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Czcigodny uga ks. Franciszek Blachnicki  
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OKRES WIELKANOCNY 

R  PASCHALNA 
N
czas Oktawy Zmart o.  
Trwamy w dniach

osne ALLELUJA! 
W w Liturgii  

 skich 
dziemy 

 zachwytu i rado-

wybrzmie
, ludziom 

 
 

Umac   

 

m brakuje nadziei, czujemy 

: JEZU, UFAM TOBIE! 

Katechizm wskazuje: 
 

 (por. 1 Kor 12) , 
 

 
 

(por. J 15, 1-4): 

 

uczestnikami Boskiej natury... Dlatego ci, 
 

 . 

jeste-
, wszystko co jest w nas 

  

zwraca nasze 

 

 
i pocieszenie.  

Sami 

 Najpierw poprzez wza-

 i rodzinach  
gac omych. 

 - w 
,  na modli-

twie,  patrz  znaki czasu - 
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_____________________________________________________________________ 
 zapraszamy 10 maja  

na 19:00.  Rejon 8. 

_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 
  

dochodzone  w trzy soboty maj-czerwiec. 
 

diakonia.zycia.gdanska@gmail.com 

 
 

Rekolekcje planujemy 
. 

Prosimy otoczcie je   

Oaza Rekolekcyjna I st.  
20.07 - 5.08.2021   

 
dksoleccy@gmail.com  605-887-973  
 
 

 

Oaza Rekolekcyjna I st.  
6  22.08.2021   

 
teresakulas@wp.pl 666-557-277 

Oaza Rekolekcyjna II st.  
17.07  1.08.2021  Kniewo 

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

Oaza Rekolekcyjna III st. -  
31.07 - 16.08 AD 2021 

Gosia i Jarek  
Moderator: Ks. Zenon Pipka 

gosiajarekszydlak@gmail.com 
tel.: 693947213 (J) 691947213 (G)  

Oaza Rekolekcyjna III st.  
2 - 18.07.2021 -  

 
 

gabriellasowa@gmail.com 602-236-502 

Oaza Rekolekcyjna III st.  
2  18.07.2021    
Moderator: Ks. Grzegorz Kreft 

: Anna i Leszek Krzysztoforscy 
krzysztoforki@gmail.com 
_____________________________ 

Turnusy 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 

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

_________________________________________________________________________ 

ks. Tomasz Knuth  Moderator Diecezjalny DK, 
Anna i Leszek Krzysztoforscy   
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__________________ 

DOBRA LEKTURA 

S  

niki Ks. Franciszka Blachnic-

zapiski 

nego. 
notatki z okresu pobytu w seminarium du-

Jest 

  zapiski z jednego 
lub kilku dni. Takie towarzyszenie Ojcu Blach-

sji nad 
tym, co nas spotyka yciu.  
Z

 u tel. 790 589 736  

michal@anielska.pl 
__________________ 

15 MAJA 2021 - SOBOTA 

P J  

 

mka Do-
zo-

sta
 

15 maja 2021 r. fa w 
naszej Diecezji. Ten rok jest bowiem rokiem 

opiek

e pielgr
do Kalisza wypra

w naszych 
rodzinach. Warto w codziennej modlitwie ro-

tego patrona.  
 m  nami! 

__________________ 

 
IKACJI 

Diakonia Komunikowania Spo-
go kieruje do nas 

nie ankiety 
  

ulepszanie 
 

trony http://gdansk.oaza.pl 
 

https://gdansk.oaza.pl/2021/03/16/ankieta-ja-
kosci-korzystania-z-naszej-strony-internetowej/ 
_____________________________ 

GDYNIA - -  

B MIEJSCA 

-
. 

Potrzeba, aby z
budowy, aby 
Stowarzyszenie przy poszu-
kiwaniu dalszych funduszy. 

<3  
 deklaracje regularnych 

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

 
2 

_____________________________ 

TEMAT ROKU 

D CHRYSTUSIE 

dojr
c 

zawsze wyprzedza wszelkie nasze dzia  

Ojciec Blachnicki w jednej z konferencji za-
, 

dzisiejsze czasy tytule Sympatycy czy chrze-
,  

 
jest zd

 
 

staje przed nami pytanie: 
nie z siebie to  

I tutaj warto , do Liturgii Paschalnej, 
 

na nowo  zanurzany w wo-
dzie i  w chwili odna-
wiania przymierza  

nas 
uzdalnia do rzecz ych. 

 

chrzt  

Ch
Mamy podej  dia-

log z Bogiem  

_____________________________ 

CIE 

NOWA KULTURA 
Na ten rok formacyjny program Dni 

charyzmatu: -
jest zaplano-

wany d  . 
Niestety obostrzenia nie 

, jednak 
w , na dialogu proponujemy, 

 ciszka:  
 

Twojego pokoju, 

 
 

 
 

jako o braciach isiostrach. 

 
 

 
 

 
 
 

 
zadawali prawdziwe pytania; 

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

 

Na paschalnym dialogu 
 porozma-

wiajmy, w  

i zwra do in-
nych. K

 dla 
? 


