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CZERWIEC  LITANIA DO SERCA JEZUSOWEGO 

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

szemu Sercu Jezusa. Za kilka 
dni po 100 latach - 11 czerwca 
2021 r. 
szego Serca Pana Jezusa - bi-

Polski Sercu Jezusa. W tym samym dniu zo-
stanie on odnowiony we wszystkich polskich 
parafiach. 
b

 
ta  potrafili 
dostrzec brata

dzili, nie chowajmy w sercu urazy, pierwsi wy-

chu dialogu i pojednania. Nie zapominajmy, 

 

ro-
dzin, niech w naszych domach rozbrzmiewa 

 
 

n  n  
nasze rodziny i nas samych 

! 

 
_____________________________ 

TEMAT ROKU 

 

Temat tego roku 
 

do-
Za-

w swoim otoczeniu 
wiele . 
Sytuacje 

  i 
al  

dobra, 

rok formacyjny 

 
1. C

 sobie nawzajem trosk? 
2. C  ko-

i w spotkaniach 
szym miejscu w naszej rodzinie? 
3. Jaka jest teraz w naszej rodzinie hierarchia 
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_____________________________________________________________________ 
 zapraszamy 6   

na 19:00.  Rejon 10. 

_____________________________ 

 W RUCHU 

WYBORY 
Czerwiec to czas wybor
chu. animatorzy wszystkich 

bory w trzech rejonach  
2-gim  Siedl  

10-tym  Pruszcz Gd. i Kolbudy 

11-tym   
Przeprowadzo
wej pary diecezjalnej. Prosimy otoczcie mo-

wybory i wszystkie p
kandydowania do no-

. 
_____________________________ 

REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE 

RELACJA Z JEZUSEM 
21-29 sierpnia 2021 w Zakopanem- Cyrhla  

 
), 

 a  samotne i  niesa-
kramentalne

  i 
osoby spoza Ruchu.  

 
 

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

_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

Rekolekcje planujemy  
przeprowa-

dzane. Prosimy otoczcie je   
https://gdansk.oaza.pl/rekolekcje/ 

 

Oaza Rekolekcyjna I st.  
20.07 - 5.08.2021   

 
dksoleccy@gmail.com  605-887-973  

Oaza Rekolekcyjna II st.  
17.07  1.08.2021  Kniewo 

 
 

b.brzezinska@wp.pl 501-552-669 
tel.: 693947213 (J) 691947213 (G)  

Oaza Rekolekcyjna III st.  
2 - 18.07.2021 -  

 
 

gabriellasowa@gmail.com 602-236-502 

Oaza Rekolekcyjna I st.  
19  24.07.2021    
Moderator: Ks. Grzegorz Kreft 

: Anna i Leszek Krzysztoforscy 
krzysztoforki@gmail.com 

Oaza Rekolekcyjna IIst.  
25  30.07.2021    

: Ola i Marek Skiba 
askiba@op.pl tel. 502 706 705 
_____________________________ 

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/ 
 

Anna i Leszek Krzysztoforscy 

_________________________________________________________________________ 

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

GDYNIA - -  

NASZ OAZOWY DOM 

Przez 
nego z a nowa strona o 
tym  

m yjcie ko-
niecznie! 
datkowe informacje, to jest 

nia osobistego pytania o Cen-
trum.  
gdansk.oaza.pl lub zeskanuj 
lub kliknij w kod QR. 

 

__________________ 

P  

BY  

r. 
zamiast do Kalisza kil-

w 
 na piel-

 
Jest to jedno z miejsc 
stacyjnych wyznaczo-
nych przez Arcybiskupa 

 
 

grzymka sentymentalna :) 

Akt Zawierzenia dla siebie oraz dla tych,  
obecne na piel-

w wy-
darzeniu on-line. 
P
dla siostry i brata <3 
Nasze kochane Siostry Karmelitanki z Gdyni 

pyszne  

ciaste

  
 

_____________________________ 

DIAKONIA  

 ANDRZEJ BOBOLA 
W ostatnich dniach na rekolekcjach diakonii 

  
- kustosza Sanktua-

 Strachocinie. 

 

 
            

 
 
 
 

! 
 

 
http://gdansk.diakoniaspoleczna.pl/ 
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_____________________________ 

NASZA FORMACJA - REKOLEKCJE WAKACYJNE 

B  

wypowiedzenia  czy wiemy 
rekolekcje formacyjne DK?  zgodnie z 
punktem 13 Zasad b

 

niej raz w roku.  
zaproponowana nam 

ciu, w 
naszym  i rodzinie n

.  
na spotkaniu z oazowiczami  tak powi : 

J niestety jest pu-
stynia
Tam, gdzie nie ma pustyni, nie ma oaz.  

  

rzadko, bardzo daleko. ( ) 

OAZA. W 

inaczej: 
nie tworzyli oaz. I teraz drugi wniosek z tego 

cie tutaj na oazie, jest 
ponie-

 

oazami.  

 
Czas jest  

 warto ,  
drogi naszej forma-

cji, czas na 
rekolekcje. A 

, na-

nujemy. Nasze ycie duchowe
 wymaga 

cyzji. 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 

 
4. Rekolekcje iakonii, aby rozpo-

, 

lekcje przez diako
zowane :) 

5. Sesja o pilotowaniu  4 dni 
6. 

kolekcje I0 i II0- po 4 dni 
 
 
 
 
 
 
 
 


