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Pustynia jest bowiem tylko wtedy groźna, jeżeli na niej  
nie ma oazy, jeżeli oazy są bardzo RZADKO, bardzo daleko. 

św. Jan Paweł II 
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SESJA O PILOTOWANIU KRĘGÓW 

W dniach od 01.06 do 06.06.2021 odbyła 

się w miejscowości Dębki, w domu rekolek-

cyjnym Zmartwychwstańców, sesja o piloto-

waniu nowych kręgów Domowego Kościoła. 

Sesję poprowadzili Agnieszka i Tomasz Tala-

gowie z Łodzi, a moderatorem sesji był  

ks. Tomasz Biedrzycki, proboszcz parafii 

M.B.Bolesnej w Orłowie. Diakonię muzyczną 

i jednocześnie wychowawczą pełniła Magda 

Nowakowska wraz z trójką swoich przyja-

ciół. 

W sesji wzięło udział 12 małżeństw, two-

rzących 3 kręgi po 4 małżeństwa.9 mał-

żeństw przyjechało z naszej diecezji gdań-

skiej, po jednym małżeństwie z diecezji płoc-

kiej, poznańskiej i radomskiej. Wraz z rodzi-

cami przyjechało 23 dzieci w wieku od 5 mie-

sięcy do 16 lat. 

Czy sesja spełniła swoje zadanie? Myślimy, 

że najlepsza jej ocena wybrzmiała na godzi-

nie świadectw. Uczestnicy podkreślali i dzię-

kowali parze prowadzącej i ks. moderato-

rowi za wnikliwe, wyczerpujące, prawdziwe i 

bardzo osobiste omówienie wszystkich kwe-

stii i problemów, związanych z wprowadza-

niem nowych kręgów w charyzmat Domo-

wego Kościoła. Wszyscy zostaliśmy uboga-

ceni i napełnieni Duchem Świętym, który już 

od momentu zawiązania wspólnoty napełnił 

ja swoją obecnością i był z nami aż do poże-

gnalnej agapy. 

 

Sesja była pięknym i radosnym  czasem na-

bywania i ugruntowywania wiedzy o ewan-

gelizacji i pilotowaniu  nowych kręgów DK, 

jak również czasem cieszenia się wspólnotą 

wiary i ludzi, której tak bardzo byliśmy spra-

gnieni po okresie izolacji pandemicznej. 

Gosia i Marek Rusieccy, diakonia pilotażu 
_____________________________ 

OR IIIO w Zamku Bierzgłowskim  

2-18.07.2021 
W tych rekolekcjach brało udział w sumie 

50 osób. Z całej Polski (i jedno z Irlandii) przy-

jechało 18 małżeństw i 11 dzieci. Z naszej die-

cezji uczestniczyło 5 rodzin. Tworzyliśmy w 

sumie 3 kręgi. Moderatorem był wspaniały 

ksiądz Wacław Dokurno. W diakoni wycho-

wawczej pomagała siostra służebniczka 

Vienneya i "ciocia" Dominika.  

To były rzeczywiście rekolekcje w drodze. 

Przemieszczaliśmy się zwykle autokarem. 

Odwiedziliśmy takie miejsca jak: Gniezno, 

Strzelno, Ostrów Lednicki, Rywałd no i oczy-

wiście Toruń. Bardzo przeżyliśmy Drogę 

Krzyżową na miejscu straceń mieszkańców 

ziemi toruńskiej w Forcie VII. Spotykaliśmy 

się z "żywym Kościołem". Odwiedziliśmy sio-

stry zakonne w Chełmnie opiekujące się 

dziećmi i dorosłymi z głębokim upośledze-

niem. Podziwialiśmy z jakim zaangażowa-

niem i radością, wypisaną na twarzy, wypeł-

niają swoje powołanie. Wsłuchiwaliśmy się w 
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świadectwo małżeństwa organizującego 

Oazę Dzieci Bożych w naszej diecezji.  

Wyjeżdżaliśmy z przekonaniem, że 

"trójka" nie kończy naszej podstawowej for-

macji,  ale otwiera nas na prawdziwą służbę 

w Ruchu. A w tym pomaga nam przyjęcie w 

pełni charyzmatu oazy, czyli także Krucjaty 

Wyzwolenia Człowieka. Bez tego nie mieliby-

śmy sił i odwagi w podejmowaniu posług. 

Gabriela i Tomasz Sowa – para prowadząca 

P.S. Dziękujemy Agnieszce i Piotrowi za ich 

zawsze otwarte serce do posługi. 
_____________________________ 

OR IIO w Kniewie - 17.07-01.08.2021 
Moderatorzy: ks Krzysztof Gabański, Bar-

bara i Lesław Brzezińscy, którzy pełnili wraz 

z synem Dominikiem – ceremoniarzem rów-

nież funkcję animatora liturgicznego. Anima-

torzy rodzin: Beata i Grzegorz Kotłowscy z 

Gdańska – Beatka również muzyczna,  Ela i  

Piotr Rezmer z Wejherowa oraz Ela i Bogdan 

Łoniewscy z Hamburga. Uczestnicy: 12 mał-

żeństw z 8 diecezji: o stażu od 5 do 38 lat mał-

żeństwa! Odpowiedzialną posługę diakonii 

wychowawczej nad gromadką 15-ciorga 

dzieci sprawowała młodzież z Ruchu Świa-

tło-Życie aż z 5 polskich diecezji: Asia, Jadzia, 

Natalia, Gabrysia, Dominik, Maciej i w ostat-

nim tygodniu Dorota. Mieliśmy też grupę 

żłobkową, gdzie rolę babci i dziadka chętnie 

pełnili niesamowici Ela i Piotr. Cała wspól-

nota oazowa liczyła 58 osób. Bóg pobłogo-

sławił nam dobrą pogodą, nie tylko w czasie 

ćwiczeń rekolekcyjnych czy wspaniałych po-

godnych wieczorów animowanych niejedno-

krotnie przez Gabrysię i Adama z Łodzi – pro-

fesjonalnych wodzirejów, czy młodzież z dia-

konii. Mogliśmy cieszyć się nią podczas 

Liturgii światła i wody, na drodze krzyżowej 

na Kalwarii Wejherowskiej, podczas wypo-

czynku i zabaw nad morzem na Karwieńskich 

Błotach czy na naszym „wewnętrznym” Dniu 

Wspólnoty, gdzie 6 osób z naszej wspólnoty 

złożyło swój dar abstynencji od alkoholu. 

Szczytowy dzień naszych rekolekcji zwień-

czyliśmy nocnym Exodus przeżywanym w 

szczególnym miejscu, oddalonej o 5 km Pia-

śnicy, wieńcząc odnowieniem przyrzeczeń 

Chrztu Świętego w drodze powrotnej nad 

pobliskim stawem i Eucharystią Zmartwych-

wstania sprawowaną już w Ośrodku przed 

drugą w nocy. Te głębokie przeżycia naszego 

wyjścia z niewoli dopełniliśmy przedpołu-

dniowym celebrowaniem sakramentu pojed-

nania! Wszystkim posługującym oraz wszyst-

kim uczestnikom za otwartość, zaufanie i za-

angażowanie. Wszystkim, z całego serca, za 

wszystko dziękujemy! Niech Bóg błogosławi! 

Chwała Panu! 

Barbara i Lesław Brzezińscy - para prowadząca 
_____________________________ 

OR IO w Zamku Bierzgłowskim - 

20.07-05.08.2021 
Moderator: Ksiądz Tomasz Knuth, anima-

torzy: Anna i Jarosław Soleccy, Justyna i Ro-

bert Drzazgowscy. W rekolekcjach  brało 

udział 16 rodzin. W diakonii wychowawczej, 

opiekując się 23 dziećmi,  posługiwali: Sylwia 

Skulanka, Wiktoria i Michał. Przez kilka dni 

wspierały nas również Weronika, Martyna  i 

Holly. 

Podczas rekolekcji mieliśmy możliwość 

spotkania z Olą i Markiem Skiba posługują-

cymi w poradnictwie rodzinnym, z  Dorotą i 

Bogusławem Fuks, którzy podzielili się z 

nami doświadczeniem katechumenatu w 
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rodzinie  oraz  Gosią i Jarkiem Szydłak z Dia-

konii Wyzwolenia. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że otworzył  

serca nas wszystkich na działanie Ducha 

Świętego. Sprawił, że mimo przeciwności i 

lęków towarzyszących nam w ostatnim cza-

sie, mogliśmy się spotkać i przez piętnaście 

dni wspólnie dojrzewać w wierze.  Dla więk-

szości z nas były to pierwsze długie rekolek-

cje Domowego Kościoła. Dzięki nim mogli-

śmy doświadczyć radości życia w chrześcijań-

skiej wspólnocie. Ta radość rozpaliła w na-

szych sercach pragnienie dalszej formacji i 

przeżywania kolejnych rekolekcji. 

Anna i Jarek Soleccy – para prowadząca 
_____________________________ 

ORAR IO w BAŃSKIEJ WYŻNEJ   

25 - 30.07.2021 
Alleluja! Rekolekcje formacyjne ORAR IIo 

odbyły się w dniach 25-30.07.2021 r. w Bań-

skiej Wyżnej. W przepięknym miejscu, nieda-

leko Nowego Targu. 

Moderatorami byli Aleksandra i Marek 

Skiba wraz z ks. Moderatorem Marcinem 

Blok. Wspólnota rekolekcyjna obejmowała 

12 małżeństw z różnych diecezji. Wraz z ro-

dzicami przybyło 14 dzieci, nad którymi pie-

czę z wielkim sercem:)  sprawowali Justyna i 

Maciej Kopiccy. Razem 43 osoby. 

Przyjechały małżeństwa z kręgów, które 

zakończyły pilotaż i małżeństwa te zostały 

wybrane na parę animatorską przez pary pi-

lotujące, a także małżeństwa już z wielolet-

nim stażem we wspólnocie DK. Dzięki temu 

mogliśmy spojrzeć na wszystkie zagadnienia 

"świeżym okiem" jak i czerpać z doświad-

czeń innych. Rozmowom nie było końca ... 

Dało się odczuć, że tęsknimy za rekolekcjami, 

które dają nam siły na kolejny rok forma-

cyjny.  

Piękna sceneria (widok na Tatry), dobra 

pogoda i pyszne jedzonko to dodatkowe 

atrybuty czasu rekolekcyjnego. 

Odwiedziliśmy Krościenko nad Dunajcem. 

Uczestniczyliśmy w Eucharystii przy grobie 

ks. Franciszka Blachnickiego. Udaliśmy się na 

Kopią Górkę ścieżką ewangelizacyjno-eduka-

cyjną prezentującą RŚ-Ż (polecamy !) a póź-

niej siostra z INMK przybliżyła nam postać 

naszego założyciela i znaczenie miejsca (Cen-

trum Ruchu Światło-Życie). 

Miłą niespodzianką było spotkać się z sio-

strą Dorotą Seweryn. Chwila rozmowy i od 

razu człowiekowi lepiej na duszy... :)). Czas 

rekolekcji, który otrzymaliśmy od Pana, dał 

nam wiele radości i poczucia siły naszej 

wspólnoty.  

Dziękujemy wszystkim, którzy tę wspól-

notę tworzyli!! 

Ola i Marek Skibowie – para prowadząca 
_____________________________ 

OR IIIO w RZYMIE  1-15.08.2021 
Moderatorzy: ks. Zenon Pipka, ks. Woj-

ciech Ignasiak, Małgosia i Jarek Szydłak. Ani-

matorzy: Teresa i Dariusz Chamera, Jola  

i Piotr Komarniccy, Dorota i Janek Anderka. 

Opiekę nad dziećmi sprawowała Kasia Buble-

wicz. Diakonię muzyczną podjął Krzysztof 

Gatz. W rekolekcjach uczestniczyło 24 mał-

żeństwa, 5 dzieci i diakonia, łącznie 40 osób. 

Szczęść Boże. Od 1 do 15 sierpnia b.r. mie-

liśmy łaskę uczestniczenia w rekolekcjach III 

st., zorganizowanych, zgodnie z zamysłem 

Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w 

Rzymie. Wyzwanie uczestnictwa, w tym nie-

łatwym nadal czasie, podjęło 15 małżeństw i 
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5 dzieci. Nasze duchowe wzrastanie odby-

wało się pod okiem moderatorów: ks. Ze-

nona Pipki i ks. Wojciecha Ignasiaka, którzy 

niestrudzenie głosili Słowo oraz na różne 

sposoby przekonywali, że Bóg jest dobry cały 

czas. Nawet wtedy, gdy tańczyliśmy w 40 st. 

upale pod wodzą ks. Wojciecha.  

Pod hasłem: Ecclesia Mater -  Mater Eccle-

sia doświadczaliśmy w mocy Ducha Świę-

tego tworzenia KOINONII, czyli prawdziwej 

wspólnoty, która uczy się na wzór Chrystusa 

Sługi być darem dla Kościoła. Nie jest to ła-

twa posługa, wymaga poświęcenia, ale jak 

usłyszeliśmy: Bóg ma swój czas, my mamy 

trwać na modlitwie i czekać, a kiedy jest 

ciężko iść cierpliwie z Chrystusem, nie próbo-

wać dźwigać krzyża samodzielnie. Tylko ten 

sposób, krocząc drogą wyzwolenia, po-

znamy Prawdę. Za wszystkie łaski, wspól-

notę i święty czas rekolekcji niech będzie Bóg 

uwielbiony.  

Aneta i Grzegorz Tuccy - uczestnicy 
_____________________________ 

OR IO w KICZORACH 06 - 22.08.2021 
W Kiczorach na południu Polski u podnóża 

Babiej Góry odbyła się największa tego-

roczna oaza organizowana przez naszą die-

cezję. W oazie uczestniczyło 97 osób w tym 

50 dzieci. Organizacji Rekolekcji podjęli się 

Asia i Krzysztof Cymbaluk wraz z moderato-

rem Grzegorzem leszczyńskim oraz animato-

rami Anną i Leszkiem Dubickimi, Sylwią i Ma-

teuszem Greń, Grażyna i Karol Kłomscy. 

Opiekę nad dziećmi sprawowali Agnieszka i 

Krzysztof Stefańczykowie, Mariola i Andrzej 

Michalik, oraz posługę muzyczną i opiekę 

nad dziećmi łączyli Karina i Adam Dzedzej. 

Piękno przyrody mówiło o pięknie Stwórcy. 

Oddalenie od zgiełku miejskiego, cisza i spo-

kój, dobre bardzo pomagało w wyciszeniu i 

skupieniu się na treściach dotyczących zbli-

żenia się do Boga oddaniu mu życia, modli-

twie i pogłębieniu jedności małżeńskiej i ro-

dzinnej. Świadectwa uczestników pokazy-

wały potrzebę czasu spędzonego we wspól-

nocie, z rodziną z zapewnionym czasem na 

modlitwę. 

Wszyscy byliśmy z naszej diecezji tak więc 

wspólne spotkania będą dla nas dodatko-

wym umocnieniem postanowień i przeżyć. 

Asia i Krzysztof Cymbaluk – para prowadząca 
_____________________________ 

OR IIIO w RZYMIE -  06 - 22.08.2021 
W dniach 6.08.-22.08.2021 r. w Rzymie od-

były się rekolekcje OŻK III st. Moderatorami 

rekolekcji byli: ks. Mateusz Zawadzki i Kata-

rzyna Walczuk. W oazie uczestniczyły 3 mał-

żeństwa i 31 młodzieży, którym posługiwała 

diakonia (z  diec. gdańskiej) w ilości 13 osób. 

Rekolekcje przeżywane wraz z młodzieżą 

były wyjątkowe. Wspólne zgłębianie  piękna 

i bogactwa Kościoła łączyło w sobie pielgrzy-

mowanie z bogactwem liturgii, zachwytem 

nad sztuką, a to wszystko przeżywane w ra-

dosnej wspólnocie. Rekolekcje przeżywane z 

młodzieżą to dla nas małżonków okazja do 

wzajemnego ubogacenia i świadectwa. Mał-

żonkowie mogli czerpać energię, radość i en-

tuzjazm wiary młodych. Natomiast młodzież 

miała okazję zobaczyć piękno sakramentu 

małżeństwa i jak ważne jest, aby w małżeń-

stwie razem kroczyć drogą mu Bogu. Dla 

wielu, była to okazja poznania Domowego 

Kościoła, rodzinnej gałęzi tego samego Ru-

chu.         

Ewa i Bogdan Boike – para prowadząca 


