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W Chrystusie wszystkie ostateczne problemy zostały rozwiązane:  
problem cierpienia, problem grzechu, problem śmierci;  

w Chrystusie wyzwolenie jest faktem. 
Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki 

 

  

 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

WRZESIEŃ – STARTUJEMY! 

WITAJCIE SPOTKANIA i NOWE ZASADY! 

Hasło Witaj Szkoło! jest nam znane, tak z 

dzieciństwa jak i dzięki naszym dzieciom i 

wnukom       A w Domowym Kościele we 

wrześniu wracamy do naszych comiesięcz-

nych spotkań a więc Witajcie Spotkania! 

Nasza formacja odbywa się przede wszyst-

kim w rodzinie. To w domu praktykujemy zo-

bowiązania związane z modlitwą osobistą, 

małżeńską i rodzinną, czytamy Słowo Boże. 

Sami w małżeństwie zasiadamy do dialogu i 

ustalamy regułę życia. Jednak realizację na-

szych zobowiązań umacniają właśnie spotka-

nia w kręgu. 

Spotkanie to czas PODSUMOWANIA na-

szej całomiesięcznej pracy duchowej w rodzi-

nie, ale to także czas ZACZERPNIĘCIA sił du-

chowych, zapału i wiedzy do dalszej współ-

pracy z łaską Bożą, aby kroczyć  

w JEDNOŚCI DO ŚWIĘTOŚCI. 

Nowością jest także to, że zostały zmie-

nione ZASADY DOMOWEGO KOŚCIOŁA, po 

to żeby w Domowym Kościele formacja była 

nam jeszcze bardziej pomocna i aby lepiej 

opisać drogę w Ruchu jaką przeżywają mał-

żonkowie. Krąg Centralny wydał na ten te-

mat List, który każdy a nas po-

winien przeczytać. Klikając 

lub skanując QR przejdziecie 

na stronę dk.oaza.pl z linkami 

do Zasad i Listu Kręgu Centralnego 2021. 

 
_____________________________ 

NOWA GDAŃSKA PARA DIECEZJALNA DK 

TERESA I DAREK CHAMERA  

12 czerwca 2021 r. odbyły się w Gdyni wybory 

nowej pary diecezjalnej. Ksiądz Arcybiskup 

Tadeusz Wojda powiadomiony o wynikach 

wyborów udzielił misji Teresie i Darkowi Cha-

merom, którzy od września podejmą nową 

posługę w naszej diecezji. 

Teresa i Darek 

są od 26 lat 

małżeństwem 

i mają dwóch 

dorosłych sy-

nów. Są we 

wspólnocie 

DK Od 2001 r. i przez ten czas przeżyli forma-

cję podstawową oraz specjalistyczną dla par 

prowadzących rekolekcje. Przez ostatnie lata 

posługiwali jako Diakonia Rekolekcyjna, a 

wcześniej także pilotowali kręgi, byli parą re-

jonową i sami także prowadzili rekolekcje. 

Wielu z nas uczestniczyło także zapewne 

w balach niepodległościowych czy karnawa-

łowych organizowanych przez Teresę i 

Darka. Lubią taniec i śpiew, posługują więc 

także w muzycznym zespole parafialnym, 

który służył także przy oprawie wielu wyda-

rzeń diecezjalnych jak np. święcenia kapłań-

skie. Nowej Parze Diecezjalnej życzymy bło-

gosławieństwa Bożego i wielu radości ze 

służby na chwałę Bożą! 
 

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

POSŁUGI W DOMOWYM KOŚCIELE 

NOWE PARY REJONOWE 

 W tym roku w trzech Rejonach nastąpiły 

zmiany par rejonowych. Posługę zakończyli: 

1. Katarzyna i Jakub Kortas (Rejon 2) 

2. Dorota i Paweł Flis (Rejon 10) 

3.  Joanna i Krzysztof Cymbaluk (Rejon 11) 

Serdecznie dziękujemy ustępującym małżeń-

stwom za trzy lata oddanej posługi. Niech 

Pan Bóg błogosławi w dalszej posłudze w lo-

kalnych wspólnotach i na rzecz całego Ko-

ścioła      Poniżej przedstawiamy aktualne 

pary rejonowe, życząc wszystkim radości z 

pełnionej służby. 

1. Anna i Paweł Stankiewicz (Rejon 1) 

2. Sylwia i Krystian Matusiewicz (Rejon 2) 

3. Mirosława i Jarosław Obarek (Rejon 3) 

4. Jolanta i Edmund Piesik (Rejon 4) 

5. Lucyna i Grzegorz Szulist (Rejon 5) 

6. Edyta i Marcin Pieper (Rejon 6) 

7. Ewa i Paweł Tomkiewicz (Rejon 7) 

8. Anna i Jarosław Soleccy (Rejon 8) 

9. Iwona i Tomasz Bielińscy (Rejon 9) 

10. Agnieszka i Krzyztof Stefańczyk (R. 10) 

11.  Anna i Leszek Dubiccy (Rejon 11) 

___________________________ 

STATYSTYKI W DIECEZJI 

DANE Z PRACY ROCZNEJ 

Każdego roku sporządzane są w diecezjach 

podsumowania pracy rocznej, które poma-

gają przyglądnąć się, jak wygląda praca we 

wspólnotach Domowego Kościoła. Z podsu-

mowania roku 2020/2021 wynika, że w naszej 

diecezji jest 207 kręgów w tym 13 kręgów na 

etapie ewangelizacji i pilotażu. 157 kręgów 

przeszło już etap pracy I i II roku. Łącznie we 

wszystkich kręgach jest nas ok. 1850 osób. 

___________________________ 

POSŁUGI W RUCHU 

NOWI ODPOWIEDZIALNI ZA DIAKONIE 

W ramach naszej diecezji działają diakonie 

Ruchu Światło-Życie, w których posługują za-

równo młodzież jak i małżonkowie. W ponie-

działek 6 września 2021 r. na Mszy św. w 

Gdyni Małym Kacku odpowiedzialność za 

diakonie przekazywać będą: 

1. Diakonia PILOTAŻU  

kończą posługę Małgorzata i Marek Ru-

sieccy, obejmują Teresa i Marek Kulas  

2. Diakonia SPOŁECZNA  

kończą posługę Renata i Krzysztof  

Kęsiccy, obejmują Magdalena i Adam 

Chmielewscy 

3. Diakonia ŻYCIA 

kończą posługę Małgorzata i Paweł  

Bobrowscy, obejmują Maria i Krzysztof  

Lisiecki 

Więcej na temat Diakonii znaj-

dziecie na naszej stronie oazowej 

https://gdansk.oaza.pl/diakonie/ 

Zachęcamy też wszystkich, którzy przeżyli 

formację podstawową o zapoznanie się z 

działalnością diakonii, może gdzieś się odnaj-

dziecie ze swoimi talentami. 
___________________________ 

STATYSTYKI W DIECEZJI 

DANE Z OAZ WAKACYJNYCH 

Dziękujemy wszystkim, którzy służyli w trak-

cie tych wakacji przy organizacji rekolekcji i w 

nich uczestniczyli! Łącznie w rekolekcjach or-

ganizowanych przez naszą diecezję uczestni-

czyło 128 małżeństw. Wszystkich uczestni-

ków z Diakonią i dziećmi było 490. W rekolek-

cjach innych diecezji uczestniczyło dodat-

kowo 45 małżeństw z naszej diecezji. 

https://gdansk.oaza.pl/diakonie/
https://gdansk.oaza.pl/diakonie/
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___________________________ 

HASŁO ROKU 2021/2022 

PRAWDA – KRZYŻ - WYZWOLENIE 

Rekolekcjami rozpoczęliśmy formację w no-

wym temacie roku formacyjnego:  

Prawda-Krzyż-Wyzwolenie. Ten temat w 

szczególny sposób zwraca uwagę na zagad-

nienia związane z zaangażowaniem Nowego 

Człowieka, który powinien brać aktywny 

udział w życiu społecznym.  

Hasło roku: Prawda-Krzyż-Wyzwolenie za-

chęca nas do WYJŚCIA POZA WŁASNE 

GRONO, MOJĄ GRUPĘ I WSPÓLNOTĘ. Pier-

wotnie jako program “polskiej teologii wy-

zwolenia” miał wskazać, że jesteśmy we-

zwani, by w duchu Ewangelii przemieniać 

świat, angażować się dla dobra wspólnego.  

Współtworzenie NOWEJ KULTURY opar-

tej na wartościach PRAWDY I WOLNOŚCI 

staje się zadaniem dla każdego, kto identyfi-

kuje się z ideałami Ruchu Światło-Życie.  

Temat ten stanie się odniesieniem dla for-

macji rocznej w kręgach, które są po I i II roku 

pracy, a także będzie nam towarzyszył w 

trakcie tegorocznych 4 dni wspólnoty zapla-

nowanych na październik, grudzień, marzec i 

maj. 

Towarzyszyć nam także będzie piosenka 

roku, której można wysłuchać i pobrać nuty 

na stronie www.oaza.pl 

Znak który jest symbolem tegorocznej 

pracy rocznej będzie pojawiał się na świe-

cach, materiałach i w naszym informatorze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

ZAPROSZENIE 

wSTAŃiSŁAW – Od nowa 
zapraszamy na już 3. edycję 

wydarzenia wSTAŃiSŁAW. Za-

chęcamy do obejrzenia krót-

kiego filmu promującego 

to wydarzenie. 

Data i miejsce: 25 września 2021, godz. 17.00 

w parafii Niepokalanego Serca Maryi 

w Gdyni – Karwinach (ul. Makuszyńskiego 2). 

 
_____________________________ 

NIEPOKALANÓW - 25 WRZEŚNIA 2021 

PIELGRZYMKA KRAJOWA KWC 

Spotkajmy się u praźródeł Krucjaty, w Niepo-

kalanowie, gdzie przebywając ks. Blachnicki 

chłonął ducha św. Maksymiliana Marii Kol-

bego, ducha pełnego miłości do Niepokala-

nej oraz idei abstynencji. Program: 

9:00–10:00 Przyjazd i rejestracja  

10:00 Powitanie i zawiązanie wspólnoty 

10:45 Przygotowanie do Eucharystii 

11:00 Eucharystia 

12:20 Konferencja o św. Maksymilianie Kolbe 

13:00 Słowo moderatora generalnego Ruchu 

       Słowo krajowego moderatora KWC 

14:00 Posiłek 

15:00 Droga Krzyżowa i świadectwa 

 

Z naszej diecezji wyjeżdżają trzy autokary:  

1. Gdańsk, Pruszcz Gdański, Łęgowo, Ruso-

cin, Wojano, Żuława - zapisy u Iwony 

(tel.661911867) i Marcina (tel. 601654404) 

Wittnerów  

2. Rumia, Gdynia, Gdańsk - zapisy u Beni (tel. 

662089809) i Marcina (tel. 732999237) Mar-

czaków  

3. Pomieczyno i okolice - zapisy u Tereni i 

Marka Kulasów (tel. 666557277)  
 

http://www.oaza.pl/
https://youtu.be/3O-Sk-VAFks
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię dla małżeństw Domowego 
Kościoła zapraszamy 4 października na 19:00.  

Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 11. 

_____________________________ 

GDAŃSK - 25 WRZEŚNIA 2021 

BEZALKOHOLOWA POTAŃCÓWKA 

Na pożegnanie lata można jeszcze zatań-

czyć! Zapisy 505-792-205. Miejsc już kilka! 

 
_____________________________ 

WAKACJE 2022 

REKOLEKCJE CZAS PLANOWAĆ 

Dopiero co 4 września spotkało się ponad 

300 osób (dzieci, młodzieży, małżeństw) na 

Powakacyjnym Dniu Wspólnoty w Gdańsku-

Żabiance, a już czas zacząć planować ko-

lejne wakacje! 

Terminy rekolekcji 15 dniowych są stałe, dla-

tego też planujmy już teraz wakacje i urlopy 

a w wybranym terminie na pewno znaj-

dziemy dla siebie rekolekcje danego stopnia. 

Nasza diecezja także organizuje rekolekcje 

w ogólnopolskich terminach i w przyszłym 

roku postaramy się, aby tak jak w tym odby-

wały się we wszystkich terminach rekolekcje 

formacyjne. 

Turnusy ogólnopolskie rekolekcji w wa-
kacje 2022: 
I turnus oaz – 28.06 – 14.07.2022 
II turnus oaz – 15 – 31.07.2022 
III turnus oaz – 05 – 21.08.2022 

 

_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

Na listopad został zaplanowany ORAR II st. 

w Dębkach - rekolekcje planujemy choć nie 

wiemy, w jakich okolicznościach będą prze-

prowadzane. Prosimy otoczcie je modlitwą. 

Szczegóły pojawią się wkrótce na stronie:  

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

 

Rekolekcje organizowane także  przez inne 

diecezje są zamieszczane na stronie ogólno-

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

 
_____________________________ 

NASZ DOM 

CENTRUM RUCHU W NASZEJ DIECEZJI 

Jeszcze budowa nie ruszyła, ale koncepcja i 

dokumentacja jest opracowywana. Zbiórka 

także postępuje. Gdzie powstanie Centrum, 

jak wygląda i jakie będzie peł-

nić funkcje, a także Jak mogę 

wesprzeć budowę Centrum? 

dowiesz się z naszej strony. 

w miesiąc wrzesień wchodzimy z kwotą 

512.203.52 PLN       na koncie budowy. 

W tym miesiącu za Wszystkich Darczyńców 

Msza Święta będzie sprawowana już trady-

cyjnie w pierwszy poniedziałek września  

(6 września) o godzinie 19:00 w parafii pw. 

Chrystusa Króla w Gdynia Małym Kacku             

_________________________________________________________________________ 

Odpowiedzialni za treść:  
ks. Tomasz Knuth – Moderator Diecezjalny DK,  

Anna i Leszek Krzysztoforscy – Małżeństwo Diecezjalne DK. 
Nakład 50 egz. Do użytku wewnątrzkościelnego 

 

https://gdansk.oaza.pl/rekolekcje/
http://www.dk.oaza.pl/rekolekcje/
http://www.kackmalykack.pl/
https://gdansk.oaza.pl/centrum/

