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Ten charyzmat oazy jako pewnej formy spotkania jest wielkim darem 
dla naszego ruchu. Właściwie dzięki temu charyzmatowi 

powstał nasz ruch, wywodzący się przecież z oazy. 
Charyzmat Światło-Życie, Ks. Franciszek Blachnicki  

  

    

   

 

 

 
 

_____________________________ 

SŁOWO NA LISTOPAD 

CI, KTÓRZY ODESZLI 
„Bóg jest 
jako zdobyty - niebem, 
jako utracony - piekłem, 
 jako egzaminujący - sądem, 
jako oczyszczający - czyśćcem.” 
Hans Urs von Balthasar (1905 – 1988) 
– wybitny teolog szwajcarski. 

W roku liturgicznym jest czas na 

wspominanie naszych zmarłych. Kościół 

święty, nasza Matka przypomina nam o nich 

1 i 2 listopada. Najpierw wspominamy na-

szych bliskich i dalszych, którzy są już                        

w domu Ojca czyli świętych ale niekanonizo-

wanych. Następnego dnia przypada Wspo-

mnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.               

U nas w Polsce mówi się, że jest to Dzień za-

duszny. W tym szczególnym czasie pole-

camy Bogu tych, którzy oczyszczają się                        

w czyśćcu. Ten tak ważny dla zmarłych 

dzień jest już w kalendarzu kościelnym od 

ponad tysiąca lat. Wprowadził go opat                       

Odilion z Cluny w 998 roku w swoich klasz-

torach. Dzień i idea modlitwy za zmarłych 

szybko rozprzestrzeniły się po całym Ko-

ściele. Teksty modlitw 2 listopada podkre-

ślają paschalny charakter śmierci. Ukazują 

nadzieję na zmartwychwstanie.  Mimo, że 

jest to dzień powagi i wyciszenia, to element 

radości i nadziei mocno w nim pobrzmiewa. 

Czyściec to stan duszy, która choć cierpi 

(bardzo często mocno jest doświadczana) 

wie, że trafi kiedyś na spotkanie z Bogiem                 

w wieczności. Ten czas listopadowy, który 

obecnie przeżywamy ma nam pomóc w tej  

 

refleksji nad życiem ale i przemijaniem.                    

Puste miejsca po tych, którzy przeszli do 

wieczności. Wielka tęsknota i ból, który zo-

staje w nas. A piękne wspomnienia? Miłość, 

której doświadczyliśmy w spotkaniach                       

z nimi. To wszystko w tych dniach mocno się 

w nas budzi. I to nie tylko po to byśmy o nich 

nie zapomnieli, ale również by płynęła z na-

szych wdzięcznych serc ufna i wytrwała mo-

dlitwa. 

Nasi zmarli sobie pomóc nie mogą, ale 

my tak. My możemy i powinniśmy im poma-

gać! Przede wszystkim Ofiarą Mszy św., mo-

dlitwą różańcową ale i ofiarą jałmużny czy 

cierpienia przyjętego z pokorą za zmarłych. 

Maria Simma (1915 – 2004), mistyczka 

austriacka bardzo często po rozmowie z du-

szami czyścowymi podejmowała cierpienia 

zastępcze. Przez to pokazywała, że każda 

dusza potrzebuje innej pomocy. Jednym wy-

starczała modlitwa czy ofiarowana Msza 

święta, natomiast inne dusze potrzebowały 

jałmużny lub przyjęcia cierpienia przez               

Marię Simmę. Tak niewielu dzisiaj pamięta       

o swoich zmarłych. A przecież oni czekają na 

nasze wsparcie. Tak jak pisałem wyżej,                  

dusze sobie pomóc nie mogą, ale nam tak i to 

bardzo! Są wdzięczne i wspierają tych, któ-

rzy za nich się modlą i im pomagają na różne 

sposoby. Pamiętajmy o tym!      Ks. Tomasz 

___________________________ 

FORMACJA 

DROGOWSKAZY NOWEGO CZŁOWIEKA  

Pierwsze cztery DROGOWSKAZY NOWEGO 
CZŁOWIEKA: Jezus Chrystus, Niepokalana,  
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Duch Święty, Kościół – nazwane są dogma-
tycznymi, ponieważ mówią o najważniej-
szych prawdach wiary. Kolejne trzy: Słowo 
Boże, Modlitwa i Liturgia – zwane ascetycz-
nymi, dotyczą praktyk, przez które pogłę-
biamy i umacniamy naszą wiarę. Trzy ostat-
nie: Świadectwo, Nowa Kultura, Agape – na-
zwane są apostolskimi, bo ukazują kon-
kretne działania wynikające z dojrzałej wiary. 

2. NIEPOKALANA 
Jest dla mnie najdosko-
nalszym wzorem No-
wego Człowieka                
oddanego całkowicie 
w Duchu Świętym 
Chrystusowi, Jego 
słowu i dziełu. Dlatego 
oddaję się Jej, rozwa-
żam z Nią w Różańcu       
tajemnice zbawienia                       
i naśladuję Ją. 

Praktyka codziennego oddawania się Niepo-
kalanej polega na chwili krótkiej, osobistej 
modlitwy, w której wyraża się gotowość 
zjednoczenia z Maryją w Jej oddaniu się                  
w Duchu  Świętym Chrystusowi Słudze.                  
W ten sposób więc oddawajmy się Niepoka-
lanej, aby uczestniczyć w Jej mocy i zwycię-
stwie. Charyzmat Niepokalanej, Matki Ko-
ścioła, pozostaje jednak ciągle tajemnicą do 
codziennego odkrywania przez członków 
Ruchu. Ruch nosi w sobie i pielęgnuje jako 
najgłębszą swoją tajemnicę i źródł0 swojej 
żywotności – tajemnicę Niepokalanej – pisze 
Ojciec Franciszek w Liście z Boliwii. Jest to ta-
jemnica Osoby całkowicie oddanej Chrystu-
sowi, szczególnie w godzinie Krzyża. Osoby, 
która mocą swojego oddania stała się Matką 
wszystkich żyjących, Matką Kościoła. Jako 
Oblubienica i Matka jest ona zarazem typem 
Kościoła Oblubienicy i Matki - Ecclesia Mater, 
Mater Ecclesiae. Na czym więc ma polegać 
zrozumienie tego wielkiego charyzmatu? Jak 

w codziennym życiu realizować ten drogo-
wskaz? Najlepiej i najbezpieczniej oprzeć się 
na dążeniu do odtwarzania postawy Niepo-
kalanej w Jej oddaniu się Chrystusowi w wie-
rze i miłości. Nie wystarczy więc przyjęcie Je-
zusa jako mojego Pana i Zbawiciela i oddanie 
mu swojego życia, aby nim kierował, jeżeli 
nie będzie to przyjęcie w duchu i miłości na 
wzór Niepokalanej. A więc: codziennie,                   
razem z Nią i z Różańcem. 

____________________________ 

FORMACJA – REKOLEKCJE 2023 

 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Rodzin I st. 
Termin: 14.01 – 29.01.2023 
Miejsce: Białogóra 
Zgłoszenia: Basia i Edek Muża tel. 501-535-296, 
mail:  basiaedek@gmail.com 
 
Rodzaj rekolekcji: Rekolekcje ewangelizacyjne 
Termin: 21.01 – 29.01.2023 
Miejsce: Korbielów: Dom Rekolekcyjny ojców Do-
minikanów 
Zgłoszenia: Lena i Jacek Konczal, tel. 695-180-548, 
mail: lena.konczal@gmail.com 
 
Rodzaj rekolekcji: Rekolekcje dla seniorów „Życie 
w świetle drogowskazów”   
Termin: 16.04-23.04.2023  
Miejsce: Białogóra 
Zgłoszenia: Teresa i Marek Kulas, tel. 
666 557 277, mail: teresa.kulas@wp.pl 
 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Rodzin I st. 
Termin:  27.06-13.07.2023 
Miejsce: Kluczbork 
Zgłoszenia: Aneta i Grzegorz Tuccy, tel. 502 500 
630, mail: aneta.tucka@gmail.com  
 

Rodzaj rekolekcji: Oaza Rodzin II st. 
Termin:  27.06-13.07.2023 
Miejsce: Kniewo 
Zgłoszenia: Barbara i Lesław Brzezińscy, tel. 
501 552 669, mail: b.brzezinska@wp.pl  
 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Rodzin I st. 
Termin:  14.07-30.07.2023 
Miejsce: Tenczyn 
Zgłoszenia: Izabela i Marek Pszczoła, tel. 509 381 
854, mail: marekpszczola@gmail.com  

mailto:basiaedek@gmail.com
mailto:lena.konczal@gmail.com
mailto:teresa.kulas@wp.pl
https://www.youtube.com/watch?v=D0aSAk_UB0M
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Rodzaj rekolekcji: Oaza Rodzin II st. 
Termin:  14.07-30.07.2023 
Miejsce: Pyzówka 
Zgłoszenia: Anna i Jarosław Soleccy, tel. 605 887 
973, mail: dksoleccy@gmail.com 

Rodzaj rekolekcji: Oaza Rodzin II st. 
Termin:  04.08 – 20.08.2023 
Miejsce: Bańska Wyżna 
Zgłoszenia: Joanna i Krzysztof Cymbaluk, tel. 

693 873 362, mail: asiacymbaluk@wp.pl 

Rodzaj rekolekcji: Oaza Rodzin III st. 
Termin: 04.08 – 20.08.2023 
Miejsce: Rzym (Opera Don Calabria)  
dojazd/przelot we własnym zakresie 
Koszt: 1.200 EUR od osoby dorosłej 
Teresa i Darek Chamera, tel. 505-792-205, 
mail:  dk@chamera.pl 

 
____________________________ 

WSPÓLNOTA – RUCH Światło-Życie 

DIECEZJALNA DIAKONIA JEDNOŚCI 
W październiku odbyło się spotkanie wszyst-
kich diakonii Ruchu Światło-Życie, na którym 
podsumowano treści, które wybrzmiały pod-
czas II Kongregacji Odpowiedzialnych w Bia-
łogórze. W ramach pracy formacyjnej                           
w ciągu obecnego roku, diakonie wspólnie 
pochylą się nad czterema obszarami wyma-
gającymi szczególnej troski i odpowiedzial-
ności: 

• FORMACJA 

• REKOLEKCJE 

• DIAKONIE 

• CHARYZMAT 

a wszystko to na podbudowie konferencji 
Ojca Franciszka „Wiara a świadectwo Ducha 
Świętego”.  
____________________________ 

ZOSTAŃ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM! 

 „Zostań Świętym Mikołajem” to akcja, która 
trwa od 17 lat. Zaczęło się od dzieci w parafii 
św. Antoniego w Postawach na Białorusi. Co 
trzeba zrobić? Przynieś dla dzieci z parafii pw. 
Wszystkich Świętych oraz Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Nowym Jaryczowie na Ukrainie 

(http://www.parafiajaryczow.com/) – słody-
cze i przybory szkolne, lub podaruj coś dla 
Uchodźców mieszkających na terenie parafii 
Nowy Jaryczów – żywność długoterminową 

(makarony, konserwy mięsne i rybne, kasze, 
ryż, mąka, herbata, kawa, fasola, groch itp.) 
Proszę przynieście swoje dary na Mszę 
Świętą DK w czwartek  8 grudnia o godzinie 
19.00 w kościele pw. Chrystusa Króla w Gdyni 
Małym Kacku ul. Halicka 6A. Po dary przyje-
dzie i kazanie wygłosi Proboszcz parafii pw. 
Wszystkich Świętych oraz Matki Boskiej Ró-
żańcowej w Nowym Jaryczowie na Ukrainie 
ks. Jakub Dębicki pochodzący             z Gdyni 
Oksywia. 

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej napisz: 
rscon@wp.pl lub zadzwoń 607701609 

Z modlitwą Robert Sobczyk 

 

 

mailto:dk@chamera.pl
http://www.parafiajaryczow.com/
https://www.youtube.com/watch?v=_WOTVXBiKdE
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____________________________ 

ŚWIADECTWO 
Jesteśmy małżeństwem od ponad 19 lat. 
Trwamy na drodze formacji DK szósty rok. 
OR1 w Kiczorach to w sumie nasze pierwsze 
rekolekcje, które przeżywaliśmy jako mał-
żeństwo. Patrząc na nie z perspektywy 
dwóch miesięcy po ich zakończeniu, mo-
żemy śmiało powiedzieć, że były i są one na-
dal dla nas czasem wzrostu duchowego. 

Kiczorska „jedynka” pozostawiła w na-
szym małżeństwie głęboki ślad i jest nim 
wspólnotowy aspekt małżeństwa, który 
można podsumować cytatem z dziejów Apo-
stolskich „... trwali oni w nauce Apostołów i 
we wspólnocie, w łamaniu chleba  i w modli-
twach.” Bardzo mocno uderzyło nas piękno 
wspólnoty, jaką tworzyliśmy w naszym ma-
łym kręgu rekolekcyjnym, który był wspól-
notą realnego, żywego kościoła, którego 
głową jest Chrystus. Przyjęcie na nowo, Je-
zusa jako naszego Pana i Zbawiciela, otwo-
rzyło nas na siebie jako małżonków. Na 
nowo mogliśmy odkryć piękno tego sakra-
mentu i po raz kolejny mogliśmy zobaczyć 
siebie jako pięknych, pięknem Jezusa Chry-
stusa. 

Wielokrotnie podczas rekolekcji czuli-
śmy Jego realną bliskość, bo zawsze był, jest 
i będzie z nami obecny w naszym sakramen-
cie i w nas samych, jak był codziennie obecny 
w małych kawałku chleba podczas codzien-
nej Eucharystii i adoracji. Owocem tych reko-
lekcji, jest także to, że zrozumieliśmy dopiero 
teraz, jak bardzo potrzebujemy Ducha Świę-
tego aby nas ożywiał. Zapraszamy Go teraz 
świadomie każdego dnia do naszych relacji 
małżeńskich i rodzinnych. Mamy wrażenie, 
że dopiero odkryliśmy jego obecność w na-
szej codzienności. 

Ola i Michał Paliwoda 
___________________________ 

DIAKONIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

JESTEŚMY DLA WAS 

 

Kochana Wspólnoto, 
Ci z nas, którzy comiesięcznie formują się na 
swoich Kręgach w oparciu o „List do wspól-
not rodzinnych” oraz Ci, którzy śledzą uważ-
nie nasze pismo formacyjne, wiedzą już, że 
tematem przewidzianym na listopad jest 
„Szacunek wobec tajemnicy płodności i ży-
cia”. Temat szczególnie bliski nam wszyst-
kim, a zajmujący szczególne miejsce w sercu 
członków Diakonii Życia Archidiecezji Gdań-
skiej. Pamiętajcie, że jesteśmy dla Was 
wszystkich. Podstawowym zadaniem każdej 
diakonii jest angażowanie się w życie Ruchu i 
codzienna, praktyczna obecność w tym ży-
ciu. Dlatego, jeśli analizując wskazane w „Li-
ście” pytania dotyczące świętości życia ludz-
kiego, działań na rzecz życia, podstawowych 
zadań rodziny i wzmacniania miłości małżeń-
skiej poczujesz w sercu jakieś poruszenie, 
albo może wątpliwości, skontaktuj się                   
z nami, jesteśmy dla Ruchu i jesteśmy dla Cie-
bie. Twoja Diakonia Życia skupia się na gło-
szeniu dobrej nowiny o małżeństwie, seksu-
alności i ciele, Bożym pomyśle na człowieka. 
Jeśli masz jakiś pomysł, jak można czy po-
winno się to realizować nie wahaj się                                  
z nami skontaktować. A jeśli po prostu po-
trzebujesz wsparcia, porady, to pamiętaj nie 
musisz być sam – po raz trzeci – jesteśmy dla 
Ciebie. 
Służymy, więc Jesteśmy! 
_____________________________ 

UWAGA! 
Następna Msza Św. DK w czwartek                                      
8 grudnia, godz. 19.00.     
NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP 
ŚWIĘTO PATRONALNE RUCHU Ś-Ż oraz                      
Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła                
Posługuje rejon 1. 


