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Dzięki Chrystusowi i ja otrzymałem Ducha Świętego, który sprawił,                           
że narodziłem się na nowo do życia dziecka Bożego, dlatego chcę prowadzić 

życie w Duchu, poddając się Jego tchnieniu i mocy.  
Drogowskazy Nowego Człowieka, Ks. Franciszek Blachnicki 

 

  

  

 

 

 

 
 

_____________________________ 

SŁOWO NA CZERWIEC 

SPOTKAĆ BOGA                          
Święta siostra Faustyna w swoim dzienniku napisała, 
że każda dusza to inny świat, a kardynał Ratzinger   
w jednym z wywiadów stwierdził, że jest tyle dróg 
do Boga ilu ludzi. Każdy z nas w inny sposób „zdo-
bywa” świętość, zażyłość z Bogiem. Pan chce być                
z każdym z nas. Kochać każdego z osobna i przeby-
wać z każdym z osobna potrafi tylko nasz Zbawiciel. 
Jednak i drogi do Niego są różne i też przejawy                  
bliskości z Chrystusem inne u każdego dziecka                    
Bożego.  Jedni od najmłodszych lat wędrują                              
z Bogiem, inni spotykają Go w dorosłym życiu a jesz-
cze inni rzucają się w jego ojcowskie ramiona miło-
sierdzia w ostatnim momencie życia. Bóg jest Ojcem 
i pedagogiem który prowadzi nas ludzi w sposób                 
tajemniczy, tylko dla siebie wiadomy. Einstein ma-
wiał, że Pan Bóg pisze prosto po liniach krzywych. Tę 
myśl wielkiego naukowca przypomniał nasz poeta               
i pisarz Roman Brandstaetter. On sam przebył 
trudną i tajemniczą drogę od gorliwego wyznawcy 
judaizmu do wiernego ucznia Jezusa Chrystusa. Czę-
sto przypomniał, że nie tyle się nawrócił ile doświad-
czył spotkania. Mawiał: na swojej drodze życia spo-
tkałem Mesjasza Jezusa Chrystusa. O jakże owocne 
było to spotkanie. Jego twórczość tak mocno prze-
siąknięta jest Chrystusem, Jego miłością. Ten wspa-
niały poeta wprost zachwycił się Jezusem i jego sło-
wem. To spotkanie przewróciło jego życie do góry 
nogami. Podobne doświadczenie przeżył pisarz                       
i dziennikarz francuski André Frossard. W swojej 
książce – świadectwie Spotkałem Boga1 opisuje jak 
spotkał Zbawiciela. Wtargnął Pan w życie Frossarda 
z całą gwałtownością i mocą. Można powiedzieć, że 
Ten który jest Wielką Tajemnicą dał mu się dotknąć. 
To gwałtowne spotkanie przynosi radość i szczęście. 
To jest szczęście topielca wyciągniętego w ostatniej 
chwili z wody. To zderzenie z Wszechmogącym stało 
się początkiem jego życia dla Chrystusa i Kościoła. 
Bo ten były ateista doświadczył nie tylko miłości Bo-
żej ale i wielkiego poczucia jedności z Kościołem,                   
z Kościołem jako jego rodziną.  

 
 
Te spotkania, które nam przypomniałem, są w życiu 
tych wybitnych postaci początkiem ich nowej drogi. 
Pewnie tych spotkań z Najwyższym było znacznie 
więcej, ale te pierwsze były najważniejsze bo odmie-
niły ich życie. Codziennie Chrystus czeka na każdego 
z nas by wyjść na spotkanie. I czeka z otwartymi ra-
mionami dziś, jutro i pojutrze. Wychodzi naprzeciw, 
ale tak wielu mija Go zamyślonych, zabieganych, za-
gubionych, zaślepionych przez grzech i zło …       

   ks. Tomasz 
1 André Frossard, Spotkałem Boga. Paris 1972 s. 148 
____________________________ 

WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  
KOŚCIÓŁ STACYJNY Św. BARBARY 

 
…przyjdź i rozpal nas, i ulecz nas, miłość nam daj! 
Tak właśnie wzywaliśmy Ducha Świętego, 
prowadzeni śpiewem przez wyjątkową „Wigilijną 
Diakonię Muzyczną” oraz uwielbiając Jego Dary 
razem z rozmodloną nie tylko sercem Diakonią 
Tańca. Tradycyjnie odśpiewaliśmy Nieszpory                   
z uroczystym Hymnem „O Stworzycielu Duchu 
przyjdź!” a ksiądz Marek w swojej konferencji 
przypomniał nam fragment o proroku Ezechielu 
prorokującym nad wyschniętymi kośćmi. To nauka                  
i dla nas i na dzisiejsze czasy, przepełnione lękiem                   
o jutro w tle. Dziękujemy! 
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____________________________ 

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) 

___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY 
Przed nami ostatni w tym roku formacyjnym              
Diecezjalny Dzień Wspólnoty, który odbędzie się                        
w niedzielę 19 czerwca w Małym Kacku. Będzie to 
szczególny czas radości dla dużych i małych. Dzieci 
mogą spodziewać się konkursów z nagrodami a do-
rośli niech im zazdroszczą. Podczas uroczystej Eu-
charystii będzie miało miejsce rozesłanie dla wszyst-
kich Oaz wakacyjnych Ruchu Światło-Życie z błogo-
sławieństwem przekazanym od Arcybiskupa. Śpiew 
poprowadzi Młodzieżowa Diakonia Muzyczna. 

 
RAMOWY PROGRAM DDW 

 
13.30 Zawiązanie wspólnoty (kościół) 
13.45 Przygotowanie do Eucharystii 
15.15 Czas dla siostry i brata 
 - zabawy poprowadzi wodzirej  

- na scenie wystąpią niezwykłej sławy                  
zespoły muzyczne 
- dmuchaniec dla dzieci 
- kawa i herbata bez ograniczeń 
- kiełbaski na grillu 
- bigos 
- ciasta i soki (we własnym zakresie         ) 

 

___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

POWAKACYJNY DZIEŃ WSPÓLNOTY 
Już dzisiaj ogłaszamy, wpisujcie w kalendarze bo 
czas szybko leci – zapraszamy na Powakacyjny Dzień 
Wspólnoty, który będzie miał miejsce w parafii 
Matki Bożej Fatimskiej na gdańskiej Żabiance. Pra-
gniemy odnowić tę formę dnia wspólnoty, która na 
dobre kilka lat zniknęła z kalendarza w naszej diece-
zji. Podobnie jak w poprzednim roku, będzie okazja 
do podzielenia się żywymi świadectwami i radością 
bycia we wspólnocie Ruchu Światło-Życie. 
Zatem spotykamy się - Niedziela 4 września 2022. 

___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

II DIECEZJALNA KONGREGACJA                   

ODPOWIEDZIALNYCH 
Prawie osiemdziesięciu członków Ruchu Światło-Ży-
cie naszej diecezji, w tym członkowie stowarzysze-
nia Diakonia Ruchu Światło-Życie, pary rejonowe                        
z jedenastu rejonów, odpowiedzialni za diakonie die-
cezjalne wraz z księdzem arcybiskupem Tadeuszem 
Wojdą oraz moderatorem generalnym Ruchu Świa-
tło-Życie księdzem Markiem Sędkiem spotkają się na 
Drugiej Diecezjalnej Kongregacji Odpowiedzialnych 
Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej                         
w dniach 9-12 czerwca w Białogórze. To naprawdę 
ważne wydarzenie, które, jak mamy żywą nadzieję, 
wleje w nasz Ruch potężny zastrzyk łask Ducha 
Świętego do gorliwej posługi na kolejne lata. Służę, 
więc jestem – mawiał ksiądz Franciszek Blachnicki. 
Służba  - to nasze powołanie i zarazem ważny chary-
zmat, zwłaszcza w gałęzi Domowego Kościoła, 
gdzie dojrzali członkowie z ochotą i radością idą słu-
żyć Chrystusowi i bliźnim. Ewangelizują, uwielbiają,                          
omadlają, dbają o piękno liturgii, prowadzą, uczą                
i katechizują. A wszystko to w duchu odpowiedzial-
ności za sprawy Kościoła i świata, która wyraża się                                  
w podejmowaniu służby na rzecz Ruchu i wspólnoty 
lokalnych – jako rezultat formacji podstawowej – 
przypomina nam  dokument  „Charyzmat i Ducho-
wość Ruchu Światło-Życie. Prosimy zatem o Waszą 
modlitwę  w tej intencji ale i o budzenie własnej 
świadomości jaki jest cel mojej formacji w DK. 
___________________________ 

DIECEZJA 

PIESZA PIELGRZYMKA RODZIN 

 
Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Wojda zaprasza serdecz-
nie małżeństwa i rodziny na pierwszą diecezjalną im-
prezę promującą piękno i dobro małżeństwa i rodzi-
cielstwa. Pielgrzymka z Oliwy do Matemblewa roz-
pocznie się o godzinie 11.00 spod Katedry Oliwskiej 
aby spokojnym krokiem dojść na poczęstunek do 
matemblewskiego Sanktuarium Matki Bożej Brze-
miennej na godzinę 13.15.  Eucharystia zostanie od-
prawiona o godzinie 15.00 a po Mszy Świętej czeka 
niespodzianka w postaci koncertu. Pragnieniem 
księdza Arcybiskupa jest, by pielgrzymka ta była 
świętem rodzinnym pełnym radości i pokoju. Do tej 
inicjatywy zaproszeni są wszyscy, nie tylko rodziny 
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ze wszystkich wspólnot ale też te młode małżeń-
stwa, które potrzebują naszego świadectwa wza-
jemnej miłości, troskliwości, czułości i przebaczenia. 
Zapraszamy serdecznie do jak najliczniejszego 
udziału. 
 

 

 

___________________________ 

DIECEZJA 

ŚWIĘCENIA NEOPREZBITERATU 

 
W sobotę, 4 czerwca miały miejsce w Katedrze Oliw-
skiej święcenia kapłańskie pięciu neoprezbiterów. 
 

 

 

Cieszymy się, gratulujemy i chcielibyśmy zapewnić           
o modlitwie. Tylko, czy znajdzie się w naszym Ruchu 
pięciu równie odważnych co nowi kapłani, którzy zo-
bowiążą się do jednego Zdrowaś Maryjo dziennie za 
jednego z nich? 

I usłyszałem głos Pana mówiącego: 
«Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?» 

Odpowiedziałem: «Oto ja, poślij mnie!» (Iz 6, 8) 

Ci odważni mogą zgłosić się:   
pomorzekaplanom@gmail.com 
 

 

____________________________ 

FORMACJA – REKOLEKCJE 2022 

UWAGA! UWAGA! UWAGA! 
Ostatnie wolne miejsca na rekolekcjach organizo-
wanych przez naszą diecezję: 
 
- 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 Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia - 
Laskowice Pomorskie (15.08 - 19.08.2022) 
- Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia - 
Tenczyn (22.08 - 28.08.2022) 
 

Wolne miejsca w innych diecezjach: 
- OR I Termin: 05.08 – 21.08.2022 r.                 
Miejsce: Zakopane,                                            
ośrodek: https://drmalenka.saletyni.pl/  
  
- Dialog małżeński Termin: 30.07–
04.08.2022 r. Miejsce: Laskowice,                   
ośrodek: https://www.werbisci-lasko-
wice.org/ 
  
- OR I st. w Ciężkowicach - 15-31 lipca 2022 r. 
Zgłoszenia: Małgorzata i Mirosław Opielowie 
tel. 508 256 746, e-mail: mogaz@wp.pl 
 
- OR III st. w Ciężkowicach - 6-21 sierpnia 2022 r. 
Zgłoszenia: Albina i Józef Pyzikowie 
tel. 604 080 983, e-mail: jozef@pyzik.org 
http://dom.rek.diecezja.tarnow.pl 
 
- OR I st. w Serpelicach - 15-31.07.2022 

https://lublin.oaza.pl/rekolekcje-domowego-
kosciola/zasady-zgloszen-na-rekolekcje-dk-archidie-
cezji-lubelskiej/ 

mailto:pomorzekaplanom@gmail.com
https://drmalenka.saletyni.pl/
https://www.werbisci-laskowice.org/
https://www.werbisci-laskowice.org/
mailto:mogaz@wp.pl
mailto:jozef@pyzik.org
http://dom.rek.diecezja.tarnow.pl/
https://lublin.oaza.pl/rekolekcje-domowego-kosciola/zasady-zgloszen-na-rekolekcje-dk-archidiecezji-lubelskiej/
https://lublin.oaza.pl/rekolekcje-domowego-kosciola/zasady-zgloszen-na-rekolekcje-dk-archidiecezji-lubelskiej/
https://lublin.oaza.pl/rekolekcje-domowego-kosciola/zasady-zgloszen-na-rekolekcje-dk-archidiecezji-lubelskiej/
https://www.diecezja.gda.pl/aktualnosci/komunikaty-i-ogloszenia/85644/piesza-pielgrzymka-do-matemblewa
https://gdansk.oaza.pl/2022/01/14/pomorze-kaplanom/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4tRwWN2lAMsqsW2cYgt9Jgcjx2k7aAQJcXcjhzXS6R5gTHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScOoCjB7V4uHSiOT5tKv4vrxvu_0DRunah8JPgY2UG0XioIDQ/viewform
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OAZA RODZIN II° - Bańska Wyżna \ k. Zakopanego - 
28.06. 2022– 14.07.2022 
zgł. Barbara i Ireneusz Siemek  tel 602 752 961    
e-mail siemus@poczta.onet.p 
  
OAZA RODZIN I° - Olcza \ k. Zakopanego - 15.07.2022 
- 30.07.2022 
zgł. Anna i Robert Giesek   tel. 510 114 556    
e-mail a.giesek@o2.pl 
  
OAZA RODZIN I° - Olcza \ k.Zakopanego - 05.08.2022 
- 20.08.2022 
zgł. Aneta i Wojciech Olszańscy  tel. 509 064 739    
e-mail wojtekolszanski@wp.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________ 

Następna Msza Św. DK w pierwszy                                
poniedziałek - 5 września, godz. 19.00. 
Posługuje rejon 9. 

mailto:siemus@poczta.onet
mailto:a.giesek@o2.pl
mailto:szymwal@onet.eu

