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Ten akt oddania Niepokalanej, Matce Kościoła dzieła oazy i miejsca,  
gdzie znalazło ono swoje źródło, odnawiany odtąd co roku w święto 

Matki Kościoła, uważamy za „AKT KONSTYTUTYWNY” Ruchu Światło-Życie. 
List z Fatimy, Ks. Franciszek Blachnicki  

 

  

  

 

 

 

 
 

_____________________________ 

SŁOWO NA WRZESIEŃ 

IŚĆ DROGĄ ŚWIATŁA.  
Wakacje zakończone. Przed nami nowy rok 

formacyjny. „Życie w świetle” tak zatytułowano ten 
kolejny rok zmagań duchowych i formacji intelektu-
alnej. Światło kojarzy się człowiekowi w wymiarze 
duchowym z tym co przejrzyste i dobrze, wyraźnie  
ukazane. Jak bardzo tego światła potrzebujemy po-
kazuje nam życie, codzienność. Spróbuj żyć w ciem-
ności, zwłaszcza przez dłuższy czas. Zaprzestań uży-
wania lamp, wszelkiego oświetlenia. Jak będzie wy-
glądało twoje życie? A przecież to „tylko” docze-
sność. A co z wiecznością? Co będzie gdy pozwolimy 
sobie „wyłączyć” światło sumienia, światło płynące 
od Boga, który jest naszym przewodnikiem i Ojcem! 
Tylko w tym Bożym świetle można się właściwie oce-
niać ale i formować. Mówisz: muszę stanąć w praw-
dzie wobec Boga, drugiego człowieka i siebie sa-
mego. Słuszne stwierdzenie. Ale do tego potrzeba 
Bożego światła.  

O wiele darów prosimy. Niech na tej liście bę-
dzie też prośba o światło Boże. Ono musi nam towa-
rzyszyć nie okazjonalnie lecz każdego dnia. Pozwala 
nam ono spojrzeć na swoje życie nie tylko z własnej 
perspektywy, ale nade wszystko z perspektywy                  
Jezusa. Ona (ta Boża perspektywa) bardzo różna 
jest od naszej. Dla nas tak często trudna do zaakcep-
towania. Jest powodem wielu buntów! Ale jeśli                    
Jezus przed nami choć trochę odkryje te Boże tajem-
nice, Boże plany będzie łatwiej. W świetle Boga będą 
się inaczej przedstawiać.  

Panie pozwól nam iść przez życie w świetle 
Twojej prawdy i miłości. Spraw by światło przeni-
kało nasze serce, rozum i sumienie. Każdego dnia 
będziemy dziękować za tę wielką łaskę.    

ks. Tomasz 
____________________________ 

POŻEGNANIE  
TERENIA I STASZEK ADRIANOWSCY 

Będzie nam JEJ brakowało … 
 
 

 
Śp. Teresa Adrianowska wraz ze swoim mężem                  
śp. Stanisławem (zmarłym w 2002 roku) swoją przy-
godę z Domowym Kościołem rozpoczęli w 1976 r.  
Był to rok, w którym w Gdyni był Czcigodny Sługa 
Boży ksiądz Franciszek. Powołał wtedy Diakonię 
Jedności pod kierownictwem śp. Wisi i Stanisława 
Ludwigów.  

Terenia i Staszek byli członkami pierwszego 
kręgu w Gdyni, którego moderatorem był obecny 
ks. Biskup Edward Zielski (misjonarz w Brazylii)             
a Jego następcą był ks. Piotr Topolewski. 

 
Tutaj trzeba koniecznie dopisać, że Terenia była        
również wspaniałą matką (córka Anna i syn Woj-
ciech) i jeszcze lepszą babcią (pięcioro wnucząt), 
świadczyło o tym poruszające za serce pożegnanie 
wnuczki. 

Ważnym punktem w życiu Teresy i Stanisława 
były rekolekcje ewangelizacyjne dla ludzi morza pro-
wadzone przez Czcigodnego Sługę Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego, które odbyły się w kościele 
O.O. Redemptorystów w Gdyni na Portowej w 1980. 

Teresa i Stanisław na pierwsze rekolekcje wy-
brali się w 1977 roku do Krośnicy k/Krościenka, po-
tem były pierwsze rekolekcje DK w diecezji Chełmiń-
skiej w Legbądzie w 1978 roku, II° 1979 w Szlachcie, 



 

2 

III° w 1982 roku w Chełmży. Te rekolekcje w ówcze-
snej diecezji Chełmińskiej (Gdynia przed rokiem 1992 
należała do tej diecezji) prowadzili: ks. Edward Ziel-
ski, ks. Antoni Dunajski oraz ks. Andrzej Regent, a po-
magała im śp. Siostra Hanna Grabska OSU. Wszyscy 
uczestnicy spali u Gospodarzy, którzy użyczali im 
miejsca w swoich domach zupełnie bezinteresow-
nie. Jednocześnie dostarczając do kuchni oazy wa-
rzywa, mięso i inne produkty.W tamtych czasach re-
kolekcje były naprawdę w spartańskich warunkach, 
często z ubikacją na podwórku gospodarzy i pryszni-
cem pod chmurką, ale była wspólnota i przyjaźnie, 
które trwały przez długie, długie lata i radość prze-
żywania Prawdy w małżeństwach. Często jedynym 
środkiem transportu na rekolekcjach był ich maluch 
(Fiat 126p). Tym maluchem przewożono wszystko 
od prowiantu po bagaże. 
Uczestniczyli w słynnej historycznej zbiórce węgla 
dla Kopiej Górki.  
Wraz z mężem byli drugą parą diecezjalną (po Wisi              
i Stanisławie Ludwigach), a po nich pałeczkę służby 
przejęli Barbara Hyży ze swoim mężem śp. Janem. 

Kiedy śp. Teresa zaczynała swoją przygodę             
w DK nie było statutów, tajnych wyborów i różnych 
innych obwarowań, a były relacje i liderzy, którzy 
wzajemnie uczyli się Ruchu z uczestnikami i wcielali 
w swoje życie Jego charyzmat przekazywany od 
Czcigodnego Sługi Bożego. 

W moich rozmowach ze śp. Teresą, zawsze 
podkreślała te wartości i trochę żałowała, że nasz 
Gdański DK nie korzysta ze skarbca doświadczenia, 
wiary, miłości tych którzy zaczynali tworzyć nasz 
Ruch na tym terenie. 

Była osobą, która umie słuchać i zawsze była 
pomocna drugiemu człowiekowi, niezależnie od 
tego, ile ją to będzie kosztować. Przypomina mi się 
historia. Tutaj muszę dodać, że z zawodu była sto-
matologiem. Przed rekolekcjami DK w Nadolu ład-
nych parę lat temu naszą Animatorkę od dzieci w 
dniu rozpoczęcia rekolekcji rozbolał ząb, jeden tele-
fon do śp. Teresy i już po 1,5 godzinie, było po bólu. 
Bardzo przeżyła śmierć swojego męża śp. Stani-
sława w 2002 roku. Teraz razem spoczywają w na 
cmentarzu w Gdyni Leszczynkach, gdzie na pomniku 
jest Foska. Nie zgadzała się różnymi głosami, które 
proponowały wdowom i wdowcom odejście                           
z kręgu. W spotkaniach kręgu uczestniczyła do 
końca swoich dni, na ile Jej zdrowie pozwalało i z su-
miennością wypełniała zobowiązania. Żyła w cieka-
wych czasach i było jej dane poznać wiele ciekawych 
i zacnych ludzi.  
Jestem przekonany, że dzięki Jej byciu w DK teraz 

jesteśmy w tym miejscu jakim jesteśmy 
Teresa do końca swoich dni była wierna dro-

gowskazowi wypisanemu na Fosce.  
Na pewno będzie nam Jej brakowało, była 

Człowiekiem Ruchu i mam nadzieje, że razem ze 
swoim mężem, Ludwigami i wielu innymi, pod kie-
rownictwem Czcigodnego Sługi Bożego Księdza 
Franciszka w Niebie wspólnie tworzą tamtejszy krąg. 
Niech spoczywa w pokoju. 

Hanna i Robert 
___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

ŚWIADECTWA 
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Nazywamy się Barbara oraz Grzegorz Socha, jeste-
śmy szczęśliwymi rodzicami niepełnosprawnej córki, 
Agnieszki. W minionym roku formacyjnym byliśmy 
wybrani na Animatorów naszego kręgu, w Parafii 
Aniołów Stróżów w Mrzezinie. Wzięliśmy udział                  
w rekolekcjach dla animatorów II stopnia w Dęb-
kach. Prowadzili je Monika i Jarosław Królak. 
 Byliśmy wcześniej przekonani, że nie mo-
żemy skorzystać z żadnych rekolekcji formacyjnych 
Domowego Kościoła, głównie z powodu niepełno-
sprawności naszej córki. Jednak  po rozmowach                  
z Parą Diecezjalną Teresą i Dariuszem Chamera oraz 
Moniką i Jarosławem Królak, organizatorów tych re-
kolekcji,  pojawiliśmy się na nich wraz z naszą 14- let-
nią Agnieszką. 

Przyjechaliśmy z nastawieniem, że będą to 
nasze ostatnie rekolekcje w DK, ponieważ chcieli-
śmy już wcześniej zrezygnować z tej formacji. Jed-
nak różne okoliczności odsuwały ogłoszenie naszej 
decyzji, jak choćby brak wyborów w czerwcu na 
nową parę Animatorów, stąd nadal pełnimy tę po-
sługę. Na początku rekolekcji zauważyliśmy, że wraz 
z małżeństwami, które przyjechały, mówimy wła-
snym językiem, na swój sposób, w różnym tonie, na-
tomiast w ostatnim dniu wyraźnie  zawiązała się  
wspólnota, w której panował jeden Duch, oraz Boża 
harmonia. 
 Tak jak wspomnieliśmy, przyjechaliśmy                        
z córką, Agnieszką. Jest ona dzieckiem niepełno-
sprawnym, niesamodzielnym, wymagającym ciągłej 
opieki. Wychowywanie i zajmowanie się naszym 
skarbem stanowi dla nas nie lada wyzwanie. Dotych-
czas przekazywaliśmy córkę jedynie na kilka godzin 
dla schorowanej Babci na czas trwania spotkania                  
w kręgu i nikt inny do tej pory nie próbował podej-
mować się i realizować opieki na dłuższy czas poza 
obowiązkiem szkolnym w Specjalnym Ośrodku 
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Szkolno-Wychowawczym. Na rekolekcjach naszą 
córką zajęła się wolontariuszka Ania. Jest to sytuacja 
naprawdę dla nas wyjątkowa, gdyż para prowa-
dząca rekolekcje, Monika i Jarek podjęli  trud zorga-
nizowania jak najlepszej opieki dla naszej córki, co 
według nas było właściwie niemożliwe. Od tego za-
leżał nasz przyjazd. Niemożliwe jednak stało się re-
alne, otóż z Bożą pomocą udało się, za co jesteśmy 
im niezwykle wdzięczni. Mało tego, Agnieszka zaak-
ceptowała i bardzo polubiła ciocię Anię, która wspa-
niale opiekowała się naszą córką. 
 Wspólnota ludzi, którą spotkaliśmy okazała 
się być niezwykłą. Prowadzący wraz z parami posłu-
gującymi stworzyli idealne warunki do poznania war-
tości jak i zasad pełnienia posługi animatora. 
 Zobaczyliśmy ludzi pełnych prawdy, pasji, za-
angażowania, cierpliwości, uczciwie przekazujących 
nam posiadaną wiedzę. Spotkaliśmy w nich Chry-
stusa, który otwartymi ramionami zapraszał wszyst-
kich do Eucharystii, gdzie wśród słów wypowiedzia-
nych przez ks. Marka usłyszeliśmy takie, które do-
tarły także do naszych serc i zostawiły w nich ślad. 
Ujrzeliśmy Jezusa również w niezwykłym śpiewie 
Jutrzni, małżeńskiej adoracji Najświętszego Sakra-
mentu i dialogu.  
Zobaczyliśmy przez ofiarną posługę Organizatorów 
rekolekcji i par posługujących, praktyczną stronę słu-
żenia pomocą innym. Tak naprawdę była to dosko-
nała praca animatorów, gdzie my, uczestnicy znajdo-
waliśmy się w jednym kręgu. 
 Dzięki rekolekcjom, przypomnieliśmy sobie, 
że działa w drugim człowieku Bóg pełen prawdy, do-
broci, miłości, uczciwości, że iść we wspólnocie ku 
Jezusowi jest po prostu łatwiej. Zobaczyliśmy, że               
w dzisiejszych czasach można służyć z pokorą i rado-
ścią drugiemu człowiekowi. Zapewne nie byłoby to 
możliwe bez łaski Pana i opieki Niepokalanej, tym 
bardziej zrozumieliśmy jak mocno wspólnota Domo-
wego Kościoła jest zakorzeniona przez Maryję                      
w Chrystusie. 
 Wszystkie doświadczenia z przeżytych reko-
lekcji sprawiły, że bez wątpienia będą one z nami na 
zawsze. Zaczęliśmy również zastanawiać się nad po-
zostaniem we wspólnocie. Zrozumieliśmy, że jest                 
w niej miejsce dla każdego, i każdy może w niej rea-
lizować swoją pasję do Chrystusa. Ograniczają nas je-
dynie zamknięte serce i wyobraźnia. 

Chwała Panu 
___________________________ 

Na rekolekcje drugiego stopnia w Brennej 
przyjechaliśmy zza Atlantyku z 5 dzieci (5-te w siód-
mym miesiącu stanu bądź co bądź Błogosławione- 

go). Znacie to przekonanie, że doświadczacie w real-
nym czasie i miejscu wylania oceanu łask? Dla nas był 
to właśnie ten czas. Łaski exodusu z grzechu na wol-
ność, exodusu z własnych słabości, a finalnie dostro-
jenia życia za pomocą kamertonu Dobrego Boga 
Ojca. Czeka nas poród piątego dziecka za miesiąc, 
powrót na uczelnię, do kancelarii, do wyzwań dnia 
codziennego, ale ten czas będzie już inny, bo Błogo-
sławiony - dzięki Brennej, ludziom których Bóg tam 
powołał jak Księdzu Mirkowi Piskozubowi, Diako-
nowi Adrianowi, uczestnikom, diakonii, Teresce                
i Darkowi Chamerom, ale przede wszystkim dzięki 
słowom Boga, który do nas mówił w ciszy. 
Ciszy adoracji osobistej, ale i małżeńskiej przez 30 
min. adoracji o 3 w nocy, gdy powiedział, że zbierze 
nas z dalekich krain i przyprowadzi do miejsc, z któ-
rych nas rozproszył. Tutaj nie doczytaliśmy, że za lat 
70, ale Bóg uczy nas cierpliwości. ;) 

Dzięki ciszy codziennej chwili przemienienia 
na Eucharystii, i jednej szczególnej nocy - exodusu 
Izraelitów, która była dla nas nocą prawdziwej 
Paschy, odnowienia Chrztu Św., ogromnej radości 
Zmartwychwstania. Symbole są też istotne, bo białe 
szaty wszystkich uczestników zobrazowały nam, że 
to się stało naprawdę - dusze wokół są czyste, my je-
steśmy czyści, gotowi na radość ze Zmartwychwsta-
nia. Eucharystia za nas małżonków spodziewających 
się dziecka, była tej nocy też ogromnym przeżyciem, 
szansą oddania życia - naszego i tego, które się 
wkrótce narodzi  - Jezusowi.  

Umocniło nas też słowo kapłana, uświado-
miło jak Polska jest bogata w kapłanów, za których 
musimy się modlić, bo tam skąd przyjechaliśmy przy-
pada często jeden na 2-3 parafie, a Polska wciąż jest 
błogosławiona wieloma wspaniałymi rycerzami 
Pana. Jak z Władcy Pierścieni Tolkiena - wielu goto-
wych, by stanąć do wali z Sauronem. Tak to wi-
dzimy.  

Pamiętacie zapewne scenę z "Dwóch Wież" 
Tolkiena, gdy król Theoden zwątpił w sens walki ze 
złem, z atakiem najeźdźcy, i mówił: "Cóż może zro-
bić człowiek wobec tak wielkiej nienawiści?" Wtedy 
Aragorn przekonał go do walki, mówiąc, że o świcie 
przyjdzie wybawiciel - że musi stanąć do walki.  - Ten 
jeden ostatni raz? - zapytał król Teoden. - Nie, nie 
ostatni raz. Za tych ludzi, dla naszego królestwa - od-
powiedział Aragorn. Wtedy wpadły pierwsze pro-
mienie słońca do oblężonej twierdzy, wyprowa-
dzono kobiety i dzieci i faktycznie - na piąty dzień po-
mógł im Gandalf z wojskami Rohanu. Musieli tylko 
zaufać, że ten poranek przyjdzie, że głęboka wiara                 
w to, że ich nie opuści, doda im mocy do walki 
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o dobro, o życie, o wszystko, co budowali latami.  
Wiele odniesień do Władcy Pierścieni, opo-

wieści literackich, historii świętych, przekazanych 
ustami Księdza Mirka były wisienką na torcie tych re-
kolekcji, tak skrzętnie przygotowanych przez Tere-
skę i Darka, z nieocenioną Basią, która tak pięknie 
przygotowała i Dialog i Wielkanocne śniadanie, ale 
przede wszystkim klęcznik dla małżeństw, by mogły 
mieć swój intymny czas z Jezusem w kaplicy. My wie-
dzieliśmy wtedy, że Pan na nas czeka, że już nie mu-
simy robić nic - tylko przy Nim być. Z jednej strony 
jako Małżonkowie sobie nawzajem, a z drugiej jako 
Małżonkowie Jemu i Maryi zaślubieni, niemal jak                   
w Chorwacji, gdy przy zaślubinach małżonkowie 
trzymają Krzyż i kapłan mówi: znalazłeś, znalazłeś 
Krzyż, by Go kochać i nieść. Przez 30 min. przed Pa-
nem, z klęcznikiem przygotowanym jak na Ślub, 
można się Krzyżem rozradować.  

Finalnie, jedna opowieść Księdza wytłuma-
czyła nam wiele. Dotyczyła ucznia, który pytał mi-
strza, Ojca Duchownego, czy powinien się odsunąć 
od świata, by być bliżej Boga. Mnich go wysłuchał                
i mówi tak: "Nie trzeba. Jeśli naprawdę będziesz żył 
Ewangelią, świat odsunie się od Ciebie" ;)  

Dziękując Dobremu Bogu przez Maryję, za te 
prawdy Exodusu z Brennej - prosimy byście wszyscy 
i my też głęboko wierzyli, ze o poranku przyjdzie 
Chrystus i zwyciężymy z Nim każdą walkę, choćby 
wydawała się przegrana. 

Za ten święty czas rekolekcji z brzuchem Bło-
gosławionym, a wielkim „po kokardę”, gdy Bóg 
przemawiał przez dobro ludzi, zatroskanych, czy ko-
bieta w tym stanie zejdzie ze szczytu Skrzycznego, 
którym chciało się wskakiwać przez czarną trasę, by 
to sprawdzić, że oznaki dobra, za Słowo Pana, za to, 
że uczynił raz jeszcze niemożliwe 10 tys. km. między 
Bostonem  a Brenną, byśmy mogli usłyszeć: Patrzę 
na Was z Miłością i przyprowadziłem Was tu, byście 
poznali swą wartość w moich Oczach - chwała Panu! 

Trzymajcie się więc mocno w Polsce jak na 
prawdziwym polu walki - Krzyża, gdyż inaczej, jak 
nam pokazał Ksiądz Mirek, będzie z nas zgraja                    
Gollumnów o rozdwojonej osobowości, a my wolimy 
przecież wersję rycerską, a przede wszystkim Zba-
wioną ;)  
Z wdzięcznością i prośbą o modlitwę za szczęśliwe 
rozwiązanie + 

 Kowboje zza dużej kałuży  
____________________________ 

FORMACJA – REKOLEKCJE 2023 

UWAGA! UWAGA! UWAGA! 

Przypominamy terminy wakacyjnych turnusów reko-
lekcyjnych.  

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

 
Ogłaszamy zapisy na ONŻ III stopnia w Rzymie. 

I termin: 12-28 kwietnia AD 2023 
baza w Rzymie:  Opera Don Calabria 
http://www.ospitalitapergruppi.com/opera-don-ca-
labria.html#prettyPhoto  
600m od stacji metra linii A - Battistini 
koszt: 
- od lat 15 wzwyż - 1.200 EUR od osoby 
- od lat 3 do 15 - 1.100 EUR od osoby 
- do 3 lat (ek) - 300 EUR od osoby 
- dojazd we własnym zakresie 
Zapisy: Gosia i Jarek Szydłak, tel. 691947213  
Mail: gosiajarekszydlak@gmail.com 
 
II termin:  04-20 sierpnia AD 2023 
Opera Don Calabria 
koszt: 
- dorośli - 1.200 EUR od osoby 
- dojazd we własnym zakresie 
Zapisy: Terenia i Darek Chamera, tel. 505792205 
Mail: dk@chamera.pl 
____________________________ 

WSPÓLNOTA – JUBILEUSZ 1973-2023 

 2023 to niezwykły rok. 11.06.1973 kard. Woj-
tyła uroczyście oddał Ruch Niepokalanej, Matce Ko-
ścioła, w II i III turnusie 1973 odbyły się pierwsze 
Oazy Rodzin w Krościenku a później powstał pierw-
szy krąg w Lublinie. Przed nami 50 rocznica Central-
nej Oazy Matki i 60 Oazy Niepokalanej. Dlatego za-
praszamy na dziękczynną pielgrzymkę na Jasną 
Górę 9 września 2023. Krąg Centralny zachęca też do 
podjęcia nowenny modlitwą Aktu konstytuwnego 
na zakończenie każdego spotkania od października                  
począwszy. 
 
_____________________________ 

Następna Msza Św. DK w pierwszy                                
poniedziałek - 3 październikia, godz. 19.00.                    
Posługuje rejon 10. 
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