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Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka        
oddanego całkowicie w Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; 
dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia                       

i naśladuję Ją. Drogowskazy Nowego Człowieka, Ks. Franciszek Blachnicki 
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SŁOWO NA MAJ 

SPOTKANIE Z MATKĄ. 
Miesiąc maj, który przeżywamy kojarzy się 

między innymi z nabożeństwami majowymi. Obec-

nie nie tak wielu uczestniczy w tych pięknych modli-

tewnych spotkaniach. Jednak mają one w sobie coś 

ze spotkania z kimś bliskim, z kimś kogo kochamy, 

kto jest w naszym sercu. Szczególną rolę w życiu 

człowieka odgrywa jego matka, ta która go urodziła 

i wychowała. Ona nauczyła kochać i szanować                    

innych. To jest to największe bogactwo które wyno-

simy z domu rodzinnego. Nie wiedza, nie nawet pra-

cowitość, oszczędność ale miłość i szacunek wzglę-

dem Boga i ludzi. Kiedy w październiku 1849 roku,               

w Paryżu umierał nasz wielki kompozytor i pianista 

Fryderyk Chopin, jego przyjaciel ks. Aleksander             

Jełowicki pytał go: czy wierzysz tak jak cię matka           

nauczyła? Fryderyk odpowiadał tak wierzę! Ten mą-

dry kapłan, duszpasterz polskiej emigracji wiedział, 

że trzeba sięgnąć do źródła wiary. A źródłem, pod-

stawą jest dom rodzinny i wiara matki. Należy na 

nowo obudzić to co zostało uśpione, a kiedyś prze-

cież było nam wpojone przez matki i ojców. Wra-

cajmy do początków, do podstaw, fundamentów na 

których nasze bytowanie na tym świecie jest zbudo-

wane. Egzystencja ludzka tylko wtedy ma sens, gdy 

jest oparta na Wszechmogącym, naszym Ojcu! 

Matka ziemska, ta która jest pierwszą naszą 

nauczycielką życia wskazuje na tę inną Matkę, na 

Maryję. Czy można sobie wyobrazić świętą wiarę                

katolicką bez kultu maryjnego? Myślę, że nie! Prymas 

Stefan Wyszyński przypominał i swoim życiem po-

twierdzał, że są dwa główne elementy duchowości 

katolickiej: Eucharystia i wszystko to co się z nią 

wiąże oraz Maryja prowadząca do Boga najkrótszą 

drogą.  

Spoglądając na historię kultu maryjnego i po-

bożności z nim związanej można zauważyć, że nie  

 

zawsze ta ortodoksja była zachowana. Zdarzały się 

sytuacje, w których kult maryjny przysłaniał Boga, 

dziś jednak tak często jest odwrotnie. W wielu miej-

scach na świecie nabożeństwa maryjne zostały         

zlikwidowane. Duchowość oparta na bliskich rela-

cjach z Matką Bożą wyparta z szkół duchowości. Jest 

to ogromne zubożenie i okaleczenie tego co katolic-

kie. Tam gdzie nie ma miejsca dla Matki Boga tam nie 

ma prawdziwego Kościoła! Dobrze, że tak wielcy pa-

pieże jak Paweł VI czy Jan Paweł II ukazali Ludowi 

Bożemu odnowioną i ubogaconą  teologię i ducho-

wość maryjną.  

Dzisiaj nasz stosunek do Matki Bożej, cześć 

oddawana Maryi coraz bardziej oparta jest na Biblii               

i nauczaniu Kościoła. Szczególne znaczenie mają tu 

dwa Dokumenty Papieskie. Pierwszy to adhortacja 

apostolska Marialis Cultus papieża Pawła VI z 1974 

roku, a drugi to encyklika Redemptoris Mater Jana 

Pawła II z 1987 roku. Adhortacja Pawła VI miała 

ogromne znaczenie dla właściwego rozwoju poboż-

ności maryjnej. W dokumencie wyeksponowano 

miejsce Maryi w dziele zbawienia i jej relację do 

Boga. Papież wyraźnie zaznaczył, że Maryja nie 

może przysłaniać Chrystusa a raczej do Niego pro-

wadzić i na Niego wskazywać. Właściwa pobożność 

maryjna oparta jest na zaufaniu Matce Najświętszej   

i naśladowaniu jej postawy pełnej pokory i posłu-

szeństwa Bogu w życiu codziennym. Myślę, że oba 

te dokumenty powinny być przez nas przyswojone. 

Będzie to znakomita lektura duchowna na długie 

wieczory. 

Relacje chrześcijanina do Maryi powinny 

opierać się również na zawierzeniu, o którym często 

mówił i pisał Jan Paweł II.  Papież na Jasnej Górze w 

1979 r. mówił: Szlachetna Matko Kościoła! Zawierzam 

Tobie całą moją osobę jeszcze raz jako sługa Twojej 

matczynej miłości: Totus Tuus - cały Twój! Tobie zawie-

rzam całą ludzkość, moich braci, wszystkie narody i 

wszystkie kraje. Zawierzam Tobie Europę i wszystkie 



 

2 

inne kontynenty. Tobie zawierzam Polskę i Rzym, 

które zostały połączone więzami miłości za pośrednic-

twem Twojego sługi1. 

 Prymas Wyszyński dla określenia relacji 

względem Matki Najświętszej używał często ter-

minu „niewola”. Zresztą nie tylko Wyszyński używał 

tej terminologii. Wielki polski hetman Stanisław Żół-

kiewski był przykładem laikatu, który akceptował            

i promował postawę „świętego niewolnictwa” 

względem Maryi2. Bardzo wielu katolikom ten ter-

min nie odpowiadał z powodu złych skojarzeń, ale 

wielu dzięki tej duchowości przetrwało obozy, łagry 

i więzienia!  

Niech Maryja prowadzi nas przez życie do 

Boga, który w swoim nieograniczonym miłosierdziu 

jest jedyną nadzieją dla grzesznego człowieka i ca-

łego świata. A nasze żony i matki niech uczą się od 

Maryi posłuszeństwa Bogu, a swoje pociechy uczą 

zawierzenia Bogu do końca, tak jak Maryja!  

Ks. Tomasz 
____________________________ 

PIELGRZYMKA DOMOWEGO KOŚCIOŁA 

SANKTUARIUM ŚW. JÓZEFA 

14 maja 2022 (sobota) odbędzie się coroczna                       
Pielgrzymka rodzin Domowego Kościoła do                       
Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu.  Zdajemy 
sobie sprawę, że termin 14 maja u wielu z Was                      
pokrywa się z Komuniami, tak też jest w naszym 
przypadku, mimo to bardzo zachęcamy aby pokłonić 
się temu, który trzymał na rękach naszego Pana. Jest 
tak wiele świadectw o jego wstawiennictwie... 
 

 

 
1 Cytuję za: L Scheffczyk. Maryja Matka i towarzyszka ... 

Kraków 2004 s. 278. 

❖ W Kaliszu będzie ogólnie dostępna gorąca zupa               
i herbata dla każdego (bezpłatnie). 

❖ Restauracja św. Józefa przygotuje grille, gdzie 
będą sprzedawane kiełbaski i bigos. 

❖ Będzie można również zakupić drożdżówki. 
 
        Rozkład jazdy autokaru:        
5.40 Rumia ul. Dąbrowskiego 26 Parafia Najświętszej 
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych 
6.00 Gdynia ul. Stef. Ramułta 13 Parafia Św. Józefa 
6.30 Gdańsk ul. Złota Karczma 24 Parafia Św. Rafała 
Kalinowskiego 
7.10 Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 37 
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego 
12.00 Kalisz Sanktuarium Św. Józefa 
18.00 Wyjazd z Kalisza 
23.00 Pruszcz Gdański 
23.30 Gdańsk 
24.00 Gdynia  
00.20 Rumia 
Koszt przejazdu 100 zł/os. Płatność w autokarze. 
Zapisy do 9 maja u Iwony i Marcina Wittner  

mwittner@interia.pl 
601654404 
661911867 

Dla kręgów, które zapiszą się w całości, czeka miła 
niespodzianka w postaci dofinansowania! 

 
Tereska i Darek  
oraz Iwona i Marcin Wittner 
____________________________ 

FORMACJA DK – REKOLEKCJE 2023 

Podajemy terminy przyszłorocznych wakacyjnych 
turnusów rekolekcyjnych obowiązujących dla                         
całego Domowego Kościoła w Polsce. Popatrzcie, 
poplanujcie, rozważcie, zapiszcie… działajcie! 

I turnus: 27.06-13.07 (wtorek – czwartek) 
II turnus:  14.07-30.07 (piątek – niedziela) 
III turnus: 04.08-20.08 (piątek – niedziela) 

____________________________ 

FORMACJA DK – ŚWIADECTWA 
 
SESJA O PILOTOWANIU KRĘGÓW w DĘBKACH 
Całkiem niedawno, bo od 28.04 do 3.05. 2022r. spo-
tkała nas wielka radość w związku z uczestnicze-
niem w sesji o pilotowaniu kręgów w Dębkach. Ze-
brała się nas spora grupa małżeństw przybyła                          
z wielu zakątków Polski - właściwie każda diecezja 

2 A. Jankowski. Bliżej Bogurodzicy. Kraków 2004 s. 191. 

https://www.youtube.com/watch?v=-y8qjD_g3n4
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była reprezentowana, a nasza gdańska najliczniej, 
bo przez pięć par. Śmiechu i gaworzenia dzieci też 
nam nie zabrakło, bo uzbierało się ich ok. 40 w wieku 
od 1,5 roku do nastolatków. Diakonia młodzieżowa 
świetnie dawała sobie radę i troszczyła się o każ-
dego malucha i starszaka. Było więc gwarno na sto-
łówce, wesoło na pogodnych wieczorach i poważnie 
na konferencjach. Nad całością czuwali Tereska i Ma-
rek Kulas, którzy w mistrzowski sposób zapanowali 
nad organizacją rekolekcji. Parą moderatorską byli 
Grażyna i Roman Strugowie z Bełchatowa, którzy 
swoją wiedzą o Ruchu DK, ojcu Franciszku i siostrze 
Jadwidze Skudro wiedzieli prawie wszystko, i serwo-
wali nam te wiadomości z łatwością i radością. Ich 
konferencje o pilotowaniu nowych kręgów były bar-
dzo wyczerpujące, pełne szczegółów, podzielone na 
kolejne sekwencje logicznie ze sobą powiązane. Po 
konferencjach i pracy w grupach dzielenie się swoim 
doświadczeniem i prowadzeniem kręgów przez 
uczestników było niezwykle bogate i burzliwe. Czuć 
było zaangażowanie, poczucie wspólnoty i odpo-
wiedzialności. Duchowo wspierał nas ks. Łukasz 
Osiński z Gdańska, który chętnie podsumowywał na-
sze dzielnie się w temacie pilotowania kręgów, czu-
wał nad naszymi interpretacjami pod kątem teolo-
gicznym i praktycznym. Jego wskazówki nierzadko 
oświecały nasze umysły, a przykłady z życia wzięte 
wyjaśniały pewne mechanizmy psychologiczne i 
społeczne, świadomość których była dla nas bardzo 
ważna. Mogliśmy przeżyć ten czas w charyzmacie 
Ruchu DK dzięki modlitwie małżeńskiej przed 
Najświętszym Sakramentem wystawionym wieczo-
rowo-nocną porą w parafialnym kościele, dzięki od-
nowieniu ślubów małżeńskich oraz przeprowadze-
niu dialogu. W świadectwach dało się słyszeć jak to 
niektóre pary musiały pokonać wiele przeszkód, aby 
dotrzeć na te rekolekcje, jak bardzo były one 
owocne dla nich jako małżonków i animatorów, jak 
bardzo ubogaciły one ich wiedzę na temat pilotowa-
nia kręgów pod kątem technicznym, organizacyjnym 
i umocniły duchowo. Mamy większą świadomość 
odpowiedzialności za pary małżeńskie wstępujące 
do naszego Ruchu, a szczególnie za ich formację. 
Możemy jedynie podziękować księdzu Łukaszowi, 
parom moderującym i wszystkim rekolektantom za 
szczerość, otwartość, radosne dawanie siebie oraz 
dar wspólnoty, który utworzyliśmy w tych dniach. 
Dziękujemy też za czas wolny spędzony nad samym 
morzem, sposobność wyciszenia lub też poświece-
nia czasu swoim pociechom. Ponownie zdaliśmy              
sobie sprawę, że Duch św. prowadzi nas i umacnia,  

a zaufanie Bogu jest podstawą jakiegokolwiek dzia-
łania w ramach Ruchu DK. 

Jola i Edek, uczestnicy. 

Tegoroczny majowy weekend (28.04-03.05) 
postanowiliśmy spędzić na rekolekcjach Sesja o pilo-
towaniu kręgów w Dębkach. Odpowiednio wcześnie 
zgłosiliśmy swoją chęć uczestnictwa. Pomimo róż-
nych przeciwności, które stawały nam drodze 28.04 
dotarliśmy do Ośrodka Rekolekcyjnego Zmartwych-
wstańców w Dębkach. 
Podczas rekolekcji był CZAS, to największe nasze od-
krycie. Nigdzie się nie spieszyliśmy, mieliśmy go dla 
Boga, samych siebie oraz bliźnich, a tych było w su-
mie 26 małżeństw z całej Polski w większości z gro-
madką dzieci. Rozmowom nie było końca, chcieli-
śmy nacieszyć się Wspólnotą, która w ostatnim cza-
sie została mocno osłabiona poprzez pandemię.  
W Kręgach Domowego Kościoła jesteśmy od 6 lat. 
Doskonale pamiętamy pierwsze miesiące pilotażu, 
jak ważna była posługa Doroty i Jurka, naszych pilo-
tów, którzy sercem, zaangażowaniem i przede 
wszystkim świadectwem swojego życia ukazywali 
piękno drogi małżeńskiej w Ruchu Światło Życie. 
Słowa usłyszane z ust prowadzących rekolekcje                   
w Dębkach potwierdziły ważność tej posługi, jedno-
cześnie wywołując wspomnienia z naszych począt-
ków w kręgu.  
Już w ubiegłym roku, po przeżyciu rekolekcji OR II 
zastanawialiśmy się, jaką posługę chcielibyśmy peł-
nić w Domowym Kościele. Wtedy właśnie Duch 
Święty natchnął, że może byłoby to pilotowanie no-
wych kręgów. Dlatego też w styczniu podjęliśmy de-
cyzję wyjazdu na rekolekcje, jako odpowiedź na 
wszelkie łaski otrzymane w ciągu tych 6 lat. 
Wyjeżdżając z Dębek, trwamy w gotowości…, to                    
z naszej strony „ryby i chleb”, resztę zostawiamy           
Jezusowi. 
 

Bogu niech będą dzięki za ten Święty Czas. 
Anita i Zbyszek 
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____________________________ 

WSPÓLNOTA – TYDZIEŃ BIBLIJNY 

W sobotę 7 maja odbyło się u Sióstr Karmelitanek 

Bosych w Gdyni czytanie Ewangelii wg Świętego                     
Łukasza – zgodnie z sugestią Papieża Franciszka na 
czas obchodów XIV Tygodnia Biblijnego. Wydarzenie 
rozpoczęło się modlitwą Anioł Pański, którą popro-
wadził Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda. Następnie 
krótkie świadectwo przedstawił minister Jarosław 
Selin. Ewangelia była odczytywana przez wszystkie 
stany, osoby świeckie i zakonne, dorosłych i dzieci, 
po polsku, kaszubsku i ukraińsku. Oprawę muzyczną 
poprowadził Cezary Paciorek wraz w synem. 
____________________________ 

DOMOWY KOŚCIÓŁ I MARYJA –  

Ecclesia mater – Mater Ecclesiae 

Swoją najgłębszą identyfikację z tajemnicą Kościoła 
znajdują członkowie Ruchu Światło-Życie w staro-
chrześcijańskiej idei Ecclesia Mater (Kościół Matka) 
w jej powiązaniu z maryjną ideą Mater Ecclesiae 
(Matka Kościoła). Pierwsza ujmuje i wyraża tajem-
nicę Kościoła w obrazie niewiasty, która jest zara-
zem oblubienicą i matką. Tak właśnie Kościół będąc 
Oblubienicą Chrystusa przez to, że w poszczegól-
nych swoich członkach jest oddany Chrystusowi w 
Duchu Świętym przez wiarę i miłość – staje się tym 
samym życiodajny, macierzyński i płodny – Ecclesia 
Mater. Źródłem jego macierzyńskiej płodności jest 
jego zjednoczenie z Chrystusem w Duchu Świętym. 
Takie jest bowiem prawo miłości oblubieńczej: o ile 
łączy ona osoby we wzajemnym, bezinteresownym 
oddaniu się – musi być życiodajna i płodna. Maryja 
Dziewica i Matka ukazuje się tutaj jako typ Kościoła 
Matki. Przez swoje oddanie się Chrystusowi, zwłasz-
cza w godzinie Krzyża, stała się Ona macierzyńskim 
principium Kościoła i zarazem jego typem. Podobnie 
członkowie Ruchu Światło-Życie w swoim oddaniu 
się Chrystusowi na wzór Maryi widzą swoje uczest-
nictwo w tajemnicy Kościoła Matki i źródło owoc-
ności swojej posługi apostolskiej.  
 
 

___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

II DIECEZJALNA KONGREGACJA                   

ODPOWIEDZIALNYCH 
Wielkimi krokami zbliża się czas kongregacji, tj. 9-12 
czerwca w Białogórze. Będzie to okazja aby wspól-
nie wsłuchać się, co mówi Duch Święty do odpowie-
dzialnych za Ruch Światło-Życie i jakie stawia nam 
dzisiaj wyzwania. Potrzebujemy Waszej modlitwy    
w tej intencji. 
___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY 
W niedzielę 19 czerwca w Gdyni Małym Kacku odbę-
dzie się Diecezjalny Dzień Wspólnoty. Czeka nas uro-
czyste posłanie na posługi wakacyjnych rekolekcji,            
a po Mszy Świętej dmuchańce dla dzieci, koncert nie-
spodzianka i bigos na przegryzkę. 
____________________________ 

FORMACJA – REKOLEKCJE 

Wolne miejsca na rekolekcjach: 
- Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia - 
Tenczyn (28.06 - 3.07.2022) 
- Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin - Kluczbork 
(28.06 - 14.07.2022) 
- Oaza Nowego Życia III stopnia dla rodzin - Zamek 
Bierzgłowski (15.07 - 31.07.2022) 
- Oaza Nowego Życia II stopnia dla rodzin - Brenna 
(31.07 - 16.08.2022) 
- Radość Zobowiązań - Laskowice Pomorskie (5.08 - 
13.08.2022) 
- Oaza Nowego Życia I stopnia dla rodzin - Krzydlina 
Mała (5.08 - 21.08.2022) 
- Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia - 
Laskowice Pomorskie (15.08 - 19.08.2022) 
- Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia - 
Tenczyn (22.08 - 28.08.2022) 
- Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia - 
Zamek Bierzgłowski (23.08 - 27.08.2022) 
_____________________________ 

Następna Msza Św. DK w pierwszy                                
poniedziałek - 6 czerwca, godz. 19.00. 
Posługuje rejon 8. 

 

https://gdansk.gosc.pl/doc/7529990.Czytali-Slowo-Zycia?fbclid=IwAR26CkAzvHc7tuoSnE54TRld02VHBWGEV7-SMfUZFYiUUAduJVDoCqh2FCg

