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Niepokalana, Matko Kościoła, bądź również Matką 
dzieła Oazy i Ruchu Światło-Życie. Amen.  

z Aktu Konstytutywnego Ruchu Światło-Życie 
11 czerwca 1973 r. 

 

  

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

MAJ – MIESIĄC MARYJNY 

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE 

W naszych Parafiach rozbrzmiewa jak co 

roku w maju śpiew Litanii Loretańskiej. Nabo-

żeństwa majowe mają wielowiekową trady-

cję, chociaż w takim kształcie jak obecnie są 

obecne w Kościele od XIX w.  

Także w maju, dokładnie 13 maja 1917 r., roz-

poczęły się spotkania Łucji, Hiacynty i Fran-

ciszka z Matką Bożą w Fatimie. Objawienia 

rozpoczęły się w szczególnie trudnym czasie 

dla świata, gdy trwała okrutna wojna. 5 maja 

1917 r.  papież Benedykt XIV gorąco wezwał 

wiernych (poprzednio zwracał się głównie 

do polityków) do modlitw w intencji pokoju, 

a do Litanii Loretańskiej polecił dodać jeszcze 

jeden tytuł Matki Bożej – Królowa Pokoju. 

W tym roku będziemy obchodzić także w 

maju w poniedziałek po uroczystości Zesła-

nia Ducha Świętego święto Najświętszej Ma-

ryi Panny Matki Kościoła. Katechizm Kościoła 

katolickiego wskazuje na macierzyństwo Ma-

ryi wobec Kościoła: 

➢ Po Wniebowstąpieniu swego Syna 

"modlitwami swymi wspierała po-

czątki Kościoła". Razem z Apostołami i 

kilkoma kobietami widzimy "także Ma-

ryję błagającą w modlitwach o dar Du-

cha, który podczas Zwiastowania już 

Ją był zacienił" (965). 

Pamiętajmy w naszych rodzinach i kręgach o 

oddawaniu się w opiekę Maryi naszej Matce! 

 

_____________________________ 

PIELGRZYMKA DIECEZJALNA DO ŚW. JÓZEFA 

GDYNIA - SOBOTA 15 MAJA - g. 14.00 

Na 15 maja 2021 r. 

została w kalen-

darzu oazowych 

zaplanowana do-

roczna piel-

grzymka Domo-

wego Kościoła do Kalisza. Ze względu na sy-

tuację epidemiologiczną w Kaliszu w tym 

roku zgromadzą się tylko przedstawiciele 

miejscowej diecezji kaliskiej oraz odpowie-

dzialni DK wraz z Biskupem Delegatem. Po-

zostali członkowie DK pielgrzymują w tym 

roku do sanktuariów diecezjalnych. W naszej 

diecezji spotkamy się w Gdyni-Leszczynkach 

w Parafii pw. św. Józefa w sobotę 15 maja o 

godz. 14.00. W programie przewidziana jest 

Msza św. i zawierzenie rodzin Św. Józefowi, 

które połączą duchowo naszą ogólnopolską 

wspólnotę poprzez wspólną modlitwę. 

Od 1998 r. DK co roku pielgrzymował do Na-

rodowego sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, 

aby tam zawierzać nasze rodziny, a w szcze-

gólności ojców i synów. Rok temu w uwagi 

na pandemię pielgrzymka nie mogła się od-

być w tradycyjny sposób, ale w zaplanowa-

nym na pielgrzymkę terminie była możliwość 

spotkania on-line. Była również 

przygotowana multimedialna 

konferencja, do której obejrze-

nia zachęcamy i w tym roku! 

https://www.swietyjozef.kalisz.pl/
https://youtu.be/JKK9xlRwlQ0
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JUBILEUSZ MODERATORA DK 

5O LAT KAPŁAŃSTWA KS. PIOTRA 

Na majowej Mszy św.  

dziękować będziemy 

Bogu za 50 lat kapłań-

stwa ks. Piotra Topo-

lewskiego wielolet-

niego Moderatora Die-

cezjalnego Domowego 

Kościoła. Ks. Piotr przy-

jął święcenia kapłań-

skie w Pelplinie 30 maja 1971 r. Od początku 

kapłaństwa był bardzo zaangażowany w 

duszpasterstwo dzieci i młodzieży. Po przyj-

ściu w 1981 r. na parafię w Gdyni Leszczyn-

kach został mianowany duszpasterzem aka-

demickim. Zaangażował się także w Ruch oa-

zowy obejmując swoją posługą dzieci, mło-

dzież oraz rodziny. w 1985 r. ks. Piotr został 

mianowany Proboszczem Parafii pw. Św. Ro-

dziny w Gdyni Grabówku. To tam przez wiele 

lat spotykał się Domowy Kościół na Mszach 

Św. dla animatorów kręgów, które stanowiły 

także śródroczną formację dla odpowiedzial-

nych Ruchu. Powstała również tradycja co-

miesięcznych spotkań kręgu diecezjalnego.  

Ksiądz Piotr wielokrotnie wyjeżdżał na oazy 

rodzin i moderował kręgi. Współpracował z 

kilkoma parami diecezjalnymi i troszczył się 

o powstawanie nowych krę-

gów. Więcej o historii możecie 

się dowiedzieć klikając na zdję-

cie ks. Piotra lub skanując QR. 

Zapraszamy na Mszę św. zamówioną przez 

wspólnotę DK w intencji ks. Piotra do  

Kościoła pw. Św. Rodziny w Gdyni Gra-

bówku  - 27 maja 2021 r. na godz. 18:00. 

 

_____________________________ 

100 LAT URODZIN O. BLACHNICKIEGO 

CZTERY NIEZWYKŁE DARY 
…chciałbym ku chwale Boga Ojca i Syna, i Du-

cha Świętego wyznać z wdzięcznością, że 

oprócz niezliczonych innych darów otrzyma-

łem w swoim życiu cztery niezwykłe dary, 

które uważam według mojej obecnej zdolno-

ści rozeznania za największe (ks. F. Blachnicki, 

Testament). 

 

24 marca 2021 r. obchodziliśmy setną rocz-

nicę urodzin Czcigodnego Sługi Bożego Ks. 

Franciszka Blachnickiego. 17 kweitnia 2021 r. 

odbyła się konferencja dostępna on-line o 

czterech niezwykłych darach, które pozo-

stawił nam Ojciec w swoim testamencie. 

Może nie wszyscy mieli okazję w konferencji 

uczestniczyć, dlatego zachęcamy do jej od-

słuchania, gdyż nagrane materiały są nadal 

dostępne w internecie. 

Wśród prelegentów znaleźli się: abp Grze-

gorz Ryś, bp Zbigniew Kiernikowski, ks. Sta-

nisław Adamiak (wicepostulator procesu be-

atyfikacyjnego sługi Bożego) oraz członkinie 

INMK. Podsumowania dokonał Moderator 

generalny Ruchu Światło-Życie ks. Marek Sę-

dek. 

 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fci5PgYb-gM
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTqcHTpL_wAhVIpIsKHQ46BlcQFjALegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.gdansk.oaza.pl%2Farchiwum2016%2Fpliki%2F%3Fpobierz%3D321&usg=AOvVaw2u-9V4WwXOHg9kZ2hp7j_y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiTqcHTpL_wAhVIpIsKHQ46BlcQFjALegQIAxAD&url=http%3A%2F%2Fwww.gdansk.oaza.pl%2Farchiwum2016%2Fpliki%2F%3Fpobierz%3D321&usg=AOvVaw2u-9V4WwXOHg9kZ2hp7j_y
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GDYNIA - CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

BO POTRZEBA WIĘCEJ MIEJSCA 

Przy okazji naszych spotkań na Mszach św. 

w Gdyni Małym Kacku można nabywać 

także cegiełki, które służą zbieraniu środ-

ków na budowę Centrum w Gdyni. Można 

złożyć datki kupując: 

− kawę 

− herbaty 

− książki 

− maseczki pro-life 

− płyty „Kartki z Katynia” 

Na stronie gdansk.oaza.pl 

można znaleźć także aktualny 

stan zbiórki na nasz dom. 

Można też złożyć deklaracje 

regularnych wpłat … 
 

__________________ 

REKOLEKCJE SPECJALISTYCZNE 

ABY DOBRZE SŁUŻYĆ 

Dla małżeństw, które pragną służyć we 

wspólnocie Domowego Kościoła pilotując 

kręgi oraz prowadząc rekolekcje są organizo-

wane rekolekcje specjalistyczne będące po-

mocą w służbie. Stale potrzeba małżeństw, 

które byłyby chętne prowadzić rekolekcje 

czy służyć jako animatorzy oraz pilotować 

nowopowstające kręgi. Pomyślcie.. może 

miejsce na tych rekolekcjach czeka  

na Was       

➢ Sesja o pilotowanie kręgów w Dębkach 

od 1-6 czerwca (około Bożego Ciała) pro-

wadzący Agnieszka i Tomasz Talaga (znani 

z Listu do Rodzin i pilotowania kręgów w 

USA), zapisy u Małgosi I Marka Rusieckich 

rusieccy@list.pl  tel: 600-134-982 

➢ Sesja o pilotowaniu kręgów 6-11 lipca 2021 

r., Pieniężno, zgł.: Małgorzata i Tomasz Ka-

sprowiczowie, kom.: M: 506 047 131; T: 502 

346 586, email: gotoka@wp.pl (organi-

zuje diec. gnieźnieńska) 

➢ ORDR I st. 9-14 sierpnia 2021 r., Rościnno, 

para moderatorska: Katarzyna i Paweł Ma-

ciejewscy (Para Krajowa DK) , zgłoszenia 

będą otwarte niebawem - trzeba śledzić 

http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/ (orga-

nizuje diec. gnieźnieńska) 
 

_____________________________ 

DIAKONIA ŻYCIA 

REKOLEKCJE DOCHODZONE 

Diakonia Życia zaprasza na rekolekcje  

„dochodzone” w trzy soboty maj-czerwiec. 

Więcej informacji:  

diakonia.zycia.gdanska@gmail.com 

 
 

mailto:rusieccy@list.pl
mailto:gotoka@wp.pl
http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/
mailto:diakonia.zycia.gdanska@gmail.com
https://gdansk.oaza.pl/2021/04/30/stan-zbiorki-na-budowe-centrum-ruchu-swiatlo-zycie-archidiecezji-gdanskiej-5/
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię zapraszamy 7 czerwca  

na 19:00. Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 9. 

_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

Rekolekcje planujemy choć nie wiemy,  

w jakich okolicznościach będą przeprowa-

dzane. Prosimy otoczcie je modlitwą.  

Rekolekcje Ewangelizacyjne - Relacja z Jezu-
sem  
21-29 sierpnia 2021 w Zakopanem- Cyrhla  

w ośrodku księży Marianów. 

Zaproszone są małżeństwa (rodziny) z krę-

gów pilotowanych, te które jeszcze nie były 

na żadnych rekolekcjach. Można też zapro-

sić małżeństwa, które nie są w Domo-

wym Kościele. Zapisy:  

lena.konczal@gmail.com tel.695-180-548 

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 

(ośrodek honoruje bon turystyczny) 

Prowadzący: Barbara i Lesław Brzezińscy 

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

 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin IIo 

25.07-30.07.2021 BAŃSKA WYŻNA   

Prowadzący Ola i Marek Skiba  

askiba@op.pl tel. 502 706 705 

 

Sesja o pilotowanie kręgów  

1-6 czerwca 2021 - Dębki (około Bożego Ciała) 

Prowadzący: Agnieszka i Tomasz Talaga za-

pisy u Małgosi I Marka Rusieckich  

rusieccy@list.pl  tel: 600-134-982 

_____________________________ 

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/ 

 

Można już także zgłaszać zapisy na rekolek-

cje dla dzieci i młodzieży przez stronę 

https://gdansk.oaza.pl/rekolekcje/ 

w zakładce „Dzieci i młodzież” 
 

 

 
_________________________________________________________________________ 

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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