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Formuła Fos‑Zoe, Światło‑Życie, postulująca jedność poznania i działania                       
w człowieku, wskazuje na prawdziwą wolność człowieka, która polega na 

dobrowolnym poddaniu się wymaganiom prawdy – w myśl słów Chrystusa: 
Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli (J 8,32). List z Boliwii, Ks. Franciszek B. 

 

  

  

 

 

 

 
 

_____________________________ 

SŁOWO NA KWIECIEŃ 

MOC SŁOWA 
I stało się… Straszna i okrutna wojna na Ukrainie. 
Ten konflikt to nie tylko bitwa na czołgi, samoloty, 
rakiety i armaty to również wojna na słowa. Obser-
wując to co dzieje się za naszą wschodnią granicą wi-
dzimy ile dzisiaj znaczy słowo. Jak wiele zła można 
wyrządzić językiem. Propaganda, zakłamanie i fałsz 
świętują. A powinno być inaczej. Słowo, które po-
siada tak wielką moc ma przecież służyć dobru. Tak 
pięknie i mocno o słowie pisała w latach pięćdziesią-
tych polska poetka (dziś już rzadko wydawana)               
Małgorzata Hillar +1995: 
 
Słowa                                                                                                                                                     
okrągłe, kolorowe                                                                                                                                        
jak wiśnie                                                                                                                                                      
i czułe                                                                                                                                                               
jak gest                                                                                                                                                
pieszczącej dłoni 
 
słowa                                                                                                                                                               
jak węgiel                                                                                                                                                  
twarde,                                                                                                                                                        
które dotknięte                                                                                                                                  
płonącym piórem                                                                                                                             
wybuchają ogniem 
 
słowa                                                                                                                                                         
proste                                                                                                                                                           
jak chleb                                                                                                                                                         
dzień                                                                                                                                                               
i słońce 
 
dziś przychodzą                                                                                                                                         
do mnie                                                                                                                                                      
i proszą: 
 
poustawiaj nas                                                                                                                                           
w szeregach 
chcemy krzyczeć                                                                                                                                    
przeciwko wojnie. 

 
 
Ten wiersz tak bardzo pasuje do obecnej chwili. I ze 
względu na profanację słowa jak i z powodu wojny, 
którą widzimy na Wschodzie. Papież Franciszek 
dużo mówi o grzechach języka. Dostrzega  to czego 
nie widziały poprzednie pokolenia. Wie dobrze, że 
mowa ludzka zawiera w sobie wielką siłę, moc 
uzdrawiania ale i zabijania. Patrząc na siebie widzę 
jak bardzo brakuje mi odpowiedzialności za słowo, 
które wypowiadam, którym się dzielę. Moja mowa 
jest szybsza od mego myślenia, a powinno być  od-
wrotnie. Rachunek sumienia, który czynię za rzadko 
dotyka grzechów języka! 
 
Człowiek XXI wieku jest ciałem, które chce stać się 
słowem. Pragnie się wypowiedzieć, wejść w kontakt 
z innymi, nawiązać dialog. Jest przecież istotą dialo-
gową skierowaną na innych, zwróconą ku drugiemu. 
Ale czy mamy skierować się do drugiego, tego in-
nego tylko po to by się wobec niego wypowiedzieć, 
zaistnieć przed nim? Nie! Być dla drugiego to znaczy 
nade wszystko słuchać i to słuchać w pokorze i ciszy. 
O tym dzisiaj zapominamy. Wielka jest moc tego, 
który się wypowiada ale jeszcze większa siła tego 
który słucha. Wielki filozof dwudziestego wieku Karl 
Jaspers, związany z egzystencjalizmem, mawiał, że 
komunikacja międzyludzka jest głównym źródłem 
współczesnej filozofii. I było w tej myśli wiele racji. 
Jednak trzeba dodać, że komunikacja to nie to samo 
co dialog. W komunikacji wartość słowa nie zostaje 
w pełni wykorzystana. Słowo w pełni zostaje spożyt-
kowane gdy jest użyte do dialogu. Tylko w głębokim 
dialogowaniu człowiek wpierw słucha (z otwartym                  
i pokornym umysłem i sercem) a potem mówi. Tego 
między innymi brak dzisiaj tym, którzy decydują                    
o losach narodów. Nie chcą i nie potrafią słuchać, 
najpierw swoich sumień, a po wtóre mądrych i odpo-
wiedzialnych głosów z drugiej, przeciwnej strony.    

 
Ks. Tomasz 
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____________________________ 

WSPÓLNOTA RŚ-Ż – Gniezno 

DZIEŃ WSPÓLNOTY DIAKONII  

DIECEZJALNYCH (DWDD) 
W sobotę 26 marca odbyło się w Gnieźnie 

spotkanie diakonii z naszej filii, czyli diecezje: 
gdańska, elbląska, toruńska, warmińska, bydgoska, 
pelplińska, gnieźnieńska spotkały się na swoim Dniu 
Wspólnoty pod hasłem: Liturgia szczytem i źródłem. 
Właśnie tak, najpierw szczyt, potem źródło. Trzeba 
podjąć refleksję, co jest dla mnie szczytem, co jest 
dla mnie najważniesze, z czego ja mam czerpać, by 
móc owocnie służyć i stawać się jak to źródło,                  
z którego inni będą czerpać. Ks. Franciszek tak 
mówił  podczas XII Krajowej Kongregacji 
Odpowiedzialnych w 1987 r. „Chrystus objawia się 
po chrzcie w Jordanie jako Pomazaniec, jako 
napełniony Duchem Świętym dla posługi, dla 
posłuszeństwa wobec planu Boga, swego Ojca i ten 
sam Chrystus chrzci ogniem i Duchem i przelewa 
Ducha Świętego na członków Kościoła i tym samym 
włącza ich w swoją drogę służby, posłuszeństwa 
wobec Ojca. Wspólnota powstaje tam, gdzie 
wszyscy, zgodnie ze swoim charyzmatem, 
podejmują służbę dla jej budowania.  

To, co jest najistotniejsze w posłudze 
Chrystusa – Jego posłuszeństwo aż do śmierci, Jego 
oddanie życia, Jego ofiara – nieustannie życje                            
w Kościele, jest uobecniane właśnie przez liturgię. 
Jeśli tak popatrzymy na istotę liturgii, to od razu 
zrozumiemy głębiej jedną cechę z nią związaną – 
wymaganie posłuszeństwa Kościołowi w jej 
sprawowaniu. Ta zasada jest w Kościele od 
początku: w liturgii nie można dowolnie niczego 
zmieniać. Bo liturgia uobecnia posłuszeństwo 
Chrystusa i nie można sprawować liturgii godnie i we 
właściwym duchu, jeżeli się jest poza 
posłuszeństwem. Bo światło jest nam ukazywane                     
i przekazywane również przez obrzędy liturgiczne, 
formy stosowane w liturgii są pewnym światłem. 
Życie musi być podporządkowane światłu, światło 
musi być wcielane w nasze życie. Widzieć liturgię                   
w ścisłym powiązaniu z podstawową zasadą ruchu: 
FOS-ZOE – ŚWIATŁO-ŻYCIE.” 
____________________________ 

WSPÓLNOTA RŚ-Ż 

INICJATYWY MODLITEWNE 
 W naszym ruchu na terenie archidiecezji 
gdańskiej trwają obecnie następujące inicjatywy mo-
dlitewne, które w sposób nadprzyrodzony  

łączą swych uczestników budując KOMUNIĘ, jedno-
cząc we wspólnej modlitwie. Tym, co je wyróżnia                   
i tym co je spaja – jest Różaniec. 

1. Pomorze kapłanom 
2. Różaniec małżonków 
3. Różaniec rodziców 
4. Duchowa adopcja 

„Najmłodszą” inicjatywą, skierowaną na osłonięcie 
Płaszczem Maryi kapłanów archidiecezji gdańskiej 
jest: POMORZE KAPŁANOM. Każda pojedyncza mo-
dlitwa Zdrowaś Maryjo odmówiona w skupieniu ma 
ogromną wartość! Do akcji można dołączyć w do-
wolnym momencie, pisząc na adres: 
pomorzekaplanom@gmail.com. 
Pierwsza Małżeńska Róża Różańcowa powstała                  
w święto Narodzenia NMP 8.09.2015 roku i skupiła 
20 par małżeńskich pragnących ofiarować swą mo-
dlitwę w intencji małżeństw. W niecałe pół roku póź-
niej powstała kolejna róża, potem następna, i tak 
dziś jest już 8 róż, choć ta ostatnia wciąż niepełna. 
Wciąż czekamy na dopełnienie VIII. Małżeńskiej 
Róży Różańcowej. Może ktoś z Waszych kręgów do-
łączy? Piszcie na adres: k.gilewicz@interia.pl. 
Podobnie działają Róże Rodziców, którzy powie-
rzają Maryi swoje dzieci. Zapisy i informacje pod                 
adresem: b.brzezinska@wp.pl. 
Pięknie dziękujemy również tym wszystkim, którzy 
w marcowy pierwszy poniedziałek podjęli się ducho-
wej adopcji dziecka poczętego. Wasze świadectwo 
jest bardzo potrzebne! Duchową 
adopcję można podjąć w dowol-
nym czasie, jednak należy pamię-
tać, że powinna ona trwać przez 
okres 9 miesięcy. O historii inicja-
tywy można przeczytać na stro-
nie: https://www.duchowa-adopcja.pl/. 
 
____________________________ 

WSPÓLNOTA RŚ-Ż  

POMOC DLA UKRAINY 
Piękne czyny miłosierdzia dokonują się dzięki wrażli-

wości serc naszych, napełnionych łaską od naszego 

Pana i Zbawiciela. Wytrwajmy w trudzie pomagania, 

ale też nie próbujmy wszystkiego zrobić sami. W dal-

szym ciągu można i trzeba zgłaszać wszelkie po-

trzeby do Diecezjalnego Koordynatora Pomocy 

Ukrainie w ramach naszego ruchu –  

Jarka Pawełkiewicza: tel. 601 082 230,  

e-mail: jamalpa@wp.pl 

 

mailto:pomorzekaplanom@gmail.com
mailto:k.gilewicz@interia.pl
mailto:b.brzezinska@wp.pl
https://www.duchowa-adopcja.pl/
mailto:jamalpa@wp.pl
https://www.duchowa-adopcja.pl/
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____________________________ 

WIELKI POST – FORMACJA 

LIST DO WSPÓLNOT RODZINNYCH 

166 
Małgorzata i Tomasz Kasprowiczowie – para kra-
jowa DK przekazuje nowy, zmieniony numer Domo-
wego Kościoła – Listu do wspólnot rodzinnych: 
 
„Droga Wspólnoto Domowego Kościoła! 
Oddajemy w Wasze ręce kolejny numer pisma Do-
mowy Kościół. List do wspólnot rodzinnych, a wraz 
z nim zapowiadane wcześniej zmiany dotyczące nie 
tylko rozmiaru kwartalnika, ale… zajrzyjmy do 
środka. Zmiany wizualne to nie jedyne zmiany doty-
czące Listu. Na spotkaniu odpowiedzialnych w War-
szawie podziękowaliśmy Beacie i Tomaszowi Struża-
nowskim wraz z całym zespołem za ich wkład i zaan-
gażowanie w pracę grupy redakcyjnej prowadzonej 
przez kilka dobrych lat. Powołaliśmy nową parę od-
powiedzialną za redakcję Listu, Katarzynę i Pawła 
Maciejewskich. Jednocześnie, to oni jako nowi od-
powiedzialni za redakcję wskazali nam małżeństwa, 
z którymi podejmą pracę nad kolejnymi numerami: 
Dorotę i Jacka Skowrońskich oraz Renatę i Józefa 
Nowaków. Numer 166 prowadzi nas do trzeciego 
słowa z hasła roku: Prawda-Krzyż-Wyzwolenie. Się-
gając do tego wyrażenia nie sposób nie przywołać 
słów ks. Franciszka Blachnickiego: Droga do wyzwo-
lenia jest tylko jedna: w miejsce relacji, w której czło-
wiek traktuje drugiego człowieka jako rzecz, jako 
przedmiot manipulacji, musi wejść relacja, w której 
człowiek traktuje drugiego człowieka jako osobę, jako 
przedmiot miłości (Prawda, krzyż, wyzwolenie,                        
s. 56).” 
Zachęcamy do lektury, tym bardziej, że przybliża on 
historię DK diecezji filii pelplińskiej (czyli naszej).                
Niektórzy są nawet na zdjęciach… 
____________________________ 

WIELKI POST – FORMACJA 

Droga Krzyżowa na Wzgórzu  

Św. Wojciecha 
W sobotę 9 kwietnia 2022 o godzinie 10.00 odbędzie 
się coroczna Droga Krzyżowa Ruchu Światło-Życie 
organizowana przez Krucjatę Wyzwolenia                         
Człowieka oraz Duszpasterstwo Trzeźwości i Osób 
Uzależnionych. Zaproszeni są wszyscy do rozważa-
nia tajemnicy męki Pana Jezusa. 
Na zakończenie Drogi Krzyżowej - Msza Święta                   
w kościele u stóp Wzgórza Świętego Wojciecha. 

____________________________ 

WIELKI POST – FORMACJA 

MAŁE OPOWIEŚCI NA WIELKIE DNI 
Z perspektywy dzieci, święta Bożego Narodzenia są 
cudownie opowiedziane: szopka, kolędy, jasełka…            
i wszyscy mniej więcej wiemy o co w Bożym Naro-
dzeniu chodzi – pisze autorka książki o Triduum Pas-
chalnym, Kinga Rybarczyk – żona i mama, członek 
Domowego Kościoła. Razem z Marcinem Walcza-
kiem (też w DK) doktorem teologii dogmatycznej 
KUL, postanowili opowiedzieć „Dlaczego ta noc 
różni się od innych”, tak jak pytały żydowskie dzieci 
a ojciec opowiadał: byliśmy niewolnikami faraona                 
w Egipcie i wyprowadził nas stamtąd Bóg nasz silną 
ręką i wyciągniętym ramieniem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W „Małych opowieściach” dzieci znajdą opowiada-
nia (duża czcionka ułatwia czytanie), w których ra-
zem z Jezusem będą chodzić drogami Jerozolimy              
i liturgii Kościoła. W książce znajdzie się też coś dla 
nastolatków i rodziców, bo rodzice przekazują wiarę               
w rodzinie, jednak nie dadzą dzieciom, jeśli sami 
uprzednio się nie napełnili. Dlatego w „Małych opo-
wieściach na wielkie dni” zamieściliśmy komentarze 
do Ewangelii z Niedzieli Palmowej, Wielkiego 
Czwartku, Piątku, Liturgii Wigilii Paschalnej oraz Nie-
dzieli Zmartwychwstania oraz teksty tych czytań. 
Wszystko po to, by nawet zabiegani dorośli mogli 
zajrzeć do Słowa i otrzymać kilka zdań ku refleksji.  

 
Ponieważ w naszej Diecezjalnej Diakonii Słowa 
książka rozeszła się błyskawicznie (został 1 egzem-
plarz) i nie będzie dostępna na 
„pierwszym poniedziałku” –                
zachęcamy do zamawiania przez 
stronę: 
https://maleopowiesci.pl/ 
 

https://maleopowiesci.pl/
https://maleopowiesci.pl/
https://maleopowiesci.pl/
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____________________________ 

NOWA KULTURA 

WARSZTATY „ŚPIĄCY OLBRZYM” 

W  Dębkach odbędą się w dniach 12-15 maja                    
Warsztaty - Nowa Kultura, Nowy Człowiek. 
Świadomość która wyzwala - czyli, jak chrześcijanie 
mogą dziś uratować świat - organizowane przez                 
filialną parę odpowiedzialną za KWC – Danutę                             
i Krzysztofa Śramskich we współpracy z Małgorzatą 
Nawrocką z Centralnej Diakonii Społecznej RŚŻ,                  
pisarką i dziennikarką, autorką książek o zagroże-
niach obecnych we współczesnej literaturze. 
Warsztaty w formie zbliżonej do rekolekcji skiero-
wane są do Rodziców, Wychowawców, Katechetów 
oraz wszystkich tych, którym zależy na kształtowa-
niu ducha wolności wśród dzieci i młodzieży jak 
również w środowiskach w których żyjemy. 
 

 

Koszt rekolekcji: 

460 zł od osoby (zaliczka 200 zł/os.) 

380 zł dzieci od 3 lat do 12 lat 

Zapisy: Danuta i Krzysztof Śramscy 

Tel. 603 595 350,  

e-mail: miratio.krzysztof@gmail.com 
Wpłaty na konto z dopiskiem ,,Świadomość, 

która wyzwala” 

87 8351 0003 0014 8092 3000 0010 
____________________________ 

PIELGRZYMKA DOMOWEGO KOŚCIOŁA 

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA 

14 maja 2022 (sobota) odbędzie się coroczna                       
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do                       
Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Od 1998 r. 

DK co roku pielgrzymował do tego Narodowego 
sanktuarium, aby tam zawierzać swoje rodziny,                   
a w szczególności ojców i synów. Ostatnio piel-
grzymka nie mogła się odbyć w tradycyjny sposób, 

ale teraz z radością wracamy 
do Świętego Józefa.  
Święta siostra Faustyna tak 
pisze: “Święty Józef zażądał, 
abym miała do niego nieu-
stanne nabożeństwo. Sam mi 
powiedział, abym odmawiała 
codziennie trzy pacierze                   
i raz Pomnij. Patrzył się                  
z wielką życzliwością i dał mi 
poznać, jak bardzo jest za tym 

dziełem, obiecał mi swą szczególniejszą pomoc                            
i opiekę. Codziennie odmawiam te żądane modlitwy                                
i czuję Jego szczególną opiekę” (Dzienniczek, 1203). 
Modlitwa „Pomnij”, o której wspomina siostrze Fau-
stynie święty Józef była dawniej codziennie odma-
wiana przez członkinie Zgromadzenia Sióstr Matki 
Bożej Miłosierdzia. Jej słowami warto pomodlić się     
o wstawiennictwo św. Józefa także dziś. 
Pomnij, o najczystszy Oblubieńcze Maryi, o mój                     
najmilszy Opiekunie Józefie Święty, że nigdy nie                 
słyszano, aby ktokolwiek wzywając Twej opieki, Twej 
pomocy błagając pozostał bez pociechy.                                     
Tą ufnością ożywiony przychodzę do Ciebie i z całą 
żarliwością ducha Tobie się polecam. Nie odrzucaj 
modlitwy mojej, o przybrany Ojcze Odkupiciela, ale ją 
usłysz łaskawie i wysłuchaj. Amen. 
____________________________ 

FORMACJA DK - REKOLEKCJE 

Wolne miejsca pozostały już tylko na ORAR I i II stop-
nia w Tenczynie, ORAR II w Zamku Bierzgłowskim                    
i Laskowicach Pomorskich. Na ONŻ I dla rodzin 
wolne miejsca są w Krzydlinie, na ONŻ II dla rodzin                   
w Kluczborku (to nowe miejsce) oraz na ONŻ III                       
w Zamku i Rzymie. Wolne miejsca na rekolekcjach  
tematycznych „Radość Zobowiązań” są jeszcze                    
w Laskowicach Pomorskich. Zapisy przez stronę. 
_____________________________ 

Następna Msza Św. DK w pierwszy                                
poniedziałek - 9 maja, godz. 19.00. 
Posługuje rejon 7. 
 

https://gdansk.oaza.pl/2022/04/01/warsztaty-nowa-kultura-nowy-czlowiek-swiadomosc-ktora-wyzwala/miratio.krzysztof@gmail.com
https://gdansk.oaza.pl/2022/04/01/warsztaty-nowa-kultura-nowy-czlowiek-swiadomosc-ktora-wyzwala/
https://www.swietyjozef.kalisz.pl/

