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Wszczepienie w postawę Chrystusa Sługi przez namaszczenie Jego Duchem 
zapewnia Ruchowi Światło-Życie wewnętrzne i dynamiczne skierowanie ku 

wielkiej jedności planu Ojca w mocy bezinteresownej służby. 
Charyzmat i duchowość Ruchu Ś-Ż, Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki 

 

  

  

 

 

 

 
 

_____________________________ 

1 STYCZNIA – NOWY ROK 

MEDYTACJA NA NOWY ROK 
Wychodzimy w Nowy Rok Pański 2022. 

Jaki on będzie. Przyszłość, której nikt poza 

Bogiem nie zna, zawsze budzi w człowieku 

zaciekawienie, ale również lęk i niepewność. 

Tej niepewności, braku stabilizacji, jest dzisiaj 

znacznie więcej niż jeszcze kilka lat wcze-

śniej. Znaki zapytania co do naszej przyszło-

ści wyrastają jak grzyby po deszczu. Jaka jed-

nak będzie odpowiedź na te pytania i wątpli-

wości. Wiele zależy od tego, w czym albo le-

piej powiedzieć, w kim złożymy nasze na-

dzieje i oczekiwania. Komu powierzymy na-

sze lęki i troski, całą naszą niepewność byto-

wania na tym świecie.  

Święty Paweł Apostoł pisał w liście do 

Filipian: „wszystko mogę w Tym, który mnie 

umacnia”. On, Apostoł Narodów całą na-

dzieję złożył w Jezusie Chrystusie. Nasuwa 

się pytanie, czy współczesny człowiek,                        

a szczególnie chrześcijanin, postawi na Zba-

wiciela, Jezusa Chrystusa. Słowo Boże jest le-

karstwem na obecne bolączki. W nim jest 

Prawda. A prawda jak mówił Chrystus ma 

moc nas wyzwalać z niewoli grzechu. Wiele 

chorób dotyka ludzkość, ale największa jest 

choroba ducha, zwana grzechem.  

Dziś człowiek radzi sobie z ogromną 

ilością ograniczeń. Wyzwania, które stawia 

ludzkość przed nauką różnych dziedzin są 

 

 

stopniowo spełniane i realizowane. Przekra-

czamy siebie samych. Jednak nie potrafimy 

sami wyzwolić się z grzechów. One nas ogra-

niczają poniżają, osłabiają i sprawiają, że nie 

czujemy się wolni. Obecna kondycja du-

chowa nas ludzi jest tragiczna. Powoli krok 

po kroku staczamy się w coraz większą prze-

paść zła i niegodziwości, z której coraz trud-

niej się wydostać. Potrzeba mocnego lekar-

stwa na ten wielki grzech zaślepienia i znie-

wolenia. Musimy wołać i błagać Pana jak nie-

widomy pod Jerychem: spraw abym przej-

rzał. Jan Paweł II w rozmowie z André Fros-

sardem, wybitnym pisarzem i myślicielem 

francuskim  zaznaczył, że na obecny stan 

ludzkości, która jest bardzo chora i unurzana 

w grzech jest jedyne lekarstwo: Boże Miło-

sierdzie. Jezus Miłosierny jako lekarz dusz                       

i ciał przyjdzie do każdego, który uzna swoją 

chorobę i zaprosi do siebie Boskiego Leka-

rza.  

Niech w tym Nowym Roku, który roz-

poczynamy będzie do naszej codzienności 

zaproszony Jezus Chrystus, Boski Lekarz, 

który może wszystko. Serce niech stanie się 

mieszkaniem Ducha Świętego.       Ks. Tomasz 
___________________________ 

9 STYCZNIA – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO  

NIEDZIELA CHRYSTUSA SŁUGI 

ŚWIĘTO PATRONALNE MODERATORÓW 

W niedzielę Chrztu Pańskiego, obchodzoną 

w Ruchu Światło-Życie jako niedziela 
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Chrystusa Sługi, w szczególny sposób 

pamiętamy i otaczamy modlitwą Kapłanów-

Moderatorów. Życzymy Wam, aby każdy 

dzień Waszego trwania przy Chrystusie był 

czasem dawania bezinteresownej miłości 

wspólnocie, której służycie.  

Koniecznie złóżcie życzenia Waszym 

Kapłanom – Moderatorom i zapewnijcie                       

o pamięci i modlitwie za nich i ich posługę! 
___________________________ 

WSPÓLNOTA  

NOWA FAMILIA 
 Cieszymy się, że już działa nowa lista 

mailingowa, która jak pokazało doświadcze-

nie, jest nam jednak potrzebna do wymiany 

myśli, informacji, potrzeb i próśb. Mamy na-

dzieję, że będzie nam służyła jako boże na-

rzędzie, jednak wszyscy poczuwajmy się do 

odpowiedzialności za jej kształt i każde za-

mieszczane tam słowo.  

 Przypominamy, że można się zapisy-

wać 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 dostępny jest 

na stronie: https://gdansk.oaza.pl/familia/ 

 

Nowa familia ma służyć członkom Ruchu 

Światło-Życie archidiecezji gdańskiej, stąd 

też konieczne jest potwierdzenie aktualnego 

trwania we wspólnocie.   

 

____________________________ 

DIAKONIA MIŁOSIERDZIA SERCA 

Są u nas różne diakonie: liturgiczna, 

muzyczna, modlitwy… Ale nie ma diakonii 

miłosierdzia. Kiedyś była… Dlaczego teraz 

nie ma? Może dlatego, że jest to najtrudniej-

sza z diakonii. Miłosierdzie jest najtrudniej-

sze. Obdarzyć kogoś miłosierdziem, złożyć 

bezinteresowny dar, i to jeszcze materialny, 

to jest najtrudniejsze. 

Dlatego chcemy zaproponować, aby na                  

początek taka diakonia powstała w Waszych 

sercach, ukryta przed światem. 

Do biuletynu dołączamy ulotkę, która po-

może Wam w podjęciu decyzji dołączenia do 

Diakonii Miłosierdzia Serca, której wyrazem 

będzie Adopcja na odległość.  

____________________________ 

NOWA KULTURA 

BAL KARNAWAŁOWY 

Jak karnawał – to karnawał!  

Zapraszamy Was na bezalkoholowy bal kar-

nawałowy, który odbędzie się w sobotę                     

29 stycznia w Karczmie Trzy Dęby przy ulicy 

Spacerowej 49 od godziny 20.00. 

 

koszt od pary – 320 zł 

zapisy - dk@chamera.pl 

 

 

 

https://gdansk.oaza.pl/familia/
mailto:dk@chamera.pl
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____________________________ 

NOWA KULTURA 

BAL SYLWESTROWY 2021/2022 

W Zamku Bierzgłowskim odbył się bezalko-

holowy bal sylwestrowy. Nowy rok witało               

18 małżeństw z diecezji Gdańskiej, Toruńskiej 

i Łódzkiej i jak widać - doskonale bawiło się 

na zorganizowanym przez DK balu.  
 

____________________________ 

ZASADY DK 

UCZESTNICTWO, PRZYNAJMNIEJ 
RAZ W ROKU W REKOLEKCJACH 
FORMACYJNYCH 

Do istoty pracy formacyjnej w DK na-

leży także uczestnictwo w rekolekcjach for-

macyjnych, spośród których szczególną rolę 

odgrywają rekolekcje piętnastodniowe 

(Oazy Nowego Życia I, II, III stopnia dla ro-

dzin, tzw. Oazy Rodzin). Zasady DK pkt. 16. 

Bracie i Siostro  

– zróbmy rachunek sumienia! 

A jak to było na początku, kiedy jeszcze nie 

było Domowego Kościoła? Opowiada o tym 

siostra Jadwiga Skudro: 

16 października 1974 r. Spotkanie podsumowu-

jące pierwsze oazy rodzin 1973 i 1974. 

Krystyna Kegel, przerzucając kartki swojego 

zeszytu, odczytywała głośno miejscowości,                     

z których pochodzili uczestnicy rekolekcji oa-

zowych 1973 i 1974. Nastała chwila ciszy. Nagle 

ks. Blachnickiego olśniło. Odezwał się dono-

śnym, uroczystym i zdecydowanym głosem.     

„W takim razie zaraz zwalniam ks. Piotra z sa-

mochodem, niech obwiezie Krysię i siostrę Ja-

dwigę po wszystkich miastach, skąd były ro-

dziny na rekolekcjach w Krościenku. Niech 

znajdą odpowiednich moderatorów i niech 

zakładają kręgi. Ja doślę im materiały forma-

cyjne do pracy rocznej jeszcze przed wyjaz-

dem”. 

I teraz wyobraźcie sobie. Jesteśmy w 1974 

roku w komunistycznej Polsce, gdzie bez 

zgody władz w zasadzie nic nie wolno zrobić, 

Urząd Bezpieczeństwa inwigiluje obywateli, 

a tu jakieś potajemne spotkania ludzi po do-

mach – jakie to mogło mieć konsekwencje? 

Ano takie, że po miesiącu, siostra założyła 36 

kręgów. Od zera, można powiedzieć, że                     

z niczego. Taki to był owoc, konsekwencje 

pierwszych rekolekcji. 

A dziś, czy czujemy potrzebę rekolekcji? 

Czy mamy świadomość, że są one  

istotą pracy formacyjnej? 
_____________________________ 

REKOLEKCJE FORMACYJNE  

W NASZEJ ARCHIDIECEZJI 

FERIE ZIMOWE: 
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) 
12.02-17.02.2022, Swarzewo 
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 

WIOSNA: 
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: ONŻ I i II oraz ORAR I i 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 

LATO: 
OAZA REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW                  
RODZIN II 
(z pielgrzymką do Krościenka) 
27.06-03.07.2022, Tenczyn 
Prowadzący: Justyna i Marcin Miloch 
Zgłoszenia: marcinmiloch@gmail.com 

508 582 246 

 

OAZA REKOLEKCYJNA ANIMATORÓW                  
RODZIN II 
28.06-02.07.2022, Dębki 
Prowadzący: Monika i Jarosław Królak 
Zgłoszenia: krolakmj@gmail.com 

519 729 294 

 

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: Tereska 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 
 

Niebawem podamy kolejne ORARy I i II 
stopnia, które odbędą się w drugiej połowie 
wakacji. Mamy też niespodziankę, że nieba-
wem zapisy odbywać się będą już w nowej, 
elektronicznej formie poprzez stronę                      
oazową. 
____________ 

Następna Msza Św. DK w pierwszy                                

poniedziałek - 7 lutego, godz. 19.00. 

Posługuje rejon 4. 

________________________________________________________________________ 

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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