wspólne spotkania, jednak 

w małżeństwach, na dialogu proponujemy, 

pomodlić się modlitwą papieża Franciszka:  

O Panie, uczyń nas narzędziami  
Twojego pokoju, 

Spraw, abyśmy rozpoznawali zło, które 
wkrada się w przekaz nie tworzący jedności. 

Uczyń nas zdolnymi  
do usunięcia trucizny z naszych osądów. 

Pomóż nam mówić o innych,  
jako o braciach isiostrach. 

Ty jesteś wierny i godny zaufania; spraw, aby 
nasze słowa były ziarnami dobra dla świata: 

abyśmy tam gdzie zgiełk,  
trwali w wysłuchiwaniu; 

gdzie zamęt, rozbudzali harmonię; 
gdzie dwuznaczność, wnosili jasność; 

tam, gdzie wykluczenie, zanosili dzielenie się; 
gdzie pogoń za sensacją, byli wstrzemięźliwi; 

gdzie powierzchowność,  
zadawali prawdziwe pytania; 

tam, gdzie uprzedzenia, budzili zaufanie; 
gdzie agresja, wnosili szacunek; 

gdzie fałsz, przynosili prawdę. Amen. 

Na paschalnym dialogu 

małżeńskim porozma-

wiajmy, w jaki sposób 

możemy budować 

Nową Kulturę mówienia i zwracania się do in-

nych. Które wezwanie z tej modlitwy mo-

głoby stać się regułą dla naszego życia mał-

żeńskiego i osobistego? 
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__________________ 

DOBRA LEKTURA 

SPOJRZENIA W ŚWIETLE ŁASKI 

Jeżeli jeszcze nie mieliście 

okazji sięgnąć po te pamięt-

niki Ks. Franciszka Blachnic-

kiego to gorąco zachęcamy, 

aby wczytać się w zapiski 

Ojca z jego życia wewnętrz-

nego. Książka przedstawia 

notatki z okresu pobytu w seminarium du-

chownym i z pierwszych lat kapłaństwa. Jest 

to książka, którą można czytać powolutku, 

każdego dnia fragment – zapiski z jednego 

lub kilku dni. Takie towarzyszenie Ojcu Blach-

nickiemu może być inspiracją do refleksji nad 

tym, co nas spotyka w życiu.  

Zamówienia można składać w naszej Diako-

nii Słowa – u Michała tel. 790 589 736  

michal@anielska.pl 
__________________ 

15 MAJA 2021 - SOBOTA 

PIELGRZYMKA DK DO ŚW. JÓZEFA 

 

W tym roku nie odbędzie się pielgrzymka Do-

mowego Kościoła do Kalisza. Jeżeli tylko zo-

staną złagodzone ograniczenia spotkań bę-

dziemy chcieli zorganizować w sobotę  

15 maja 2021 r. pielgrzymkę do św. Józefa w 

naszej Diecezji. Ten rok jest bowiem rokiem 

poświęconym św. Józefowi, temu, który 

opiekował się Świętą Rodziną i za jego 

orędownictwem rokrocznie pielgrzymując 

do Kalisza wypraszaliśmy łaski dla naszych 

rodzin. Pamiętajmy o św. Józefie w naszych 

rodzinach. Warto w codziennej modlitwie ro-

dzinnej przywoływać tego patrona.  

Święty Józefie – módl się za nami! 
__________________ 

DIAKONIA KOMUNIKOWANIA SPOŁECZNEGO 

MASZ WPŁYW NA JAKOŚĆ KOMUNIKACJI 

Diakonia Komunikowania Spo-

łecznego kieruje do nas 

wszystkich prośbę, o wypełnie-

nie ankiety więc liczymy na 

duży odzew 😊 Włączmy się w ten sposób w 

ulepszanie przepływu informacji w naszej 

wspólnocie: 

Zachęcamy do wypełnienia anonimowej an-

kiety dotyczącej trony http://gdansk.oaza.pl 

Wszystkie opinie są dla nas bardzo cenne. 

https://gdansk.oaza.pl/2021/03/16/ankieta-ja-

kosci-korzystania-z-naszej-strony-internetowej/ 

_____________________________ 

GDYNIA - CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

BO POTRZEBA WIĘCEJ MIEJSCA 

Zachęcamy, aby co jakiś czas regularnie za-

glądać na stronę dotyczącą budowy Cen-

trum Ruchu Światło-Życie w Gdyni. Zrodziło 

się pragnienie, aby stworzyć wspólny dom. 

Potrzeba, aby zebrać środki na rozpoczęcie 

budowy, aby wkład własny uwiarygodnił 

Stowarzyszenie przy poszu-

kiwaniu dalszych funduszy. 

A jeżeli jeszcze nie piliście 

smacznej kawy wspierającej 

budowę, to gorąco zachęcamy, spóbujcie <3  

Można też złożyć deklaracje regularnych 

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

 

mailto:michal@anielska.pl
http://gdansk.oaza.pl/
https://gdansk.oaza.pl/2021/03/16/ankieta-jakosci-korzystania-z-naszej-strony-internetowej/
https://gdansk.oaza.pl/2021/03/16/ankieta-jakosci-korzystania-z-naszej-strony-internetowej/
https://kackmalykack.pl/c8/wesprzyj-nas.html
https://www.youtube.com/watch?v=kzM7TK5VN0s&feature=youtu.be
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię zapraszamy 10 maja  

na 19:00. Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 8. 

_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

Diakonia Życia zaprasza na rekolekcje  

„dochodzone” w trzy soboty maj-czerwiec. 

Więcej informacji:  

diakonia.zycia.gdanska@gmail.com 

 
 

Rekolekcje planujemy choć nie wiemy, w ja-

kich okolicznościach będą przeprowadzane. 

Prosimy otoczcie je modlitwą.  

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 – Zamek Bierzgł. (k. Torunia) 

Prowadzący: Marek i Teresa Kulas 

teresakulas@wp.pl 666-557-277 

Oaza Rekolekcyjna II st.  

17.07 – 1.08.2021 – Kniewo 

Prowadzący: Barbara i Lesław Brzezińscy 

b.brzezinska@wp.pl 501-552-669 

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 
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