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Wspólnota powstaje tam, gdzie wszyscy, zgodnie ze swoim  
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1 LISTOPADA  

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH  
Listopad, tak różny od pozostałych 

miesięcy, pozostawia w nas zawsze doświad-

czenie przemijania i refleksji. Zasadniczym te-

matem tej refleksji powinno być: stawanie 

się świętym w czasie i w możliwościach, 

które zostały nam dane i według których ży-

jemy i umieramy. Taki jest cel naszej drogi – 

być świętym. Że jest to droga możliwa do re-

alizacji, ukazują nam przykłady wielu zna-

nych, w tym ten jeden nam w Ruchu Światło-

Życie najbliższy – Ojciec Franciszek Blachnicki 

– Czcigodny Sługa Boży. Na początku nauki                 

w seminarium zanotował w swoim zeszycie 

następujące zdanie: „Muszę zostać świętym, 

biada, jeżeli o tym 

zapomnę”. Ksiądz 

Blachnicki uczy nas 

pragnienia święto-

ści, które zdobywa 

się w codziennym 

życiu; również w 

przeciwnościach 

losu. Uważał, że czas jest łaską od pana Boga 

i nie należy go marnować, ponieważ marnu-

jemy wtedy łaskę. Chociaż z pozoru Franci-

szek Blachnicki na początku nie wyróżniał się 

niczym, w późniejszych latach jego działal-

ność, odwaga, ogromna ufność i wiara spo-

wodowały, że stał się dla wielu ludzi osobą, 

która zasługuje na miano “świętego”.  

 

Przypomnijmy, kim jest święty? Święty, to 

ten, kto ma ogromne zaufanie do Miłosier-

dzia Bożego, nie waha się głosić Słowa Bo-

żego. Nie protestuje także pełniąc służbę in-

nym, niosąc krzyż i wypełniając wiernie wolę 

Bożą. Święty to jest ten, który jest w stanie 

wykorzystać swoje życie w 100 procentach 

takie, jakie mu jest dane.                                                                            
___________________________ 

W OCZEKIWANIU NA BEATYFIKACJĘ 

DWA DOWODY NA ŚWIĘTOŚĆ 

Gość Niedzielny z 2018 r. przytacza cie-

kawy artykuł o tym samym tytule. Czytamy w 

nim wypowiedź bp. Adama Wodarczyka 0raz 

ks. Henryka Bolczyka. Pierwszy opowiada o 

zlikwidowaniu Krucjaty Wstrzemięźliwości                  

w 1960 r. „Akcja policji politycznej praktycznie 

starła Krucjatę z powierzchni ziemi. Tak się 

przynajmniej wydawało. Sam ks. Franciszek 

został aresztowany. Esbecy wyprowadzili go                

z siedziby Krucjaty, która znajdowała się w Ka-

towicach przy ul. Jordana - w miejscu, w któ-

rym dziś wznosi się gmach Wydziału Teologicz-

nego Uniwersytetu Śląskiego, a tuż obok znaj-

duje się redakcja "Gościa Niedzielnego". 

- Wychodząc, ks. Blachnicki spojrzał na figurę 

Matki Bożej i powiedział: "To jest dzień wiel-

kiego zwycięstwa Niepokalanej" - opowiada 

bp Wodarczyk.”  

Tak powiedzieć może tylko 

święty! Artykuł do przeczy-

tania w linku QR Code. 
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____________________________ 

HASŁO ROKU 2022/2023 

ŻYCIE W ŚWIETLE  
Diakonia Jedności podczas spotkania, 

które odbyło się 23 września w Warszawie, 

wybrała temat kolejnego roku formacyj-

nego, który będziemy przeżywać w latach 

2022/23. Tematem będzie: ŻYCIE W ŚWIETLE.  

Zostało ono zaczerpnięte z tekstów ks. Fran-

ciszka Blachnickiego. Nasz założyciel wska-

zywał na pięć źródeł światła, którymi dla 

chrześcijanina są: rozum, sumienie, słowo 

Boże, Jezus Chrystus i Kościół. Inspiracją       

tematu roku jest również ułożona przez    

Czcigodnego Sługę Bożego w Carlsbergu 

modlitwa do Jasnogórskiej Jutrzenki Wolno-

ści Źródła Światła i Życia.  

Słowa tej modlitwy zostały zawarte w pieśni 

“O Matko z Częstochowskiego wizerunku”, 

która decyzją CDJ będzie piosenką roku OŻK 

2022/23. Centralna Diakonia Jedności podjęła 

również decyzję o ogłoszeniu konkursu na 

znak roku. Zaproszenie do konkursu zostanie 

opublikowane w najbliższym czasie. 

____________________________ 

PAMIĘTAJMY O MODLITWIE… 

Jak co roku wspominamy i otaczamy 

wspólnotową modlitwą tych, którzy razem                   

z nami, w naszych rodzinach i w rodzinach 

naszych przyjaciół, kroczyli śmiało na drodze 

formacji do świętości w Domowym Kościele. 

Przez nieskończone miłosierdzie Boże, 

niech odpoczywają w pokoju. 
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___________________________ 

NOWY MODERATOR KRAJOWY DK 

Ks. DAMIAN KWIATKOWSKI 
Z wielką radością przekazujemy wiado-

mość, że zgodnie z punktem 39d „Zasad Do-

mowego Kościoła” w dniu 02.11.2021 r. spo-

śród przedstawionych kandydatur, Delegat 

Konferencji Episkopatu Polski ds. Ruchu 

Światło-Życie, biskup Krzysztof Włodarczyk, 

powołał księdza Damiana Kwiatkowskiego               

z archidiecezji częstochowskiej do pełnienia 

posługi moderatora krajowego Domowego 

Kościoła. 

 O księdzu Damianie 

można poczytać na stronie: 

www.oaza.pl. 
___________________________ 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

DWDD                                                                     
Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych od-

będzie się w sobotę 20 listopada 2021 w Byd-

goszczy. 

Zaproszeni są wszyscy, którzy posłu-

gują we wszystkich diakoniach w naszej die-

cezji oraz każdy, kto pełni w DK posługę.                

Pamiętajmy również, że zgodnie z Zasadami 

DK, na poziomie kręgu – diakonię stanowi 

jedno z należących do niego małżeństw, 

zwane parą animatorską. Tak więc odpowie-

dzialność za DK spoczywa na każdym pozio-

mie struktury DK od kręgu zaczynając, po-

przez rejon, diecezję, filię aż do poziomu kra-

jowego. 

 Niech będzie nas jak najwięcej abyśmy 

mogli podzielić się w duchu dnia wspólnoty                 

z innymi diakoniami z filii swoimi radościami      

i troskami. 

Zapisy na DWDD poprzez formularz 

do 17 listopada (prosimy o przestrzeganie 

terminu, gospodarze muszą zamówić obiad).  

Koszt spotkania 25 zł od 

osoby. Link do formularza: 

Chcielibyśmy ten 

dzień rozpocząć razem już 

od rana, dlatego proponu-

jemy wspólnotowy wyjazd autokarem.     

Koszt autokaru to 40 zł od osoby.  Prosimy 

zatem o zapisy:  

dk@chamera.pl - z ilością osób                       

i  przybliżonym miejscem wyjazdu. 

 

PLAN DWDD 

10:00 Zawiązanie wspólnoty 

         Konferencja 

11:15  Namiot Spotkania: Łk 20, 27-40 

         Przygotowanie do Eucharystii 

12:00  Eucharystia (kościół św. Marka) 

        Obiad 

       Spotkanie w diakoniach 

16:00 Godzina odpowiedzialności 

         Nieszpory 



 

4 

___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY 
W niedzielę 5 grudnia w oliwskiej kate-

drze odbędzie się kolejny, zimowy DDW, po-

łączony z zakończeniem Morza Modlitwy. 

Spotykamy się o godzinie 12:15 na zawiąza-

niu wspólnoty, potem Eucharystia, namiot 

spotkania i uwielbienie na dziękczynienie za 

owoce Morza Modlitwy, oraz Mikołajkowa 

atrakcja dla najmłodszych. Gałąź młodzie-

żowa też będzie miała swoją atrakcję! 

Zarezerwujmy tę niedzielę na spotka-

nie z Panem Jezusem w Eucharystii i we 

wspólnocie. Niech ten dzień będzie prawdzi-

wie świętem Ruchu. Zapraszamy wszystkich 

członków, czyli dzieci Boże, młodzież oraz 

rodzinki. 

Poczujmy się razem odpowiedzialni za 

przebieg Dnia Wspólnoty i pytajmy pary rejo-

nowe, w czym moglibyśmy pomóc. 

„Wspólnota powstaje tam, gdzie wszy-

scy, zgodnie ze swoim charyzmatem, podej-

mują służbę dla jej budowania.” (ks. FB) 

 
___________________________ 

NOWA KULTURA 

KURTYNA 2021 

 VI Przegląd Teatrów Amatorskich im. 

Marka Hermanna odbędzie się w dniach                 

21-27 listopada 2021 r. W tym roku – Kurtyna 

wpisuje się w 100. Rocznicę urodzin czcigod-

nego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnic-

kiego.  Z tej okazji na widzów czekają przygo-

towane przez organizatorów niespodzianki 

przybliżające tę niezwykłą postać. 

 

 

 
Kurtyna rozpocznie się w niedzielę                 

21 listopada Mszą Świętą o godzinie 18:00 

pod przewodnictwem Księdza Biskupa Zbi-

gniewa Zielińskiego, po której widzowie 

obejrzą spektakl otwarcia pt. „Król Wscho-

dzącego Słońca” w wykonaniu Grupy Arty-

stycznej Nazaret. Program VI Kurtyny                         

w linku QR Code.   

Od pierwszej edycji 

Kurtyny jej uczestnikami są 

amatorskie grupy teatralne                

z całej Polski – w tym grupy 

osób niepełnosprawnych. 

Kurtyna to prawdopodobnie jedyny przegląd 

teatralny, gdzie na równych zasadach i bez 

kategoryzowania, rywalizują zespoły osób               

z niepełnosprawnościami i w pełni spraw-

nych.  

Spektakle na deskach „kurtynowej” 

sceny zbudowanej w kościele pw. Chrystusa 

Króla w Gdyni Małym Kacku, wywiady z ich 

twórcami oraz inne wydarzenia finałowego 

tygodnia będą transmitowane on-line.  

 

Finałowy tydzień Kurtyny zakończy się 

27 listopada br. o godzinie 15:00 rozdaniem 

nagród połączonym z koncertem zespołu 

Siewcy Lednicy. 

Zapraszamy!!! 
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_____________________________ 

ZIMA - WIOSNA 2022 

REKOLEKCJE CZAS PLANOWAĆ 

OAZA NOWEGO ŻYCIA I DLA RODZIN 
11.02-27.02.2022, Kiczory  
(u podnóża Babiej Góry)  
zgłoszenia: asiacymbaluk@wp.pl 
A 693 873 362, K 601 173 817 
 
OAZA NOWEGO ŻYCIA II DLA RODZIN 
12.02-27.02.2022, Białogóra 
zgłoszenia: basiaedek@gmail.com  
B 501 304 154, E 501 535 296 
 
ORDR I * 
prowadzący:  Dorota i Jacek Skowrońscy 
zgłoszenia: d.j.skowronscy@gmail.com 
505 200 649 
* Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej 
przygotowuje do posługi na rekolekcjach, 
zapraszamy małżeństwa po przeżyciu for-
macji podstawowej (OR I, II, III, ORAR I i II). 
 
RADOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ * 
 12.02-20.02.2022 Stasikówka  
Zgłoszenia: dksoleccy@gmail.com 
605 887 973 
* Zapraszamy małżeństwa po OR I                              
i po pierwszym roku pracy  
 
REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE  
20.02-27.02.2022, Korbielów  
Zgłoszenia: lena.konczal@gmail.com 
695 180 548 
 
SESJA O PILOTOWANIU KRĘGÓW * 
28.04-3.05.2022, Dębki  
Prowadzący: Grażyna i Roman Strugowie  
Zgłoszenia: teresakulas@wp.pl 
666 557 277 
* Zapraszamy małżeństwa po przeżyciu mini-
mum: OR I, OR II, ORAR I i ORAR II 
 

ORDR II *  
28.04-3.05.2022, Swarzewo  
Prowadzący: Halina i Michał Knottowie  
Zgłoszenia:  dk@chamera.pl 
505 79 22 05 
* Oaza Rekolekcyjna Diakonii Rekolekcyjnej 
przygotowuje do posługi na rekolekcjach, 
zapraszamy małżeństwa po przeżyciu for-
macji podstawowej  (OR I, II, III, ORAR I i II). 
_______________________________ 

8 GRUDNIA 2021 – NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP 

ŚWIĘTO PATRONALNE RUCHU Ś-Ż 
oraz Instytutu Niepokalanej Matki 
Kościoła 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! 

Na kolejną Eucharystię dla małżeństw Domo-

wego Kościoła zapraszamy w ŚWIĘTO PATRO-

NALNE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

ŚRODA 8 GRUDNIA 2021 g. 19.00 

Dyżur liturgiczny pełnić będzie  Rejon 2. 
________________________________________________________________________ 

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

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