
BIULETYN INFORMACYJNY 

DOMOWEGO KOŚCIOŁA 
GAŁĘZI RODZINNEJ RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ 

nr 268 / MARZEC 2023 

 

 

Wśród członków Ruchu musi być także stale żywe to, co stanowi 
 treść «aktu konstytutywnego» Ruchu – aktu oddania Niepokalanej, 

Matce Kościoła. Musi być żywa świadomość, że Ruch jest Jej dziełem, że tylko poprzez 
trwanie w zjednoczeniu z Nią a przez Nią z Jezusem – Źródłem Życia, może być owocny. 

Charyzmat i wierność, Ks. Franciszek Blachnicki  

  

    

   

 

 

 
 

 

_____________________________ 

SŁOWO NA MARZEC 

PUSTYNIA 
Czas, który Bóg nam daje ma być dobrze, 

owocnie wykorzystany. Życie ludzkie bardzo 
szybko przemija. Mówimy: czas mknie, wprost 
pędzi. Starożytna maksyma mówi: Carpe diem 
– chwytaj każdy dzień. Ta mądra rada epiku-
reizmu i rzymskiego poety Horacego, powinna 
być przez nas wprowadzona w życie. Wiemy, 
że każdy dzień jest darem Ojca Niebieskiego. 
Idąc drogą ku wieczności zawsze dziękujmy za 
wszystkie chwile życia. Zanurzając się w co-
dzienność zapominamy jednak o wdzięczności 
względem Stwórcy za życie i zdrowie. Koniecz-
nym wydaje się zatrzymanie w tej naszej wę-
drówce. Nie wystarczy tylko się zatrzymać, na-
leży wyjść poza przyziemność i spojrzeć na sie-
bie z perspektywy Ewangelii. Ma to być takie 
nasze wyjście na pustynię. Włoski pisarz i za-
konnik Carlo Carretto (+1988) napisał książkę 
„Pustynia w mieście”. Ukazuje czytelnikom, że 
nawet w mieście pełnym hałasu i gwaru, sza-
leństwa i braku umiaru, można a nawet trzeba 
urządzić sobie własną pustynię.   
 Pustynia ta to miejsce, gdzie szczególnie 
doświadczamy naszej ułomności, słabości                      
i wielkiej potrzeby Boga. Pustynia jest miej-
scem gdzie człowiek doświadcza kruchości 
swego bytowania tu na ziemi. Jest zagroże-
niem dla judzkiego życia. Doświadczyło tego 
wielu podróżników, pisarzy i zwykłych wę-
drowców. Wystarczy wspomnieć francuskiego 
pilota i pisarza Antoine de Saint Exuperyʾego, 
który opisywał swoje przymusowe lądowanie 
na pustyni, czy też polskiego reportażysty i pi-
sarza Ryszarda Kapuścińskiego, który kreślił 

 
 
na stronach jednej ze swych książek bezrad-
ność człowieka, nawet zaprawionego w trud-
nościach i doświadczonego wobec potęgi pu-
styni. Dotknięcie „pustynią” jest potrzebne by-
śmy zobaczyli naszą małość i bezradność. 
Próba pustyni jest potrzebna tak jak konieczne 
są pokusy w życiu chrześcijanina. Św. Augu-
styn, wielki Ojciec Kościoła pisał, że kto nie jest 
kuszony nie może siebie poznać, a ja dodał-
bym, że kto nie doświadczy „pustyni” nie bę-
dzie znał prawdy o sobie. Ten okres liturgiczny, 
który obecnie jest nam dany najlepiej pasuje 
na to by udać się na „pustynię”. Wielki Post to 
czas ogromu łask przygotowanych przez Pana, 
dla tych którzy podejmą walkę ze złym duchem 
i swoją słabością.                                Ks. Tomasz 
 
  ___________________________ 

FORMACJA 

DROGOWSKAZY NOWEGO CZŁOWIEKA  

6. MODLITWA jest oddechem Nowego                    
Życia,  wielkim przywi-
lejem i radością                                 
Nowego Człowieka, 
źródłem mocy i dziełem 
Ducha Świętego w nas. 
 
Dlatego chcę być 
wierny praktyce                        
codziennego Namiotu 
Spotkania. 
 
I wszystko inne będzie leżeć, gdy ta metoda bę-
dzie zaniedbana, bez modlitwy nie ma nic – 
mówiła o Namiocie Spotkania s. Jadwiga Sku-
dro RSCJ. W materiałach DK można znaleźć ta-
kie zdanie: „Codziennie poświęcę Dłuższą 
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chwilę czasu na osobiste spotkanie i rozmowę 
z Panem”. To znaczy, że my w Domowym Ko-
ściele mamy ten obowiązek codziennej roz-
mowy z Panem. Nasze wszystkie modlitwy ule-
gną zmianie, gdy spotkamy się z Chrystusem. 
On nas przemienia. Jeśli idziemy do solarium                
i chcemy się opalić, to musimy pod słonecz-
kiem lampy trochę posiedzieć, bo inaczej nic 
się nie stanie. Jeżeli nie odsiedzimy swojego 
czasu, to się nie opalimy. Jeżeli chcemy, żeby 
Bóg nas przemienił, to musimy po prostu wy-
ciszyć się i poddawać się jakiś czas działaniu 
Boga, rozważać Jego Słowo pełne mocy i z 
wiarą odpowiadać na nie. Jeżeli będziemy się 
poddawali cztery godziny dziennie działaniu 
lampy smartfona czy ekranu telewizyjnego                   
z reklamami, to ona nas przemieni. Ale jeżeli 
nasz czas poświęcimy na Namiot Spotkania                  
w świetle Chrystusa, żeby Duch Święty mógł 
pracować, żeby mógł nas kształtować, emocje, 
nastawienia, postawy, żeby mógł nas nawra-
cać, to szybko z takich spotkań wyjdziemy 
przemienieni i uświęceni. 

"Bliskie więzi, zaufanie, rodzą się bardzo 
powoli. Podobnie jest w naszej więzi z Bogiem.                
W modlitwie najważniejsza jest obecność. [...] 
Słowo Boże, które teraz rozważamy bardzo 
podkreśla to, jak Bóg pragnie takiego spotka-
nia. To On nas szuka, 
stwarza okazje, by się z 
Nim spotkać. Ale trzeba 
pozwolić się odnaleźć. 
Ale trzeba skorzystać z 
okazji, wybrać się w to 
miejsce, gdzie mogę się z 
Nim spotkać twarzą w Twarz, jak uczniowie na 
Górze Tabor." (filmik: Nowa Jakość Życia na II 
niedzielę WP rok A). 

 

O Namiocie 
Spotkania można 
też posłuchać                      
w Elementarzu                   
Oazowicza.  

 

___________________________ 

DIAKONIE RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE 

JESTEŚMY DLA WAS 
Diakonia Pilotażu została powołana przez Parę 
Diecezjalną w 2014 roku. Pierwszymi jej odpo-
wiedzialnymi byli Joanna i Mirosław Puk, na-
stępnie posługiwali Małgorzata i Marek Ru-
sieccy. Od 2021 odpowiedzialnymi są Teresa                    
i Marek Kulas, a moderatorem jest ks. Łukasz 
Osiński. Diakonię Pilotażu tworzą wszystkie 
małżeństwa pełniące posługę pary pilotującej 
w nowo zawiązanych kręgach Domowego Ko-
ścioła. Rolę pary pilotującej mogą pełnić wy-
łącznie na wniosek Pary Rejonowej te małżeń-
stwa, które przeżyły Oazę Rodzin I i II stopnia, 
ORAR I i II stopnia oraz Sesję o pilotowaniu.  

Na lutowe spotkanie diakonii pilotażu 
zaprosiliśmy Pary Rejonowe naszej diecezji                    
i aktualnie pilotujące pary (na zaproszenie od-
powiedziało 30 osób). Rozpoczęliśmy w kaplicy 
modlitwą przed Najświętszym Sakramentem 
do której wprowadzenie przygotował ks. Łu-
kasz. Fragment z ewangelii św. Marka (9, 14-
29) pokazał nam, że wszystko jest możliwe pod 
warunkiem, że człowiek prawdziwie wierzy                  
i jest na modlitwie w jedności z Bogiem. Na-
stępnie po zawiązaniu wspólnoty podzieliliśmy 
się na 4 grupy i odpowiadaliśmy na posta-
wione pytania. Były bardzo owocne dyskusje, 
które rozwiały pewne wątpliwości, jak napisali 
do nas po spotkaniu uczestnicy. „Na pewno 
będziemy bardziej wnikliwie podejmować de-
cyzje w sprawie powoływania par pilotują-
cych” - napisała jedna z Par Rejonowych.  

Była również dyskusja o KWC i bardzo 
ważne przypomnienie, że ruch w założeniu jest 
abstynencki. Celem spotkania było ukazanie 
Parom Rejonowym odpowiedzialności pary pi-
lotującej za sferę duchową, ludzką, za przed-
stawienie charyzmatu Ruchu Światło-Życie no-
wym małżeństwom na etapie ewangelizacji                  
i pilotażu. Zapraszamy na kolejne spotkanie 
formacyjne Diakonii Pilotażu w listopadzie. 

                                 Terenia i Marek 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wEICaZdpKYk
https://www.youtube.com/watch?v=KkhzkNke3Xg
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____________________________ 

RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE   

KONGREGACJA ODPOWIEDZIALNYCH 
Na 48. Kongregacji Odpo-
wiedzialnych na Jasnej Gó-
rze zaprezentowano nowy 
znak roku oraz nową pio-
senkę roku. Ks. Marek Sę-
dek formułując pytanie:  
Jakie zadania Pan Bóg 
nam wyznacza w naszych 
czasach?, nawiązał do zbli-

żających się dwóch najważniejszych jubileuszy 
w naszym ruchu. Pierwszy, to Jubileusz Aktu 
zawierzenia Niepokalanej Matce Kościoła i po-
błogosławienia figury Niepokalanej przez ów-
czesnego kardynała Karola Wojtyłę. Drugi, to 
50-lecie pierwszej Oazy Rodzin, która dała po-
czątek Domowemu Kościołowi. Ks. Marek pod-
kreślił, że przeżywanie jubileuszy powinno być 
po to, aby dziękować Panu Bogu za to, co już 
dokonało się, przez ten piękny czas 50-ciu lat 
w naszym ruchu, oraz powinno być czasem za-
stanowienia się nad tym, co przed nami. 

Hasło roku „Kościół żywy” ma nam pomóc od-
powiedzieć na wyżej postawione pytanie i stać 
się drogowskazem do podejmowania działań 
w naszej wspólnocie, ale nie tylko. Nasz ruch 
ma być ruchem posoborowego kościoła, Ko-
ścioła żywego, mającego swoje odzwierciedle-
nie w naszych rodzinach, parafiach. Nową pio-

senką roku została wybrana 
piosenka Darka Madejskiego 
„Żywy jest Kościół Twój”.  Da-
rek Madejski wraz z żoną 
Martą są członkami DK Archi-
diecezji Częstochowskiej. A 

nasza delegacja gałęzi młodzieżowej oraz Do-
mowego Kościoła z radością była świadkiem 
przyjęcia do Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu 
Światło-Życie” kolejnych członków z archidie-
cezji gdańskiej. Jadzia, Ania i Leszek z odwagą 
wypowiedzieli słowa „pragnę służyć” wyraża-
jąc tym samym wdzięczność za dar formacji 

w charyzmacie formuły ΦΩΣ-ΖΩΗ. 

___________________________ 

DIAKONIA WYZWOLENIA RŚ-Ż 
W sobotę 4 marca 2023 
dróżkami Kalwarii Wej-
herowskiej przeszła 
Droga Krzyżowa Krucjaty 
Wyzwolenia Człowieka. 
Usłyszeliśmy bardzo bu-
dujące świadectwa, nie-
które nawet                   z humorem - czyli zgodnie 
z regułą: krótko, radośnie i chrystocentrycznie. 

____________________________ 
FORMACJA DK  

REKOLEKCJE 2023 

 
CHARYZMAT OAZY REKOLEKCYJNEJ 
Termin: 28.04. – 03.05.2023 
Miejsce: Dębki 
Zgłoszenia: Tereska i Darek Chamera 
Tel. 505-792-205, mail: dk@chamera.pl  
 
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: teresakulas@wp.pl 
 

mailto:dk@chamera.pl
mailto:teresakulas@wp.pl
https://www.oaza.pl/piosenka-roku-ozk-2023-kosciol-zywy/
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Rodzaj rekolekcji: ORAR II  
Termin: 24.06-28.06.2023 
Miejsce: Dębki 
Zgłoszenia: Barbara i Adam Kaczmarek, 
tel. 665 103 098, mail:  kaczmarki1971@tlen.pl 
 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia I st. 
Termin:  28.06-14.07.2023 
Miejsce: Kluczbork 
Zgłoszenia: Aneta i Grzegorz Tuccy,  
tel. 502 500 630, mail: aneta.tucka@gmail.com  
 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia I st. 
Termin:  14.07-30.07.2023 
Miejsce: Tenczyn 
Zgłoszenia: Izabela i Marek Pszczoła,  
tel. 509 381 854, mail: marekpszczola@gmail.com  
 
Rodzaj rekolekcji: Oaza Nowego Życia 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: ORAR I  
z pielgrzymką do Krościenka   
Termin: 21.08-27.08.2023  
Miejsce: Tenczyn 
Zgłoszenia: Anna i Leszek Krzysztoforscy, 
507 155 130, mail: krzysztoforki@gmail.com 
 
Rodzaj rekolekcji: ORAR II  

z pielgrzymką do Krościenka  
Termin: 24.06 – 30.06.2023 

Miejsce: Tenczyn 

Zgłoszenia:  Jolanta i Edmund Piesik, 

tel. 668-347-948, mail: jolaedekgdynia@gmail.com 

 

Rodzaj rekolekcji: Radość zobowiązań (po ONŻ II) 

Termin: 19.08 – 27.08.2023 

Miejsce: Rabka Zdrój (www.betaniakielce.pl) 
Zgłoszenia: Lena i Jacek Konczal, 

tel. 695-180-548, mail: lena.konczal@gmail.com 
___________________________ 

DOMOWY KOŚCIÓŁ – 50 ROCZNICA 
9 września jedzie autokar 
na Jasną Górę. Zapisy u 
Basi i Adama Kaczmar-
ków:  tel. 665 103 098                                           
kaczmarki1971@tlen.pl 
Koszt autokaru – 100 zł 
od osoby  

Planowana jest także druga opcja autokaru na 
Jasną Górę i do Krościenka (z noclegiem). 
____________________________ 

WIOSENNE DWDD w OLSZTYNIE 

Z sekretariatu filialnego przyszło zaproszenie 
na Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, 
które odbędzie się 25 marca w seminarium 
olsztyńskim. Będzie to okazja do wspólnego w 
diakoniach naszej filii pelplińskiej przyjrzenia 
się metodom i formom ewangelizacji podej-
mowanych w Ruchu Światło-Życie. 

___________________________ 

REJONOWE DNI WSPÓLNOTY 

_____________________________ 

UWAGA! 
Następna Msza Św. DK  
w poniedziałek 3 kwietnia godz. 19.00.     
Posługuje rejon 5. 

 
 

Rejon Kiedy Gdzie Początek

1.  12 mar, niedziela Gdańsk,  MB Fatimskiej 14:00

2.  12 mar, niedziela Gdańsk Morena,  Bożego Ciała 15:00

3.  12 mar, niedziela
Gdańsk Wrzeszcz,  Św. Krzyża 

(mały)
14:30

4.  11 mar, sobota
Gdynia, Św. Stanisława Kostki 

(Jezuici)
16:00

5.  25 mar, sobota Gdynia,  Św. Ducha 14:00

6.  18 mar, sobota Puck, Apostołów Piotra i Pawła 14:00

7.  5 mar, niedziela Rumia, Józefa i Judy Tadeusza 15:00

8.  12 mar, niedziela
Chwaszczyno, Szymona i Judy 

Tadeusza
14:30

9.  12 mar, niedziela
Wejherowo, 

NMP Królowej Polski
14:00

10.  12 mar, niedziela
Pszczółki, Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 
14:30

11.  12 mar, niedziela
Gdańsk, Św.Teresy Benedykty 

od Krzyża 
14:45

mailto:kaczmarki1971@tlen.pl
mailto:marekpszczola@gmail.com
mailto:dksoleccy@gmail.com
mailto:krzysztoforki@gmail.com
mailto:jolaedekgdynia@gmail.com
http://www.betaniakielce.pl/
mailto:lena.konczal@gmail.com
mailto:kaczmarki1971@tlen.pl

