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Bo serce człowieka tylko w Bogu może spocząć,  
tylko w Nim może znaleźć spełnienie wszystkich swoich pragnień 

F. Blachnicki, Z. Kiernikowski, Moria, Mara i Nebo 

 

  

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

CZERWIEC – LITANIA DO SERCA JEZUSOWEGO 

ODDANIE SIĘ JEZUSOWI 

Przed stu laty, 3 czerwca 1921 r., po odzyska-

niu przez Polskę niepodległości, biskupi do-

konali aktu poświęcenia Ojczyzny Najświęt-

szemu Sercu Jezusa. Za kilka 

dni po 100 latach - 11 czerwca 

2021 r. w uroczystość Najświęt-

szego Serca Pana Jezusa - bi-

skupi uroczyście ponowią akt poświęcenia 

Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zo-

stanie on odnowiony we wszystkich polskich 

parafiach. W liście skierowanym z tej okazji 

biskupi poprosili wiernych o modlitwę o dar 

miłości, „abyśmy w każdym człowieku – 

także innym czy myślącym inaczej – potrafili 

dostrzec brata”. „Rozmawiajmy językiem mi-

łości, przebaczajmy tym, którzy nas skrzyw-

dzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wy-

ciągając rękę do zgody. Budujmy mosty po-

nad podziałami, a spory rozwiązujmy w du-

chu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, 

że dialog należy do samej istoty chrześcijań-

stwa. Dajmy dziś temu świadectwo!” 

Zachęcamy, aby do czerwcowej modlitwy ro-

dzinnej dołączyć akt zawierzenia naszych ro-

dzin, niech w naszych domach rozbrzmiewa 

śpiew: 

Najświętsze Serce Boże, poświęcamy Ci 

naszą Ojczyznę, naszą parafię, 

nasze rodziny i nas samych 

Serce Boże, przyjdź Królestwo Twoje! 

 
_____________________________ 

TEMAT ROKU 

DOJRZAŁOŚĆ W CHRYSTUSIE 

Czerwiec to ostatni miesiąc roku formacyj-

nego pod hasłem „Dojrzałość w Chrystusie”. 

Temat tego roku zbiegł się w czasie w spo-

sób niezaplanowany z doświadczeniem  

zupełnie nieznanych nam dotąd sytuacji, 

ograniczeń i dylematów związanych z pande-

mią koronawirusa, w których mogliśmy do-

świadczyć także własnej dojrzałości. Za-

pewne zauważyliście w swoim otoczeniu 

wiele zachowań, których do tej pory nie było. 

Sytuacje zagrożenia oraz wprowadzane re-

strykcje wyzwalają strach, rodzą spory i 

otwarte konflikty, ale także wyzwalają dużo 

dobra, wzajemnej pomocy i troski. Niewątpli-

wie różne niespotykane, nietypowe sytuacje 

są sprawdzianem dojrzałości. Dojrzałości 

człowieczeństwa, dojrzałości duchowej, doj-

rzałości wiary… Kończąc ten rok formacyjny 

można przeprowadzić dialog podsumowu-

jący tegoroczną formację i zastanowić się 

wspólnie czy ostatni rok pracy formacyjnej 

umocnił nas duchowo: 

1. Czy byliśmy dla siebie pomocni w trudnych 

chwilach, czy byliśmy wyrozumiali czy nie do-

kładaliśmy sobie nawzajem trosk? 

2. Czy dbaliśmy, aby mimo ograniczeń w ko-

ściołach i w spotkaniach Bóg był na pierw-

szym miejscu w naszej rodzinie? 

3. Jaka jest teraz w naszej rodzinie hierarchia 

wartości, czy pandemia coś w niej zmieniła?  

https://www.ekai.pl/dokumenty/list-pasterski-episkopatu-polski-w-setna-rocznice-poswiecenia-narodu-polskiego-najswietszemu-sercu-pana-jezusa/
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_____________________________ 

NASZA FORMACJA - REKOLEKCJE WAKACYJNE 

BUDOWANIE JEDNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ 

Nieraz sprawy oczywiste są najtrudniejsze do 

wypowiedzenia       czy wiemy czemu służą 

rekolekcje formacyjne DK? A więc zgodnie z 

punktem 13 Zasad budowaniu jedności (com-

munio) w małżeństwie i rodzinie służą wła-

śnie obok innych zobowiązań także rekolek-

cje odbywane przez małżonków przynajm-

niej raz w roku. Jeżeli chcemy, aby formacja 

zaproponowana nam w Domowym Kościele 

przyniosła owoce także w naszym życiu, w 

naszym małżeństwie i rodzinie nie można po-

mijać tego zobowiązania. Św. Jana Paweł II 

na spotkaniu z oazowiczami  tak powiedział: 

Jeżeli jest oaza, to znaczy, że niestety jest pu-

stynia, bo oaza ma rację bytu tylko na pustyni. 

Tam, gdzie nie ma pustyni, nie ma oaz.  

Otóż to jest jakiś podtekst tej prawdy, którą 

wy tutaj wyrażacie i przeżywacie. To oczywi-

ste, że jest pustynia. Nie może nas ona jednak 

zniechęcać, może nas tylko zachęcić, ażeby 

było jak najwięcej oaz.  

Pustynia jest bowiem tylko wtedy groźna, je-

żeli na niej nie ma oazy, jeżeli oazy są bardzo 

rzadko, bardzo daleko. (…) Ja myślę, moi dro-

dzy, że jest bardzo głęboka prawda w nazwie: 

OAZA. W jakimś znaczeniu życie jest jednak pu-

stynią. Grozi nam pustynia. Powiem jeszcze 

inaczej: groziłaby nam pustynia, gdybyśmy 

nie tworzyli oaz. I teraz drugi wniosek z tego 

wyprowadzam: jesteście tutaj na oazie, jest 

was tutaj wielu. Myślę, że na tej oazie ponie-

kąd każdy z was staje się oazą po to, ażeby 

wrócić na pustynię i żeby tę pustynię zagęścić 

oazami.  

 

Czas jest w tym roku inny niż wcześniej by-

wało, ale warto razem usiąść, mąż i żona,  

i porozmawiać na temat drogi naszej forma-

cji, zaplanować w czasie urlopu także czas na 

rekolekcje. A jeżeli nie możemy w nich 

uczestniczyć z przyczyn obiektywnych, na-

leży podjąć decyzję, kiedy taki wyjazd zapla-

nujemy. Nasze życie duchowe, jeżeli chcemy 

je umacniać, wymaga od nas świadomych de-

cyzji. Poniżej zobaczcie, co proponuje Ruch i 

wybierzcie rekolekcje odpowiednie dla Was: 

Formacja PODSTAWOWA: 

1. Oaza Rodzin I0 - 15 dni 

2. Oaza Rodzin II0- 15 dni 

3. Oaza Rodzin III0 - 15 dni 

4. ORAR I0- 4 dni 

5. ORAR II0- 4 dni 

Formacja PERMANENTNA: 

1. ORDR (Oaza Rekolekcyjna Diakonii) – 4 dni 

2. Triduum Paschalne – 4 dni 

3. Rekolekcje Tematyczne pogłębiające na-

szą formację 

4. Rekolekcje różnych Diakonii, aby rozpo-

znać i przeżyć, w jaki sposób można służyć 

(nie trzeba być w danej diakonii, aby poje-

chać na rekolekcje przez diakonię organi-

zowane :) 

5. Sesja o pilotowaniu – 4 dni 

6. Oazy Rekolekcyjne dla Prowadzących Re-

kolekcje I0 i II0- po 4 dni 
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_____________________________ 

GDYNIA - CENTRUM RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

NASZ OAZOWY DOM 

Przez Diakonię Komunikowania Społecz-

nego została przygotowana nowa strona o 

tym Jak mogę wesprzeć budowę Centrum? 

Jeżeli tam jeszcze nie byliście zajrzyjcie ko-

niecznie! A jeżeli chcielibyście uzyskać do-

datkowe informacje, to jest możliwość zada-

nia osobistego pytania o Cen-

trum. Wejdź na stronę 

gdansk.oaza.pl lub zeskanuj 

lub kliknij w kod QR. 
 

__________________ 

PIELGRZYMKA DOMOWEGO KOŚCIOŁA 

BYLIŚMY U ŚW. JÓZEFA 

W sobotę 15 maja 2021r. 

zamiast do Kalisza kil-

kadziesiąt małżeństw 

wyruszyło na piel-

grzymkę do Gdyni do 

Kościoła św. Józefa. 

Jest to jedno z miejsc 

stacyjnych wyznaczo-

nych przez Arcybiskupa 

Gdańskiego na Rok  

Św. Józefa. 

Kościół jest też związany z historią Domo-

wego Kościoła, gdyż to tutaj w 1983 r. na 

Mszach św. zaczęły się spotykać małżeństwa 

z pierwszych gdyńskich kręgów. Dla niektó-

rych małżeństw pamiętających początki Ru-

chu w naszej diecezji była więc to także piel-

grzymka sentymentalna :) 

Wspólnie po Mszy św. zawierzyliśmy nasze 

Rodziny św. Józefowi wsłuchując się w 

słowa Listu Papieskiego „Patris Corde”. 

Każdy uczestnik mógł zabrać wydrukowany 

Akt Zawierzenia dla siebie oraz dla tych,  

co nie mogli przyjechać. Były obecne na piel-

grzymce również osoby uczestniczące w wy-

darzeniu on-line. 

Po Mszy św. na świeżym powietrzu był Czas 

dla siostry i brata <3 

Nasze kochane Siostry Karmelitanki z Gdyni 

Orłowa przygotowały dla nas pyszne  

ciasteczka, na wzór „zapallo de san Giusepe” 

ciastek przygotowywanych we Włoszech na 

dzień św. Józefa. Było bardzo dużo radości 

ze wspólnego spotkania i rozmów       
 

_____________________________ 

DIAKONIA SPOŁECZNA 

ŚW. ANDRZEJ BOBOLA 
W ostatnich dniach na rekolekcjach diakonii 

społecznej wysłuchaliśmy świadectwa  

ks. prałata Józefa Niżnika - kustosza Sanktua-

rium św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. 

Mocno poruszyło ono nasze serca i dusze, 

wzbudziło wielką wdzięczność i cześć dla  

św. Andrzeja Boboli Głównego Patrona Pol-

ski, dlatego gorąco Wam je polecamy. Wysłu-

chajcie go całymi rodzinami (szczególnie ze 

starszymi dziećmi, z małymi pewnie będzie 

to trudne) np. przy niedzielnym śniadaniu, 

obiedzie lub kolacji. Przekazujcie też dalej, 

również kapłanom. 

       część I                                           część II 

 

 

 

 

Św. Andrzeju Bobolo módl się za nami! 

Renata i Krzysztof Kęsiccy 

Diakonia Społeczna Archidiecezji Gdańskiej 

http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/ 

 

http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/
https://www.radiomaryja.pl/multimedia/rozmowy-niedokonczone-sw-andrzej-bobola-patron-polski-cz-ii/
https://www.youtube.com/watch?v=ZPFhcAfT3As
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię zapraszamy 6 września  

na 19:00. Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 10. 

_____________________________ 

POSŁUGI W RUCHU 

WYBORY 

Czerwiec to czas wyborów w naszym Ru-

chu. Wybierani są animatorzy wszystkich 

kręgów. W tym roku odbędą się także wy-

bory w trzech rejonach (poniżej dekanaty) 

2-gim – Gdańsk Siedlce i Żukowo 

10-tym – Pruszcz Gd. i Kolbudy 

11-tym – Gdańsk Śródmieście i Łostowice 

Przeprowadzone zostaną także wybory no-

wej pary diecezjalnej. Prosimy otoczcie mo-

dlitwą wybory i wszystkie pary, które wyra-

ziły gotowość służby i kandydowania do no-

wych posług. 
_____________________________ 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE 

RELACJA Z JEZUSEM 

21-29 sierpnia 2021 w Zakopanem- Cyrhla  

w ośrodku księży Marianów. 

Zaproszone są małżeństwa (rodziny), 

 a także osoby samotne i małżeństwa niesa-

kramentalne. Można też zaprosić małżeń-

stwa, które nie są w Domowym Kościele i 

osoby spoza Ruchu.  

Moderator: o. Robert Zbierański 

Prowadzący Lena i Jacek Konczal 

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

_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

Rekolekcje planujemy choć nie wiemy,  

w jakich okolicznościach będą przeprowa-

dzane. Prosimy otoczcie je modlitwą.  

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

 

Oaza Rekolekcyjna I st.  
20.07 - 5.08.2021 – Zamek Bierzgłowski 

Prowadzący: Anna i Jarosław Soleccy 

dksoleccy@gmail.com  605-887-973  

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 Animatorów Rodzin I st.  
19 – 24.07.2021  – Bańska Wyżna 

Moderator: Ks. Grzegorz Kreft 

Prowadzący: Anna i Leszek Krzysztoforscy 

krzysztoforki@gmail.com 

Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin IIst.  
25 – 30.07.2021  – Bańska Wyżna 

Prowadzący: Ola i Marek Skiba 

askiba@op.pl tel. 502 706 705 

_____________________________ 

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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