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Kalendarz pracy rocznej 2015/2016 Domowego Kościoła

diecezji toruńskiej

luty 2016 – Krąg diecezjalny

1113 lutego 2016 Rekolekcje wielkopostne DK

2629 lutego 2016 – Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło Życie na Jasnej Górze

9 kwietnia 2016 – wiosenny Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Kwiecień 2016 Dzień Wspólnoty DK Chełmno

21 maja 2016 – Pielgrzymka Domowego Kościoła do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu

Czerwiec 2016 – Krąg diecezjalny

18 czerwca 2016 – zakończenie Roku Formacyjnego DK ( rozesłanie na rekolekcje)

911 września 2016 – Podsumowanie roku pracy DK w Poznaniu

Diakonia Środków Materialnych informuje:

Z dniem 01 .1 2.2015r. następuje zmiana numeru konta bankowego.
Wszelkie wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy
numer: 09 1090 1506 0000 0001 3143 5210 bank: BZ WBK

odbiorca: Domowy Kościół Toruń

Również od dnia 01 .1 2.2015r. posługę w diakonii będą pełnić Danka i Sławek

Kaczorowscy.

Biuletyn Domowego Kościoła w diecezji toruńskiej
Styczeń 2016 Nr 1 1 1

(do użytku wewnętrznego wspólnoty) Redaktorzy prowadzący: Dorota i Roman Borusiewiczowie; Skład: Andrzej Doligalski:

Kontakt z redakcją: tel. +48 603 869 764 e-mail: dktorun.biuletyn@gmail.com; Wszystkie ogłoszenia zamieszczamy bezpłatnie.

Ogłoszenia indywidualne przyjmujemy wyłącznie od członków naszej diecezjalnej wspólnoty Domowego Kościoła.

Numer zamknięty 29.01 .2016r. Koszt druku - 1 ,50zł
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Nowa para diecezjalna

Zostali oni wybrani na kręgu diecezjalnym 18 grudnia. Spośród trzech wskazanych

par (według zaktualizowanych Zasad Domowego Kościoła) biskup Andrzej Suski

udzielił Ewie i Sylwestrowi misji do posługi pary diecezjalnej DK diecezji toruńskiej.

Dziękujemy za Marii i Andrzejowi Kowalikom za ostatnie lata posługi – za czas, serce

i energię poświęconą prowadzeniu naszej wspólnoty. Zaś nowej parze diecezjalnej,

Ewie i Sylwestrowi Winiarskim życzymy, za wstawiennictwem ks. Franciszka

Blachnickiego, potrzebnych łask Bożych potrzebnych do realizacji tej misji.

1 7 stycznia br. w Skorzeszycach na ogólnopolskim
spotkaniu odpowiedzialnych Domowego Kościoła Ewa i Sylwester
Winiarscy podczas Eucharystii przyjęli posługę pary diecezjalnej.
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Niedziela Duchowej Adopcji
W niedzielę 6 grudnia 2015 roku w naszej parafii podjęliśmy już po raz
piętnasty Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Korzystając z doświadczeń
poprzednich lat przyrzeczenia były składane podczas każdej Mszy Świętej , aby
umożliwić wszystkim parafianom podjęcie tego dzieła. Uroczyste przyrzeczenie
Duchowej Adopcji nastąpiło podczas sumy o godzinie 12:30.
Przed złożeniem uroczystego przyrzeczenia odbył się Chrzest Święty małej
Pauliny Viktorii. To była piękna podwójna uroczystość, która pokazuje nam, że
chroniąc i przyjmując każde nowe życie dajemy świadectwo żywej wiary
i ochotnej współpracy z Chrystusem Odkupicielem. Po zakończeniu każdej
Mszy Świętej , tradycyjnie, każdy mógł dokonać wpisu do Księgi Pamiątkowej
i uzyskać materiały dotyczące Duchowej Adopcji.

Wielka to radość i Bogu niech będą dzięki za tych wszystkich, którzy podjęli
tego dzieła, aby uratować jedno poczęte życie.
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego podjęło w tym roku 80 osób.
Chwała Panu!

Blanka i Janek Ciemielewscy
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Kolędowanie
10 stycznia b.r. w kaplicy przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Koniuchach
odbyło się wspólne kolędowanie rejonu III Domowego Kościoła w Toruniu.
Była to okazja do wspólnego radowania się z narodzin Pana Jezusa,
pośpiewania pięknych kolęd i pastorałek, jak i bliższego poznania się kręgów
naszego rejonu. Dzieci miały okazję sprawdzić podczas konkursu swoją wiedzę
dotyczącą okresu Bożego Narodzenia. Była też okazja do zaprezentowania
umiejętności wokalnych, zwłaszcza tych najmłodszych dzieci
(najodważniejszych :-). Na każdego uczestnika konkursu wiedzy i śpiewu
czekały drobne upominki.
Dla łasuchów nie zabrakło słodkości (ciast, ciasteczek, babeczek, itp.) : )
Zapraszamy do udziału w kolejnych wspólnych spotkaniach kręgów Parafii
Miłosierdzia Bożego na Koniuchach, jak i całego rejonu.

Pozdrawiam,
Radosław Polański



Święto Świętej Rodziny u Królowej Polski
Od wielu lat w parafii Matki Bożej Królowej Polski na Rubinkowie, z inicjaty-
wy ks. prałata Kazimierza Piastowskiego wspieranego przez Wspólnotę Domo-
wego Kościoła,i pielęgnowana jest tradycja bardzo uroczystego obchodzenia
Święta Świętej Rodziny w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu.

Tak było i tym razem: 27 grudnia na sumę parafialną przybyło wielu
małżonków. Przychodzili tradycyjnie z kwiatami, tak jak zakochani na randkę.
Zagrany na wejście „Marsz Weselny” Mendelsona przeniósł małżeństwa do
czasu, kiedy stanęły na ślubnym kobiercu.



Na Niedzielę Świętej Rodziny biskupi polscy wystosowali list duszpasterski
niezwykle ważny w swej treści, nawiązujący do wyników prac Nadzwyczajnego
Synodu Biskupów, poruszający współczesne uwarunkowania i zagrożenia dla
rodziny. Trzeba Bogu dziękować za dar miłości małżeńskiej , ale też należy ten
dar pielęgnować.
Podniosły akcent stanowiło uroczyste odnowienie przysięgi małżeńskiej , kiedy
to przybyli małżonkowie parami stanęli przed ołtarzem. Trzymając się za ręce,
wdzięczni Bogu za to, że są razem, małżonkowie powtarzali formułę przysięgi
małżeńskiej i wpatrując się w wizerunek Rodziny z Nazaretu, dziękowali Bogu
za dar sakramentu. Małżonkowie modlili się za siebie nawzajem tekstem pięknej
modlitwy małżeńskiej .
Jak co roku, przed ołtarzem było dużo małżeństw i to małżeństw w różnym
wieku, z różnym stażem i doświadczeniem. Wielu drżały ze wzruszenia głosy i
niejedna łza popłynęła, bo znowu się okazało, że pomimo licznych trudności,
kochają się, są wierni sobie i Bogu.
Klimat rodzinnego świętowania podkreślało czynne włączenie się rodzin
Domowego Kościoła w obsługę liturgiczną Mszy Świętej , a po Eucharystii
małżeństwa z dziećmi z tej wspólnoty przy wyjściu z kościoła częstowały
wszystkich chętnych darami niesionymi w procesj i eucharystycznej .
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Kontynuacją radosnego przeżywania Święta Świętej Rodziny było popołu-
dniowe wspólne śpiewanie kolęd. Na spotkanie przy żłóbku o godzinie16:00, na
zaproszenie księdza prałata Kazimierza Piastowskiego wspieranego przez
Wspólnotę Domowego Kościoła, przybyła jak co roku wierna grupa parafian.
Uczestniczyli w nim wszyscy ci, którzy chcieli zagrać, zaśpiewać lub po prostu
posłuchać kolęd.
Po przywitaniu przez proboszcza ks. prałata Kazimierza Piastowskiego odbył się
prawie półgodzinny występ zespołu muzycznego Wspólnoty Domowego
Kościoła oraz zespołu śpiewaczego pod kierownictwem naszego organisty.
Śpiewane były bardziej i mniej znane kolędy, co prowokowało do podśpiewy-
wania przez przybyłych gości. Wielu zauważyło i doceniło, że ciężka wielogo-
dzinna praca zespołu zaowocowała wspaniałym brzmieniem tak małego zespołu
śpiewaczego.
W dalszej części, na zaproszenie do zaprezentowania przygotowanych przez
siebie wystąpień, odpowiedziała tylko jedna rodzina oraz jedna pani, która
zaśpiewała przy wtórowaniu z kościoła bardzo długą pastorałkę. Były w tej
części wspólne śpiewy kolęd, wspomagane wyświetlanymi przez organistę
tekstami na kościelnych ekranach. W pewnym momencie pojawiła się grupa
dzieci – kolędników misyjnych, którzy powracając z terenu parafii zaintonowali
wraz z siostrą Agnieszką kilka kolęd. Na zakończenie parę chętnych osób wraz
z proboszczem śpiewały na głosy kolędy kończące tegoroczne spotkanie.
Oby piękno tego wspólnotowego czasu trwało w naszych sercach jak najdłużej !

W imieniu parafialnej wspólnoty DK
Blanka i Janek Ciemielewscy



Święto Świętej Rodziny - Brodnica
W tym roku obchody Święta Św. Rodziny w Rejonie VI odbyły się w parafii
Niepokalanego Poczęcia NMP w Brodnicy. Uroczystej Mszy Św.
przewodniczył ks. Przemysław Skowroński z parafii św. Katarzyny
Aleksandryjskiej z Brodnicy wraz z proboszczem o. Bonusem i opiekunem
duchowym tutejszego Kręgu Domowego Kościoła o. Oskarem. Msza św. miała

Pięknym i radosnym przeżyciem było tegoroczne spotkanie opłatkowe
Wspólnoty Domowego Kościoła naszej parafii, które odbyło się w sobotę 2 sty-
cznia 2016 roku. Spotkanie rozpoczęła Eucharystia sprawowana w Kaplicy
Adoracji, której przewodniczył ks. proboszcz prałat Kazimierz Piastowski.
Podczas spotkania w salce Domu Sióstr, ksiądz proboszcz zwrócił się z serde-
cznym słowem do rodzin, podkreślając posługę Domowego Kościoła dla budo-
wania nadziei i jedności małżeńskiej i jednocześnie dziękując wspólnocie za
zaangażowanie w życie parafii. Spotkanie przebiegało w ciepłej , radosnej
bożonarodzeniowej atmosferze. Całemu spotkaniu towarzyszył wspólny śpiew
kolęd oraz wizyta św. Mikołaja, który obdarował wszystkie dzieci słodkimi
upominkami.

Marysia i Tomek Słowińscy

Spotkanie opłatkowe Rubinkowo I
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szczególny charakter, gdyż w jej
trakcie nastąpiło odnowienie
przyrzeczeń małżeńskich przez
wszystkie obecne małżeństwa.
Ponadto 4 pary z parafii św. Katarzyny
z Brodnicy zakończyły swój okres
pilotażu i przyjęły świece wręczone im
na znak wstąpienia do Domowego
Kościoła przez parę rejonową: Kingę i
Krzysztofa Ochlaków.
Po Eucharystii rodziny ze wszystkich
brodnickich kręgów spotkały się na
uroczystej agapie, podczas której
śpiewaliśmy kolędy.
To już trzeci krąg Domowego Kościoła
w Brodnicy. Chwała niech będzie
Jezusowi!



Święto Świętej Rodziny w Chełmnie
Modlitwą, śpiewem i agapą przeżywaliśmy
Święto Świętej Rodziny. Mszę Świętą spra-
wował ks. proboszcz Tadeusz Miszewski. Po
odczytaniu Słowa Bożego wysłuchaliśmy
Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na
Niedzielę Świętej Rodziny „Rodzina - szkołą
miłosierdzia.”
Biskupi wskazywali nam, by ciągle odkrywać
rodzinne szczęście przez wzajemną bezintere-
sowną miłość, dawanie czasu najbliższym,
wspólną modlitwę czy rodzinny posiłek przy
stole.
Ucieszyły nas słowa „by w każdej parafii pow-
stały wspólnoty małżeńskie i rodzinne, które
spotykałyby się systematycznie na modlitwie,
pogłębiałyby swoją formację i głosiły Dobrą
Nowinę we własnym środowisku”.
Cieszymy się, że w naszej parafii od 20 lat jest
Domowy Kościół i dzięki tej wspólnocie
rozwijamy się, kształtujemy wiarę i dzielimy
się nią z innymi.



Radosna była również nasza agapa. Wypowiadane słowa przy dzieleniu się
opłatkiem szczególnie otwierały nas na to, by każdemu życzyć „Dobra od Boga
i ludzi”.
Radosne śpiewanie dopełniło nastrój naszego spotkania. Wszystkie kręgi po kolei
śpiewały wybrane kolędy, a rozmowy i wspólny posiłek jednoczyły naszą
wspólnotę.
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Świadectwo

W listopadowe dni Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji. Dla kogo?
Dla wszystkich. Więc dlaczego było nas tak mało? Niesamowita atmosfera,
płomienne katechezy głoszone przez ks. Sławomira Skonieczkę i animatorów:
siostrę Mirkę i brata Witka. Zachęta ,abyśmy nawracali się na nowo, aby głosić
ewangelię, krzyczeć w jedności z innymi wspólnotami, aby imię Jezusa głosić
przez nasze świadectwo. Ważne jest, aby Słowo Boże było słowem żywym, aby
naprawdę wierzyć słowom Ewangelii, aby wcielać je w życie, ąby tym czego
doświadczamy, podzielić się z innymi. Abyśmy mieli serce pełne zapału. To
nasza droga: być świadkami Chrystusa. Dziękujemy Marysi i Wiesiowi
Skwirom za ten czas zorganizowanych rekolekcji.

Chwała Panu ! Krystyna

To było niesamowite!

Bal Sylwestrowy na Rubinkowie
Powoli bal sylwestrowy organizowany przez Gosię i Jacka Sadłowskich na
Rubinkowie I staje się tradycją. Tym razem również spotkaliśmy się w SP 23,
aby tańcami i zabawą powitać rok 2016. Zebrało się ok. 30 osób z Domowego
Kościoła i nie tylko, impreza pomyślana była dla całych rodzin, nie zabrakło
więc dzieci w różnym wieku. Muzyką i sprzętem (światła, lasery, dym)
zajmował się Jacek, Gosia organizowała wspólne zabawy, których w tym roku
było więcej niż w ubiegłym. Zabawę uświetniły dwie inscenizacje popularnych
bajek i wierszyków - „Kopciuszek” i „Rzepka”. Pierwsza była przygotowana
przez Gosię, druga przez Beatę Grabowską. Uczestnicy mieli przygotowane
kostiumy i charakteryzacje. O północy wyszliśmy na zewnątrz, aby oglądać
fajerwerki, niektórzy z uczestników zaopatrzyli się we własne sztuczne ognie i
petardy, które odpalili ku uciesze dzieci. Zabawa trwała do godziny trzeciej .
Uczestnicy posilali się przyniesionymi przez siebie potrawami i ciastami w
osobnej sali przeznaczonej do tego celu. Kolejny raz okazuje się, że bez
alkoholu też można się dobrze bawić, szkoda że na następną imprezę trzeba
czekać aż rok.
Gosiu i Jacku - DZIĘKUJEMY!

Roman Borusiewicz
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Dzisiejszy odcinek poświęcony jest pracy, pracownikom oraz pracodawcom.

Do pracy przyjmują nowego pracownika.
- Jak długo był pan w poprzednim zakładzie?
- Trzy lata.
- Opuścił go pan wskutek wypowiedzenia?
- Nie, dzięki amnestii!

Kowalski idzie do swojego przełożonego.
- Szefie - mówi - mamy jutro generalne porządki w domu i moja żona
potrzebuje mojej pomocy przy przesuwaniu i przenoszeniu różnych przedmiotów
na strychu i w garażu.
- Nie mamy rąk do pracy - mówi szef - Nie mogę dać Ci wolnego.
- Dzięki, szefie - odpowiada Kowalski - Wiedziałem, że mogę na pana liczyć!

Szefwrócił z lunchu w bardzo dobrym humorze i zwołał wszystkich
pracowników, by wysłuchali kilku dowcipów, które usłyszał. Wszyscy śmiali
się do rozpuku, oprócz jednej dziewczyny.
- O co chodzi? - przyczepił się szef - Nie masz poczucia humoru?
- Nie muszę się śmiać - odpowiedziała dziewczyna - Odchodzę w piątek.

Dyrektor do sekretarki:
- Czy dała pani ogłoszenie, że szukamy nocnego stróża?
- Dałam.
- I jaki efekt?
- Natychmiastowy.. . Ostatniej nocy okradziono nasz magazyn.

Rozmawia dwóch znajomych:
- Gdzie pracujesz?
- Nigdzie.
- A co robisz?
- Nic.
- No to masz fajne zajęcie.
- Tak, fajne jest, ale konkurencja ogromna.

wybór - Piotr
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HUMOR I WIARA



Księgarnia Internetowa AdamiEwa.eu

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ1 8

Oaza Jedności Diakoni Liturgicznej
Serdecznie zapraszamy na jubileuszową V Oazę Jedności Diakonii

Liturgicznej , która odbędzie się w dniach 4-6 marca 2016 r. w Laskach koło
Warszawy.
OJDL gromadzi członków diecezjalnych diakonii liturgicznych Ruchu Światło-
Życie. Prosimy o obecność przedstawicieli wszystkich DDL.
Koszt rekolekcji: 1 00 zł (w cenie: materiały dla uczestnika, posiłki
i noclegi, ew. dopłata za pościel: 1 0 zł)
Zgłoszenia przyjmujemy do dnia otwarcia Kongregacji Odpowiedzialnych
tj . do 26 lutego 2016 r. drogą elektroniczną na adres sekretariatu CDL.
Przy zgłoszeniu należy podać następujące dane: imię i nazwisko, wiek, diecezja,
adres do korespondencji, e-mail i telefon oraz informacje o odbytej formacji
i rodzaju dotychczasowego zaangażowania w dziedzinie liturgii.
Nie zwlekajcie ze zgłoszeniami do ostatniej chwili!

AdamiEwa.eu to nowa inicjatywa, która stanowi połączenie KSIĘGARNI
INTERNETOWEJ i CZYTELNI. Nasze zaproszenie kierujemy do małżonków,
rodziców, dzieci i generalnie do całej rodziny (do babci i dziadka też). Więcej o tym
przeczytasz na naszej stronie w artykule pt. "Dlaczego Adam i Ewa?".

Piszemy do Ciebie, ponieważ prawdopodobnie znasz osobiście przynajmniej jedno z
nas. Chcemy podzielić się z Tobą radosną wiadomością, że już wystartowaliśmy.
Gdybyś przy okazji odwiedzin na naszej stronie chciał zrobić zakupy książkowe
(i nie tylko książkowe), to po wpisaniu na dole strony swojego adresu mailowego
otrzymasz 25% rabatu na pierwsze zakupy! Na początek możesz wybierać spośród
ponad 1500 produktów. Wiemy, że to niewiele, ale wkrótce poszerzymy
naszą ofertę.

Mamy nadzieję, że się z nami zaprzyjaźnisz i będziesz nas często
odwiedzać. Zarówno w księgarni, jak i w czytelni codziennie będą na Ciebie
czekały nowości. Jeżeli prześlesz tego maila swoim znajomym, oni także będą
mogli skorzystać z naszych propozycji.

Pozdrawiamy Cię serdecznie
Beata i Tomasz Strużanowscy Elżbieta Wrotek
Robert Kościuszko Agnieszka i Tomasz Talaga
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Audycje archiwalne dostępne nastronie www.radiomaryja.pl




