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Maryjność Ruchu Światło-Życie wyraża się w tytule „Niepokalana, 
Matka Kościoła”, którym najczęściej ją przyzywamy, a jej symbolem 

jest statua na Kopiej Górce w Krościenku. 
List z Fatimy, Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki 
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8 GRUDNIA – ŚWIĘTO PATRONALNE RUCHU 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO PO-
CZĘCIA NMP 

5 stycznia 1957 r. Pokoik, mały stół, a na 

nim figurka Matki Bożej. Zapalił świecę i po-

wiedział, że teraz wszystko, co będzie się 

działo w tym miejscu, oddamy pod opiekę 

Matce Bożej, i wszystkich, którzy będą tu pra-

cować i przychodzić. Powiedział, że Matka 

Boża musi nad tym dziełem czuwać, musi je 

wziąć jako swoją własność. („Trzy opowiada-

nia, jedna historia”)      

I tak to się w 

zasadzie zaczęło. 

Dziś już każdy oazo-

wicz słyszał, że w 

Krościenku 11.06. 

1973 kardynał Karol 

Wojtyła poświęcił 

statuę i dokonał 

aktu oddania dzieła 

oazy, Ruchu Ży-

wego Kościoła (ta-

kiego określenia 

używaliśmy wtedy, 

zmiana nastąpiła                 

w 1976 r.) całej dia-

konii oraz tego miejsca NIEPOKALANEJ, 

MATCE KOŚCIOŁA. 

Ale być może nie każdy wie, że Ojciec 

Blachnicki podczas homilii na święto NMP 

Matki Kościoła 8 czerwca 1981 r. powiedział:  

 

„Ruch Światło-Życie posiada także drugą                   

nazwę - Dzieło Niepokalanej Matki Kościoła”. 

W swoim referacie na VII Kongregację 

Odpowiedzialnych Ruchu w 1982 pisał jesz-

cze bardziej jednoznacznie: Maryjność ta jest 

tak głęboko zakorzeniona w istocie chary-

zmatu Ruchu Światło-Życie, że nazwanie                       

ruchu dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła 

jest w pełni uzasadnione. Pragniemy, aby ta 

nazwa przyjęła się odtąd w ruchu obok nazwy 

Ruch Światło-Życie”. 

Cóż jeszcze można powiedzieć o tym, 

co łączy ruch z Niepokalaną? Otóż  nasza for-

macja podstawowa (tak, bracie i siostro - 

chodzi o rekolekcje!) jest próbą odtworzenia 

postawy Maryi wobec Chrystusa i dlatego 

Ona patronuje tej pracy, jako Ta, która najdo-

skonalej słuchała słowa Bożego i strzegła go. 

Dlatego towarzyszy tej pracy RÓŻANIEC, 

jako modlitwa, która uczy nas z Maryją roz-

ważać i odtwarzać w sobie tajemnicę Chry-

stusa. Figurka Niepokalanej pojawia się obok 

Pisma Świętego na stole, wokół którego gro-

madzi się wspólnota oazowa, aby rozważać 

słowo Boże. („Charyzmat Światło-Życie”)  

Członkowie Diakonii praktykują                        

codzienne oddanie się Niepokalanej, Matce 

Kościoła i Chrystusowi Słudze. Praktyka ta 

polega na krótkiej, osobistej modlitwie,                        

w której wyraża się gotowość zjednoczenia                

z Maryją w Jej oddaniu się w Duchu Świętym 
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Chrystusowi Słudze.  („Charyzmat i Ducho-

wość Ruchu Światło-Życie”) 

I dlatego właśnie podczas Mszy Świę-

tej Domowego Kościoła 8 

grudnia w Gdyni Małym 

Kacku – świadomie, i z całym 

wewnętrznym przekona-

niem, odnowimy Akt Konsty-

tutywny zawierzenia Niepokalanej, Matce 

Kościoła.  
___________________________ 

8 GRUDNIA  

GODZINA ŁASKI 
Jest taka godzina w ciągu roku, gdy 

Niebo otwiera się szeroko dla każdego 

człowieka. Przez 60 minut na świat wylewają 

się fale łask. W tej godzinie nawrócić się może 

nawet najbardziej zatwardziały grzesznik. Ta 

godzina, to GODZINA ŁASKI, która jest 

wyjątkowym prezentem dla 

ludzkości od Niepokalanej. 

Przypada 8 grudnia o godz. 

12.00 – 13.00. Można ją odpra-

wić w domu, w pracy, na dwo-

rze, a najlepiej w kościele. Jeśli nie możemy na 

modlitwę przeznaczyć całej godziny, to ofia-

rujmy Maryi tyle czasu ile akurat możemy. 
____________________________ 

TEMAT ROKU 

PRAWDA 
W temacie Prawdy powiedziano już 

wiele. Jest to dla każdego chrześcijanina 

sprawa podstawowa. Życie w prawdzie. Ży-

cie prawdą. Życie naprawdę. Ku refleksji: 

Musimy wyzwolić się wewnętrznie od 

zakłamanego obrazu rzeczywistości, który ze-

wsząd jest nam sugerowany, szczególnie przez 

środki społecznego przekazu. Dając wiarę 

kłamstwu, jesteśmy rozbrajani i oddajemy się 

w niewolę! Musimy być czujni i mieć odwagę 

popatrzeć prawdzie w oczy, aby widzieć, z ja-

kim przeciwnikiem mamy do czynienia. Mu-

simy demaskować kłamstwo i nazywać rzeczy 

po imieniu, w świetle wiary i w perspektywie 

nadprzyrodzonej, bo tylko ona ostatecznie 

jest w pełni słuszna. Gdzie tylko możemy, 

otwierajmy ludziom oczy, aby oceniali sytuację 

w prawdzie! 

Znając prawdę i wiedząc, z jaką siłą mu-

simy walczyć, oddajmy się Niepokalanej, aby 

uczestniczyć w Jej mocy i zwycięstwie!                           

W tym oddaniu się możemy przezwyciężyć lęk 

i znaleźć ufność. 

Dając świadectwo prawdzie bez lęku, 

bądźmy gotowi przyjąć na siebie cierpienia                     

i prześladowania. Ofiarujmy je z gotowością 

przebaczenia za tych, którzy są ich sprawcami! 

Wtedy jesteśmy najsilniejsi miłością. 

I nic nas nie może zwolnić od tego, aby 

być świadkami Prawdy. Dziś i teraz. 

____________________________ 

ZASADY DK 

REGULARNE STUDIUM PISMA       
ŚWIĘTEGO 

Właśnie rozpoczął się nowy rok litur-

giczny, a już zbliża się także i Nowy Rok. Jest 

to zatem dobry czas i dobra okazja aby pod-

jąć się jakiegoś postanowienia. My zachę-

camy, aby było to jedno z zobowiązań DK – 

regularne studium Pisma Świętego.  
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O co chodzi w tym zobowiązaniu? 

Ważne jest POZNAWANIE słowa Bożego                      

i jego pogłębiona lektura. Chodzi tu o „pielę-

gnowanie kontaktu z Pismem Świętym jako 

SŁOWA ŻYCIA przez osobiste studium”.     

(„Charyzmat i Duchowość Ruchu Światło – 

Życie”). 

Jak czytać Pismo Święte? 

Przede wszystkim upewnijmy się, że nasze 

Pismo ma imprimatur Kościoła, czyli że dany 

przekład jest zgodny z nauczaniem Kościoła. 

Miejmy świadomość, że „za pobożne czytanie 

Pisma św. przez pół godziny z należnym sza-

cunkiem dla Słowa Bożego i traktowanie tej 

czynności jako czytanie duchowe” można uzy-

skać odpust zupełny. Czytanie najlepiej za-

cząć od Nowego Testamentu – np. od Ewan-

gelii Świętego Marka (najprawdopodobnie 

jest to najstarsza Ewangelia), Ewangelii Świę-

tego Łukasza lub od Dziejów Apostolskich. 

Czytając codziennie cztery rozdziały, prze-

czytamy całe Pismo Święte w ciągu jednego 

roku. Można też skorzystać z wielu dostęp-

nych w Internecie schematów czytania. 
___________________________ 

11 LISTOPADA - AFRYKA 

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI  
Ze wzruszeniem oglądaliśmy ostatnio zdjęcia 

z polskiego Dnia Niepodległości, który świę-

towały kenijskie sieroty zaopiekowane przez 

Ruch Światło-Życie.  

Warto wiedzieć, że również w Afryce 

odbywają się „nasze” oazowe rekolekcje. 

Animatorzy z Polski z lokalnymi kandydatami 

na animatorów przepro-

wadzili 10 turnusów oaz: I i 

II stopnień ONŻ i Ewangeli-

zacyjne. Oazy Rekolek-

cyjne, jednodniowe dni 

skupienia   i liczne spotka-

nia z młodzieżą i dorosłymi 

szerząc charyzmat Ruchu 

Światło-Życie. Na 2022 rok zaplanowane są 

już kolejne, ale potrzebują naszej modlitwy,  

wsparcia, no i oczywiście chętnych wolonta-

riuszy… ODWAGI! 
___________________________ 

CENTRALNA DIAKONIA MISYJNA RUCHU Ś-Ż 

ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ 
To już prawie trzy lata, odkąd przyjęli-

śmy Pawełka do naszej rodziny, choć na nie-

bagatelną odległość - prawie 9 tysięcy kilo-

metrów. Początki nie były łatwe. Najpierw 

zapytaliśmy naszych już pełnoletnich synów, 

czy zgadzają się na kolejne dziecko w rodzi-

nie. Potem długo oczekiwaliśmy na zdjęcie 

Pawełka, bo chcieliśmy go zobaczyć. Wie-

dzieliśmy, że jego rodzice nie mogli go wy-

chowywać i jako 6 latek musiał się usamo-

dzielnić. To usamodzielnianie polegało na 

tym, że spał gdzieś w krzakach i w krzakach 

go właśnie znaleziono…Była jeszcze sprawa 

finansów. Czy podołamy? Kolejne obciążenie 

i tak napiętego budżetu domowego? A co z 

naszymi kredytami, opłatami. To przecież 

ogromna odpowiedzialność i zobowiązanie! 

No i ta niebagatelna kwota comiesięcznego 

wyżywienia, opłaty za szkołę, zamieszkania. 

Tak, ta kwota nas najbardziej poraziła! To 

było: sto dwadzieścia złotych miesięcznie. 
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Jeszcze raz powtórzę: sto dwadzieścia zło-

tych miesięcznie, na całe utrzymanie dziecka! 

Dziś, im bliżej Bożego Narodzenia, tym 

bardziej myślimy o pustym talerzu, który dla 

nas już nie jest anonimowy. A jak jest u Was?  

Aby zgłosić się do programu wystarczy skon-

taktować się na adres adopcja@oaza.pl. 

Tam uzyskać można deklarację, szczegóły 

płatności i kontaktu. Ofiary można wysyłać 

miesięcznie, kwartalnie lub za rok z góry. 
___________________________ 

NOWA KULTURA - FILM 

BLACHNICKI ŻYCIE I ŚWIATŁO   
Od 15 listopada na ekranach kin oraz                 

w TVP można oglądać film dokumentalny                 

w reżyserii Iwo Kardela i Jana Pospieszal-

skiego wyprodukowany przez Telewizję                 

Polską pt. „Blachnicki – życie i światło”. 

Dla tych, co jeszcze nie wi-

dzieli, Telewizja TVP Polo-

nia będzie go emitować we 

wtorek 7 grudnia 2021                           

o godzinie 22:35. 

Jest to film dokumentalny przedstawiający 

postać księdza Franciszka na 

tle historycznym oraz próbu-

jący przedstawić na czym 

polegał fenomen jego 

skromnej osoby o wielkiej 

odwadze, wierze  i ufności. Film jest także do-

stępny na platformie YouTube. Link w QR ko-

dzie. 
___________________________ 

ZOBOWIĄZANIA? 

RANDKA MAŁŻEŃSKA 2.0 

Odpowiedzialni za duchową formację narze-

czonych i małżeństw często spotykają się                      

z sygnałami, że jednym z istotniejszych pro-

blemów jest komunikacja, rozumiana jako 

wzajemne słuchanie, zrozumienie, dążenie 

do zauważania drugiej osoby w związku. 

Przyczyn kłopotów w tej sferze może być 

wiele, jednak są pewne wspólne uwarunko-

wania, które mogą sprzyjać, bądź przeszka-

dzać w tym, aby umieć się porozumieć. Na-

rzeczeni, małżonkowie, często nie wiedzą jak 

dbać o swoje relacje, jak uczyć się mówić                         

o trudnościach, zranieniach czy kryzysach:                      

w sposób budujący, a nie destrukcyjny. To 

wymaga od małżonków zaangażowania                          

i pracy, ale też odpowiednich narzędzi.                                 

Jednym z nich jest aplikacja Randka                                

Małżeńska 2.0. Jej forma i treść są skonstruo-

wane tak, żeby nauczyć się małymi krokami 

wzmacniać wzajemne relacje. Tak naprawdę 
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Randka małżeńska to Warsz-

tat multimedialny i Aplikacja, 

która ma być dla małżeństw 

drogowskazem i pomocą                    

w przeprowadzeniu dialogu 

małżeńskiego. Więcej informacji na stronie 

www.oaza.pl oraz www.randkamalzenska. 

 
___________________________ 

REKOLEKCJE - ŚWIADECTWO 

ORAR II w Dębkach 10-14.11.2021 
 Błogosławiony czas spędzony razem, 

we dwoje i we Wspólnocie Domowego Ko-

ścioła. Dni w rytmie modlitwy, spotkań for-

macyjnych, spotkań z Panem Bogiem i Jego 

Matką. Podczas indywidualnej adoracji od-

czułem bliskość Pana, jak chyba nigdy dotąd. 

Czas niezmącony troskami codzienności, 

inna rzeczywistość bliżej nieba, ale tu – na 

Ziemi. W ciągu roku nie ma wiele takich spo-

sobności, by się zatrzymać i popatrzeć na 

moją Żonę, mojego Męża, jak na dar Boży, 

Chrystusowy Krzyż, który jednocześnie jest 

brzemieniem, ale też słodkim ciężarem. Na 

rekolekcjach nic nas nie odciąga od tego, co 

jest naszym wspólnym celem, nic nas nie 

sprowadza ze wspólnej drogi, którą zdążamy 

do Chrystusa. W tej atmosferze słyszę głos 

mojej Żony, mojego Męża, słowa których nie 

da się usłyszeć gdziekolwiek indziej, bo za-

zwyczaj znikają w szumie codzienności. 

Bracia i Siostry ze wspólnoty, osoby które 

spotykam na rekolekcjach, okazują się szcze-

gólnie mi bliskie. Ich świadectwo dawane 

podczas rozmów, spotkań w kręgach, wierzę 

że są słowem Chrystusa, który nie ustaje w 

poszukiwaniu mnie. Poznaję w tych słowach 

troskę Dobrego Pasterza o swoje owce. AiG 

 

___________________________ 

26 GRUDNIA 2021 r. – ŚWIĘTO PATRONALNE DK 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY 

Domowy Kościół jako wspólnota ro-

dzinna ma również swoje święto, które               

w tym roku przypada w Niedzielę Świętej Ro-

dziny – 26 grudnia - bo Święta Rodzina ma 

być dla nas wzorem i orędownikiem dla na-

szych rodzin. Obraz Świętej Rodziny przed-

stawiony jest w ikonie, którą zna każdy z nas. 

Ikona namalowana została na prośbę odpo-

wiedzialnych w latach siedemdziesiątych za 

Ruch Equipes Notre Dame: Marii i Ludwika 

d'Amonville. Została przyjęta przez Kościół 

Domowy i symbolizuje zjednoczenie, głę-

boką jedność małżeńsko-rodzinną oraz wy-

raża miłość, życie małżeństwa i rodziny 

chrześcijańskiej oraz wskazuje na rodzinną 

duchowość Świętej Rodziny. Emanuje z niej 

wielka tkliwość i delikatność.  

Święty Józef przygarnia Maryję. Poda-

nymi sobie rękoma Oboje trzymają i obej-

mują Chrystusa. Chrystus 

lewą rękę łączy z Ich rę-

koma, zaś prawą ręką 

podniesioną do błogosła-

wieństwa wskazuje na 

Maryję. Te trzy złączone 

dłonie wyrażają jedność 

Chrystusa  z parą małżeń-

ską złączoną przysięgą małżeńską. 

___________________________ 

WSPÓLNOTA  

NOWA FAMILIA 
 Cieszymy się, że dzięki staraniom Die-

cezjalnej Diakonii Komunikowania Społecz-

nego została uruchomiona odnowiona plat-

http://www.oaza.pl/
http://www.randkamalzenska/
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forma mailingowa NOWA FAMILIA zawiera-

jąca oprócz regulaminu trzy obszary spraw, 

którymi żyjemy na co dzień. Każdy może się 

zapisać do dowolnej grupy: 

1. familia-wspolnota@googlegroups.com – 

treści dotyczące wspólnoty, formacji i modli-

twy 

2. familia-ogloszenia@googlegroups.com – 

treści zawierające ogłoszenia dotyczące 

kupna, sprzedaży, wymiany, oddania, poszu-

kiwanych dóbr/usług, itp. 

3. familia-dyskusja@googlegroups.com – 

miejsce do dyskusji na każdy temat. 

 

Zapisy oraz Regulamin do-

stępny jest na stronie: 

https://gdansk.oaza.pl/fami-

lia/ 

UWAGA! 

W dniu 31.12.2021 nastąpi wyłączenie                   

obecnej familii! 
___________________________ 

KOŚCIÓŁ - WSPÓLNOTA  

SYNODALNOŚĆ KOŚCIOŁA 
Od października z woli Ojca Świętego 

cały Kościół przeżywa Synod o synodalności, 

czyli wspólną drogę, bo to właśnie oznacza 

słowo „synod”. Proces ten ma nas pobudzić 

do odpowiedzialności za Kościół, do wzajem-

nego wysłuchania się w obecności Ducha 

Świętego, dlatego trzeba go przeżyć w du-

chu modlitwy. Jeśli nie ma Ducha Świętego, 

nie będzie Synodu – mówi papież Franciszek. 

Duch Święty prowadzi nas tam, gdzie 

Bóg chce, abyśmy poszli. Bo to Ducha potrze-

bujemy, nieustannie nowego tchnienia Boga, 

który uwalnia nas od wszelkiego zamknięcia, 

ożywia to, co martwe, rozluźnia kajdany i roz-

siewa radość. 

Tworząc poprzez Synod okazję do słu-

chania i dialogu na poziomie lokalnym, pa-

pież Franciszek wzywa Kościół do ponow-

nego odkrycia jego głęboko synodalnej na-

tury. To ponowne odkrycie synodalnych ko-

rzeni Kościoła będzie się wiązało z procesem 

pokornego i wspólnego uczenia się, w jaki 

sposób Bóg wzywa nas do bycia Kościołem 

w trzecim tysiącleciu. W tym kontekście sy-

nodalność stanowi drogę, na której Kościół 

może zostać odnowiony przez działanie Du-

cha Świętego – poprzez wsłuchiwanie się ra-

zem w to, co Bóg chce powiedzieć swojemu 

ludowi.  

Zadaniem obecnego Synodu jest wsłu-

chanie się, jako cały Lud Boży, w to, co Duch 

Święty mówi do Kościoła. Czynimy to po-

przez wspólne słuchanie Słowa Bożego za-

wartego w Piśmie Świętym i żywej Tradycji 

Kościoła, a następnie poprzez słuchanie sie-

bie nawzajem, a zwłaszcza tych, którzy znaj-

dują się na marginesie, rozeznając znaki 

czasu. W istocie, cały proces synodalny ma 

na celu rozwijanie żywego doświadczenia ro-

zeznawania, uczestnictwa i współodpowie-

dzialności, w którym różnorodność darów łą-

czy się dla misji Kościoła w świecie. 

W ramach Ruchu Światło-Życie propo-

nujemy aby to wspólne wsłuchiwanie się w 

wolę Boga również się odbyło. Dlatego bę-

dziemy zapraszać na spotkania, na których 

pochylimy się nad pytaniami synodalnymi za-

wartymi w 10 punktach: 

1. TOWARZYSZE PODRÓŻY 

Kiedy mówimy „nasz Kościół”, kto do 

niego należy? Jakie osoby lub grupy są pozo-

stawione na marginesie? 

2. SŁUCHANIE W jaki sposób wysłuchiwani są 

świeccy, zwłaszcza kobiety i młodzi ludzie? 

https://gdansk.oaza.pl/familia/
https://gdansk.oaza.pl/familia/
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Co ułatwia lub utrudnia nasze słuchanie? Jak 

dobrze słuchamy tych, którzy są na peryfe-

riach?  

3. ZABIERANIE GŁOSU 

Co umożliwia lub utrudnia odważne, szczere 

i odpowiedzialne wypowiadanie się w na-

szym Kościele lokalnym i w społeczeństwie? 

Kiedy i jak udaje nam się powiedzieć to, co 

jest dla nas ważne?  

4. CELEBROWANIE 

„Podążanie razem” jest możliwe tylko 

wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym słu-

chaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii.                   

W jaki sposób modlitwa i celebracje litur-

giczne inspirują i ukierunkowują nasze 

wspólne życie i misję w naszej wspólnocie?          

W jaki sposób krzewimy czynne uczestnic-

two wszystkich wiernych w liturgii?  

5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W NASZEJ 

WSPÓLNEJ MISJI 

Skoro wszyscy jesteśmy uczniami-mi-

sjonarzami, to w jaki sposób każda osoba 

ochrzczona jest powołana do uczestniczenia 

w misji Kościoła? W jaki sposób wspólnota 

wspiera swoich członków zaangażowanych 

w służbę na rzecz społeczeństwa w różny 

sposób (zaangażowanie społeczne i poli-

tyczne, badania naukowe, nauczanie, krze-

wienie sprawiedliwości społecznej, ochrona 

praw człowieka, troska o środowisko itp.).  

6. DIALOG W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE 

Jakie są miejsca, sposoby dialogu w na-

szym Kościele lokalnym, w naszej wspólno-

cie? W jaki sposób są rozwiązywane różnice 

poglądów, konflikty i trudności?  

7. EKUMENIZM 

Jakie relacje ma nasza wspólnota z na-

szymi braćmi i siostrami innych wyznań 

chrześcijańskich? Co nas łączy i jak razem 

podążamy? Jakie owoce przyniosło nam 

wspólne podążanie? Jakie są trudności?  

8. WŁADZA I UCZESTNICTWO 

W jaki sposób określamy cele, do któ-

rych należy dążyć, drogę do ich osiągnięcia i 

kroki, które należy podjąć? W jaki sposób 

sprawowana jest władza lub zarządzanie w 

naszym Kościele lokalnym? W jaki sposób 

praca zespołowa i współodpowiedzialność 

są realizowane w praktyce?  

9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE                   

DECYZJI 

Za pomocą jakich metod wspólnie ro-

zeznajemy i podejmujemy decyzje? Jak je 

można ulepszyć? 

10. FORMOWANIE SIĘ W SYNODALNOŚCI 

Jak jako wspólnota formujemy siebie                 

i osoby, które pełnią odpowiedzialność aby 

były bardziej zdolne do „podążania razem”, 

słuchania siebie nawzajem i dialogowania? 

Pierwsze spotkanie odbędzie się                           

29 grudnia 2021 w Małym Kacku po Mszy 

Świętej o godzinie 18.oo. 
_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE – WIOSNA / LATO 

REKOLEKCJE W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

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 
 
ORDR I * (po formacji podstawowej) 
prowadzący:  Dorota i Jacek Skowrońscy 
zgłoszenia: d.j.skowronscy@gmail.com 
505 200 649 
 
RADOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ 
 12.02-20.02.2022 Stasikówka  
Zgłoszenia: dksoleccy@gmail.com 
605 887 973 

mailto:d.j.skowronscy@gmail.com
mailto:dksoleccy@gmail.com
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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 *  (po formacji podstawowej) 
28.04-3.05.2022, Swarzewo  
Prowadzący: Halina i Michał Knottowie  
Zgłoszenia:  dk@chamera.pl 
505 79 22 05 
 
OAZA NOWEGO ŻYCIA II DLA RODZIN 
28.06-14.07.2022, Bystra Krakowska  

Prowadzący: Jola i Piotr Komarniccy  

Zgłoszenia: pkomar0104@gmail.com 

502 574 882 

 

OAZA NOWEGO ŻYCIA I DLA RODZIN 
15.07-31.07.2022, Kniewo 

Prowadzący: Basia i Lesław Brzezińscy  

Zgłoszenia: b.brzezinska@wp.pl 

501 552 669 

 

OAZA NOWEGO ŻYCIA III DLA RODZIN 
15.07-31.07.2022, Zamek Bierzgłowski 

Prowadzący: Gabrysia i Tomek Sowa 

Zgłoszenia:  tomasz.sowa@vininova.pl 

602 236 502 

 

OAZA NOWEGO ŻYCIA II DLA RODZIN 
31.07.-16.08.2022, Brenna 

Prowadzący: Teresa i Darek Chamera 

Zgłoszenia: dk@chamera.pl 

505 79 22 05 

OAZA NOWEGO ŻYCIA I DLA RODZIN 
05-21.08.2022 Kiczory   

Prowadzący: Teresa i Marek Kulas 

Zapisy: teresakulas@wp.pl 

666 557 277 

 

OAZA NOWEGO ŻYCIA I DLA RODZIN 
05- 21.08.2022, Krzydlina Mała 

Prowadzący: Lena i Jacek Konczal 

Zapisy: lena.konczal@gmail.com 

695 180 548 
 

Krótkie letnie rekolekcje formacyjne pojawią 

się w kolejnym biuletynie…Do zobaczenia! 
_____________________________ 

Kochani, z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
i nadchodzącego Nowego Roku 

 
Chcielibyśmy życzyć wszystkim członkom 

Ruchu Światło-Życie  
- i tym dużym i tym małym - 

aby Boża Dziecina obdarzyła                                  
nas wszystkich wzajemną miłością,  

radością i pokojem. 
 

Niech Niepokalana wyprasza nam                        
na Nowy Rok 2022,  który będziemy                  

przeżywać w Ruchu pod hasłem: 
 Życie w Świetle,  

łaskę Życia w Świetle Ewangelii. 
 

Ks. Tomasz Knuth 

Tereska i Darek Chamera  
 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 
Odpowiedzialni za treść:  

ks. Tomasz Knuth – Moderator Diecezjalny DK,  
Teresa i Dariusz Chamera – Para Diecezjalna DK. 

Nakład 50 egz. Do użytku wewnątrzkościelnego 

 

mailto:lena.konczal@gmail.com
mailto:teresakulas@wp.pl
mailto:dk@chamera.pl
mailto:pkomar0104@gmail.com
mailto:b.brzezinska@wp.pl
mailto:tomasz.sowa@vininova.pl
mailto:dk@chamera.pl
mailto:teresakulas@wp.pl
mailto:lena.konczal@gmail.com

