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Maryja poleca nam szczególnie i usilnie modlitwę różańcową. 
Odmawiajmy (…) codzienny różaniec, zwłaszcza wspólny, 

gdziekolwiek możemy się łączyć i gromadzić. 
List z Fatimy - Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki 

 
  
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 

PODSUMOWANIE PRACY ROCZNEJ DK 

CZĘSTOCHOWA 10-11.09.2021 
Jako nowa para diecezjalna uczestniczyliśmy 
w ogólnopolskim spotkaniu DK, któremu 
przewodniczył Biskup Delegat KEP ds. Ruchu 
Światło-Życie ks. Krzysztof Włodarczyk.  Ten 
trudny rok formacyjny przyniósł wiele no-
wych wyzwań dla wszystkich. Jednak bardzo 
budujące okazało się przedstawione przez 
Marię Różycką z sekretariatu DK zestawie-
nie, w którym porównano liczbę odbytych re-
kolekcji 2021 z danymi z roku 2019. Odnoto-
wano tylko niewielki spadek dotyczący oaz 
piętnastodniowych z 179 na 142. Największa 
różnica – około 2/3 – przypadła na rekolekcje 
tematyczne. Również budująca okazała się 
statystyka ilości kręgów. I tak, w 2019 roku 
było w kraju 4605 kręgów, natomiast w 2021 
– 4406. Jeśli chodzi o liczbę kręgów za gra-
nicą, nastąpił wzrost z 513 na 555 kręgów. 

W sobotę 11 września uczest-
niczyliśmy w bardzo ważnym 
wydarzeniu dla całego Ru-
chu – w wyborach nowej 
pary krajowej. Cała wspól-

nota dziękowała Bogu za ponad 6 letnią po-
sługę Katarzyny i Pawła Maciejewskich, oraz 
moderatora krajowego, księdza Krzysztofa 
Łapińskiego.  
 
 
 

                                                                                     
 _____________________________ 

NOWA PARA KRAJOWA DK 

MAŁGORZATA I TOMASZ 

KASPROWICZE  
Najważniejszym punktem podsumowania w 
Częstochowie  były wybory nowej pary krajo-
wej.  Katarzyna i Paweł Maciejewscy przeka-
zali stery Domowego Kościoła nowo wybra-
nej parze. Pary diecezjalne z całego kraju 
oraz krąg centralny  wyłoniły trzy kandyda-
tury, spośród których Biskup Delegat KEP 
wskazał Małgorzatę i Tomasza Kasprowi-
czów z diecezji szczecińsko-kamieńskiej.

Gosia i Tomek są małżeństwem od 25 lat. Od 
21 lat formują się we wspólnocie Domowego 
Kościoła. Dotychczas pełnili posługę pary 
animatorskiej, pilotującej, diecezjalnej, filial-
nej. W czasie rekolekcji posługiwali jako para 
animatorska, moderatorska, gospodarcza 
oraz jako diakonia wychowawcza. Ufamy, że 
są Bożym darem dla małżeństw Domowego 
Kościoła na nadchodzący czas.  
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PAŹDZIERNIK – MIESIĄCEM RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO 

DOPOWIEDZENIA  
Bliskie naszej ducho-
wości DK są rozważa-
nia różańcowe w for-
mie tzw. dopowie-

dzeń. Bliskie – nie znaczy, że nie sprawiają 
nam żadnych trudności. Jeśli jednak uświa-
domimy sobie, że Różaniec ma być naszą  
rozmową z Maryją o Jezusie – łatwiej będzie 
je formułować. Rozmawiajmy więc codzien-
nie z Maryją o Jezusie, mówmy do Niej o Jej 
Synu a naszym Panu i Zbawicielu. Emanuel 
Giulietii w książce „Różaniec” podpowiada 
nam też: „Różaniec można odmawiać o do-
wolnej porze dnia, gdy tylko ma się wolną 
chwilę. To modlitwa dobra na każdy moment 
(…) gdy się jest szczęśliwym, gdy jest się 
smutnym, gdy ma się problemy i gdy się ich 
nie ma, gdy spaceruje się ulicą, gdy podróżuje 
autem, pociągiem, samolotem, gdy się pra-
suje, sprząta i  porządkuje dom…” 
 
____________________________ 

MORZE MODLITWY 4.0 
Już po raz czwarty od 7 października       
(czwartek - święto Matki Bożej Różańcowej) 
do 8 grudnia (środa - uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP) potrwa modlitwa                   
różańcowa za nasze miasta i miejscowości, 
za samorządowców oraz za mieszkańców. 
Będziemy modlić się codziennie DZIESIĄTKĄ 
RÓŻAŃCA oraz krótką modlitwą: 

 

Do Ciebie, nasz dobry, ko-
chany Ojcze,  razem z Maryją 
zanosimy modlitwy za na-
szą miejscowość, za miejsce, 
w którym żyjemy                                

i wzrastamy. To jest miejsce, które Ty nam     
dałeś. Spraw, by było pełne wiary, miłości                 
i przebaczenia. Amen. 
 
____________________________ 

JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOTACH 

REJONOWE DNI WSPÓLNOTY 
W październiku odbywać się będą rejonowe 
dni wspólnoty (RDW). Na RDW budowana 
jest jedność Ruchu Światło-Życie, dlatego pa-
miętajmy o wszystkich „gałęziach”, mło-
dzieży i dzieciach, aby każdy czuł się ważny i 
potrzebny we wspólnocie. 
W ciągu roku planowane są:  
1. rejonowy (październik) 
2. diecezjalny (5 grudnia 2021) 
3. rejonowy (marzec) 
4. diecezjalny (19 czerwca 2022) 

 

 

Rejon Kiedy Gdzie Początek

1.  17 paź, niedziela
Gdańsk Żabianka, Kościół pw.Matki 
Boskiej Fatimskiej

15:00

2.  24 paź, niedziela
Gdańsk Jasień, Kościół pw. Bł 
Doroty z Mątów

15:00

3.  17 paź, niedziela
Gdańsk, Kościół pw. NMP Matki 
Kościoła i Św.Katarzyny Szwedzkiej

15:00

4.  17 paź, niedziela
Gdynia Dąbrowa, 
Kościół pw.Św.Trójcy 

13:00

5.  16 paź, sobota
Gdynia, Kościół pw. Ducha Św.
i Św.Katarzyny Aleksandryjskiej 

11:00

6.  16 paź, sobota Puck, Kościół pw. Św.Faustyny 14:00

7.  17 paź, niedziela
Rumia, Kościół pw. Wspomożenia 
Wiernych

15:00

8.  10 paź, niedziela
Gdańsk Osowa, Kościół pw. 
Chrystusa Zbawiciela

14:00

9.  16 paź, sobota Kniewo, Ośrodek Salezjański 15:00

10.  17 paź, niedziela
Pruszcz Gdański, Kościół 
pw.Bł.M.Kozala

?

11.  17 paź, niedziela
Gdańsk, Kościół pw.Św.Ignacego 
z  Loyoli 

14:00
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TEMAT ROKU 2021/2022 

PRAWDA – KRZYŻ - WYZWOLENIE 
Od 4 października rozpoczynamy w ra-

mach poniedziałkowych Mszy Świętych                 
Domowego Kościoła w Małym Kacku 

KWADRANSIK FORMACYJNY 
czyli cykl konferencji przybliżających tego-
roczne hasło. Pierwsza konferencja będzie 
dotyczyła: Prawdy.  O czym będą następne, 
łatwo się domyślić. Konferencje będą gło-
szone przez zaproszonych gości. 
Zapraszamy do wsłuchania się i podjęcia re-
fleksji w duchu charyzmatu Światło-Życie. 
 

___________________________ 

REKOLEKCYJNE OWOCE 

ŚWIADECTWO 
Po czasie pandemii dane nam było 

uczestniczyć w rekolekcjach ewangelizacyj-
nych. Czekaliśmy na ten czas z utęsknieniem. 
To były rekolekcje, na których bardzo świa-
domie chcieliśmy być dla Pana Jezusa, zosta-
wić innych ludzi, telefony, zabieganie…dać 
ten czas Jemu. A im bardziej oddawaliśmy się 
Jezusowi, tym bardziej byliśmy tam też dla 
siebie nawzajem i dla naszych dzieci. 
 Dla nas rekolekcje są czasem, w któ-
rym spotykamy się ze sobą w Bożej Obecno-
ści w wyjątkowy sposób, umożliwiają to po-
szczególne punkty programu, które dosta-
jemy „podane na tacy”, wystarczy otworzyć 
serce i czerpać. Pan Bóg dał nam doświad-
czyć Swojej Łaski, gdy razem modliliśmy się 
przed Najświętszym Sakramentem, potwier-
dził naszą jedność, gdy przyjęliśmy do serc 
po połówce Komunii Świętej z tego samego 
komunikantu, zapewnił o Swojej nieskończo-
nej, bezwarunkowej i przebaczającej Miłości 
podczas modlitwy wstawienniczej, gdy 

wybrzmiała pieśń, która jest bardzo „nasza”         
i towarzyszyła nam już w wielu istotnych mo-
mentach życia. Dotykał serc z Ojcowską czu-
łością, której jesteśmy spragnieni.  

Od siebie dodam, że Pan Bóg z dnia na 
dzień, powoli, rozmrażał moje serce, bym 
mogła czuć, doświadczać, trwać, wzruszać 
się, bym sobie na to pozwalała bez oceniania, 
On i ja, Tato i córka i Jego Miłość. 
 Dziękujemy Dobremu Bogu za ten 
czas, za każdego człowieka, którego tam 
spotkaliśmy i za Nadzieję, że nic w naszym ży-
ciu nie dzieje się bez Jego wiedzy.  
Chwała Panu!                               Agata i Krzysiek 
___________________________ 

PREEWANGELIZACJA 

ZATRZYMAJ SIĘ W BIEGU 
 To inicjatywa realizowana przez DK dla 
małżeństw sakramentalnych spoza                      
wspólnoty, dla których ważne są ich relacje 

małżeńskie. W planie jest               
7 spotkań i weekend małżeń-
ski. Start 15 października                     
z konferencją o komunikacji 
małżeńskiej - u kapucynów, 

ul. Wałowa 28., godzina 18:30.  

 
Szczegóły i zapisy na stronie:  
https://zatrzymaj.wordpress.com/ 
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_____________________________________________________________________ 
Na kolejną Eucharystię dla małżeństw Domowego 
Kościoła zapraszamy 8 listopada na godz. 19:00.  

Dyżur liturgiczny pełnić będzie Rejon 1. 

___________________________ 

NOWA KULTURA – WARSZTATY DLA WSZYSTKICH 

ŚPIĄCY OLBRZYM 
 W Dębkach nad morzem w dniach                               
25-28 listopada 2021 r. odbędą się warsztaty.  

Konferencje poprowadzi Małgorzata Na-
wrocka z Diakonii Słowa DK RŚŻ, członek 
KWC, pisarka, dziennikarka, organizator                       
i prelegent sympozjów zajmujących się ko-
mentowaniem przemian we współczesnej 
kulturze. Tematyka warsztatów obejmie: 
   - „Co to jest popkultura i skąd się wzięła?  
   - „Popkultura i Twój Wielki Brat - media” 
Nowa kultura a wulgaryzm.     
   - „Cywilizacja europejska na zakręcie. Histo-
ryczne i współczesne źródła kryzysu” 
- „Popkultura i tzw. filozofia dobrostanu. 
Współczesne, nowe wizje nieba i szczęścia” 
   - „Współczesny Zachód kontra Starożytny 
Wschód czyli wegetarianizm, joga, medy-
cyna chińska, reinkarnacja, Budda itp.  
       Kto sprzedaje w tym supermarkecie?” 
   - „Okultyzm – ulubiony grzech popkultury” 
   - „Harry Potter i inne hity – jak to ogarnąć 
na zdrowy rozum?” 
   - „Wychowanie bez porażek – twoje 
dziecko w świecie mediów i idoli” 
 
Zapisy: Danuta i Krzysztof Śramscy                                 
603 595 350, e-mail: miratio@neostrada.pl 
 

_____________________________ 

FERIE 2022 

REKOLEKCJE CZAS PLANOWAĆ 

UWAGA! 
Ruszają zapisy na zimowe rekolekcje. 

 
OAZA RODZIN I 
11.02-27.02.2022, Kiczory  
(u podnóża Babiej Góry)  
zgłoszenia: asiacymbaluk@wp.pl 
A 693 873 362, K 601 173 817 
 
OAZA RODZIN II  
12.02-27.02.2022, Białogóra 
zgłoszenia: basiaedek@gmail.com  
B 501 304 154, E 501 535 296 
 

ORDR I  
12.02-17.02.2022, Swarzewo  
prowadzący:  Dorota i Jacek Skowrońscy 
zgłoszenia: dk@chamera.pl   
505 79 22 05 
 
Zapisy na rekolekcje wiosenne i letnie już                  
niebawem na stronie oraz w następnym 
BIULETYNIE INFORMACYJNYM  DK.  
 

 

_________________________________________________________________________

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

Teresa i Dariusz Chamera – Para Diecezjalna DK.
Nakład 50 egz. Do użytku wewnątrzkościelnego

 


