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Domowy Kościół , to rodzina, w której jest wspólna modlitwa, w której                    
Pismo Święte jest nie tylko na półce pięknej nieraz biblioteki domowej,                           

ale jest księgą życia, którą się wspólnie czyta i która kształtuje postępowanie. 
Sympatycy czy chrześcijanie, Ks. Franciszek Blachnicki  

 
    
   

 
 

 
 
 

_____________________________ 

SŁOWO NA PAŹDZIERNIK 

MODLITWA RÓŻAŃCOWA                
LEKARSTWEM NA GRZECH I ZŁO.  

W październiku jak co roku nasze myśli 
w sposób szczególny kierujemy ku różań-
cowi. To jeden z tych darów podarowanych 
nam przez Opatrzność, które pomagają prze-
trwać niebezpieczeństwa i zagrożenia pły-
nące od złego ducha i od ludzi mu służących. 
Chrześcijanin, który żyje tą piękną i pełną 
mocy modlitwą idzie drogą światła. Żyć                      
w świetle to właśnie iść tą drogą, którą Bóg 
nam wyznacza. Tą, która nam na tej drodze 
pomaga jest Matka Pana – Maryja. 
Jej pomoc i wsparcie ma wymiar nie tylko 
osobisty ale i narodowy. Maryja jest też 
obrończynią całego Kościoła. 7 października 
1571 roku stoczono jedną z najkrwawszych bi-
tew morskich w dziejach świata. Pod Le-
panto wojska chrześcijańskie (Liga Święta) 
starły się z Imperium Osmańskim. Wojska tu-
reckie były liczniejsze, miały około 250 okrę-
tów a chrześcijańskie około 200. Dzięki 
wspólnej modlitwie wielu chrześcijan pod 
przewodnictwem papieża Piusa V i bohater-
skiej postawie bojowników Ligi Świętej na-
stąpiło wielkie zwycięstwo floty chrześcijań-
skiej nad muzułmańską. Bardzo ważnym 
czynnikiem, obok taktyki dowódców i od-
wagi marynarzy chrześcijańskich, była nagła 
i niespodziewana zmiana kierunku 
 

 
wiatru, która pomogła wygrać tę wielką bi-
twę. Bóg działa przez ludzi, ale też przez 
prawa natury, które wykorzystuje bardzo 
często w sposób tajemniczy. 
Rok po zwycięstwie św. Pius V ogłosił dzień 
7 października świętem Matki Boskiej Zwy-
cięskiej. Jego następca papież Grzegorz XIII 
zmienił tytuł święta na Matki Boskiej Różań-
cowej. Chciał przez to podkreślić ogromną 
wagę modlitwy różańcowej, jej moc                       
i skuteczność.  

Innym przykładem potęgi tej wspania-
łej modlitwy jaką jest różaniec, jest historia 
wyprowadzenia wojsk sowieckich z Austrii. 
Politycy austriaccy ponad trzysta razy spoty-
kali się z Sowietami i nie mogli wymusić na 
Rosjanach opuszczenia Austrii, która była 
okupowana (w dużej części) przez Sowietów 
od 1945 roku.  
Dopiero wielka modlitwa różańcowa zwana                        
Pokutną Krucjatą Różańcową, w której 
uczestniczyło ponad 10% społeczeństwa była 
skuteczna. 26 października (nie przypadek, 
że to miesiąc maryjny) 1955 roku ostatni ro-
syjski żołnierz opuścił Austrię. Po ludzku było 
to nie możliwe. Znamy Rosję z jej planami im-
perialnymi. A jednak jeśli z nami walczy 
Matka Boga, to wszystko jest możliwe. Ten 
piękny maryjny miesiąc, który się rozpoczął 
jest czasem w którym Maryja czeka z utęsk-
nieniem na spotkanie z nami w modlitwie ró-
żańcowej.  
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Ona chce nam przekazać te łaski i bogactwa, 
które Bóg dla nas przygotował.  

Ks. Tomasz 
___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

FORMACJA 
Małżeństwa, które po okresie pilotażu 

rozpoczynają samodzielną drogę formacji, 
przeżywają w drugim roku pracy pogłębianie 
swojej duchowości małżeńskiej w oparciu                   
o podstawowe prawdy wiary – sformuło-
wane przez Ojca Franciszka w postaci tzw. 
DROGOWSKAZÓW NOWEGO CZŁOWIEKA. 
Są one swoistym programem życia i działania 
każdego członka Ruchu Światło-Życie, gdyż 
zawierają w sobie wszystko, co jest treścią                 
i celem formacji Ruchu. Każdy z drogowska-
zów ma budowę dwuczłonową. Pierwsza 
część to prawda, w którą wierzymy. Druga 
część to konsekwencja tej prawdy… 

1. JEZUS CHRYSTUS 
jest moim Światłem                         
i Życiem oraz jedyną 
drogą do Ojca.                                  
Przyjąłem Go jako Pana                   
i Zbawiciela. Oddałem Mu 
swoje życie, aby nim kie-
rował. 
W tym miejscu należy za-
dać sobie ważne pytanie: 

Jakie miejsce zajmuje Jezus w życiu naszego 
małżeństwa i rodziny? Ważne dlatego, żeby  
w naszych małżeństwach razem ze współ-
małżonkiem przeżywać relację z Jezusem. 
Nie zamykać  i nie zawężać relacji z Jezusem 
tylko do osobistego przeżycia: ja i mój Jezus. 
Właściwe zrozumienie pierwszego drogo-
wskazu domaga się od nas aby konsekwent-
nie opierać naszą wspólną, małżeńską miłość 

na Jezusie. Zwłaszcza te trudniejsze mo-
menty, zranienia, brak zrozumienia, brak czu-
łości, problemy z dziećmi i własnym zdro-
wiem. Dlatego, jeżeli przyjąłem Jezusa jako 
mojego Pana i Zbawiciela i oddałem mu 
swoje życie, aby nim kierował – to przyjąłem 
Go do swojego małżeństwa i oddałem mu 
swoje małżeństwo, aby nim kierował. Czyż 
nie o to właśnie chodzi w duchowości mał-
żeńskiej? 
____________________________ 

FORMACJA – REKOLEKCJE 2023 
 

UWAGA! UWAGA! UWAGA! 
Przypominamy terminy wakacyjnych turnu-
sów rekolekcyjnych.  

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-calabria.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 
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ORAR II 
9-13.11.2022 Dębki 
Zapisy: dk@chamera.pl 
tel. 505 792 205 
 
ONŻ I 
13-29.01.2023 Białogóra 
Zapisy: basiaedek@gmail.com 
tel. (B) 501 304 154, (E) 501 535 296 
____________________________ 

WSPÓLNOTA – JUBILEUSZ 1973-2023 
  

2023 to niezwykły rok. Trwamy już                  
w świadomości dziękczynienia za pół wieku 
istnienia Domowego Kościoła. Te pięćdzie-
siąt lat przypadło na bardzo specyficzny 
czas, który część z nas w większości jeszcze 
pamięta. I śmiało można powiedzieć, że nie 
był to czas lekki, łatwy i przyjemny, choć za-
wiera w sobie i momenty przełomowe i tra-
giczne i wielkiej dumy i radości. I tak, od 50 
lat Domowy Kościół trwa, rozwija się, zmie-
nia się, buduje kolejne pokolenia małżeństw, 
którym nie wystarcza niedzielna Eucharystia 
i które szukają głębszego przeżywania swo-
jej duchowości komunii małżeńskiej. Z serca 
więc wyrywać się powinno nieustanne Ma-
gnificat, tak jak to czynił nasz Założyciel. Za-
tem te 50 lat obliguje nas w pierwszym rzę-
dzie do dziękczynienia, a w drugim do reflek-
sji nad naszą obecnością we wspólnocie. Czy 
„przypadkiem” nasza obecność w DK nie jest 
przypadkowa i czy nie jesteśmy powołani do 
podjęcia się jakiegoś zadania – w Ruchu Świa-
tło-Życie nazywamy to POSŁUGĄ. Zatem, 
leży przed nami zadanie odpowiedzialności 
za wspólnotę, którą założył ks. Blachnicki. 
Zachęcamy do przeżycia tego roku w jakiś 
szczególny sposób, uroczysty sposób, inny, 
lepszy, głębszy. Może to będzie włączenie 

się w ewangelizację, może zamówienie in-
tencji, może długo odwlekana decyzja                    
o KWC? A może nawet posługa na rekolek-
cjach?  
___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

FORMACJA 
We wrześniu odbyło się podsumowanie oaz 
wakacyjnych naszej diecezji. I tu pragniemy 
podzielić się ze wspólnotą naszą radością. 
Prawie 500 osób, członków DK naszej diece-
zji, uczestniczyło w tegorocznych rekolek-
cjach. Byli to zarówno uczestnicy jak i posłu-
gujący – w sumie jedna czwarta wszystkich 
członków. 
Dziękujemy Wam wszystkim, że pragniecie 
wzrastać w tej wspólnocie, dziękujemy że 
pragniecie służyć tej wspólnocie! 
Chwała Panu! 
____________________________ 

MORZE MODLITWY 5.0 
 
Już po raz piąty od 7 października 2022      
(czwartek - święto Matki Bożej Różańcowej) 
do 8 grudnia (środa - uroczystość Niepokala-
nego Poczęcia NMP) potrwa modlitwa                   
różańcowa za nasze miasta i miejscowości, 
za samorządowców oraz za mieszkańców. 
Będziemy modlić się codziennie DZIESIĄTKĄ 
RÓŻAŃCA oraz krótką modlitwą: 

 
Do Ciebie, nasz dobry, kochany Ojcze,  razem 
z Maryją zanosimy modlitwy za naszą miej-
scowość, za miejsce, w którym żyjemy                                
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i wzrastamy. To jest miejsce, które Ty nam     
dałeś. Spraw, by było pełne wiary, miłości                  
i przebaczenia. Amen. 
 

____________________________ 

JEDNOŚĆ WE WSPÓLNOTACH 

REJONOWE DNI WSPÓLNOTY 
W październiku odbywać się będą rejonowe 
dni wspólnoty (RDW). Na RDW budowana 
jest jedność Ruchu Światło-Życie, dlatego pa-
miętajmy o wszystkich „gałęziach”, mło-
dzieży i dzieciach, aby każdy czuł się ważny                   
i potrzebny we wspólnocie. 
 

 
 
 
 
___________________________ 

WSPÓLNOTA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

OGŁOSZENIE DIAKONII ŻYCIA 
 
Diakonia Życia zaprasza na rekolekcje dla                              
małżonków: Budowanie więzi w małżeństwie. 
Data: 10-13 listopada 2022. 
Miejsce: Dom Rekolekcyjno-Formacyjny Zgromadze-
nia Misjonarzy Krwi Chrystusa 
Pronobisa 6a, 84-100 Swarzewo. 
Zapisy: diakonia.zycia.gdanska@gmail.com 

W mailu prosimy podać imiona i nazwisko małżon-
ków, datę zawarcia związku małżeńskiego, informa-
cję o formacji w Domowym Kościele (przeżyte reko-
lekcje) oraz imiona i wiek dzieci, które będą uczest-
niczyć w rekolekcjach. 

Sakrament objawia się w WIĘZI, jaka łączy małżonków 
od momentu złożenia sobie wzajemnie, przed Bogiem, 
przysięgi małżeńskiej. Przysięga zapoczątkowuje MY, 
które tworzy się i rozwija przez cały czas trwania mał-
żeństwa. 
W czasie rekolekcji będziemy pracować nad dosko-
naleniem więzi małżeńskiej w sferach psychiki, ciała 
i ducha, gdyż każdy z nas jest całością psycho-                       
fizyczno-duchową. Warto przyjechać i poznać, jak 
piękny plan dla Waszej relacji ma Bóg. 
 
_____________________________ 

Następna Msza Św. DK w pierwszy                                
poniedziałek - 7 listopada, godz. 19.00.                    
Posługuje rejon 11. 

Rejon Kiedy Gdzie Początek

1.  16 paź, niedziela
Sopot, Kościół pw. Zesłania 

Ducha  Św
12:00

2.  16 paź, niedziela
Żukowo, Kościół pw. 
Wniebowzięcia NMP

13:00

3.  16 paź, niedziela
Gdańsk, Kościół pw. 

Antoniego Padewskiego 
13:30

4.  22 paź, sobota
Gdynia, Kościół 

Św.Stanisława Kostki
15:30

5.  15 paź, sobota
Gdynia Obłuże, Kościół pw. 
Ducha Św. i Św. Katarzyny

14:00

6. 16 paź, sobota
Reda, Parafia Wniebowzięcia 

NMP i Św. Katarzyny
13:00

7.  23 paź, niedziela
Rumia, Kościół pw. NMP 
Wspomożenia Wiernych 

15:00

8.  16 paź, niedziela
Gdańsk,  Zmartwychwstania 

Pańskiego
14:15

9.  22 paź, sobota Kniewo, al.Lipowa 117 13:30

10.  15 paź, sobota
Juszkowo, Bł. Jerzego 

Popiełuszki

11.  16 paź, niedziela
Gdańsk, Kościół pw.Św. 

Ignacego Loyoli
14:00


