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Kalendarz pracy rocznej 2015/2016 Domowego Kościoła

diecezji toruńskiej

14 listopada 2015 godz. 15:00 – Dzień Wspólnoty DK Rubinkowo parafia

Św. Maksymil iana Kolbego

1922 listopada 2015 ORAE Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji- Centrum

Dialogu Toruń

Grudzień 2015, g. 19:00 – spotkanie kręgu diecezjalnego

12 Grudnia 2015, godz. 15:00 – Adwentowy Dzień Wspólnoty DK

27 grudnia 2015 – Niedziela Świętej Rodziny. Uroczystość patronalna DK

styczeń 2016 – Bezalkoholowy Bal Karnawałowy

1517 stycznia 2016 – spotkanie opłatkowe DK w Skorzeszyce (diecezja kielecka)

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.
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Tożsamość katechumenalna
Ruchu Światło-Życie

Etapy katechumenatu zostały ponownie odkryte i ukazane całemu Kościołowi w odno-
wionych po Soborze Watykańskim II „Obrzędach Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Do-
rosłych”. Wzorcowe wydanie Obrzędów w języku łacińskim („Ordo Initiationis
Christianae Adultrum” - skrót „OICA”) zostało zatwierdzone przez papieża Pawła VI
w 1972 roku i od razu zostało wykorzystane przez czcigodnego sługę Bożego ks. Fran-
ciszka Blachnickiego do pogłębienia formacji we wspólnotach oazowych. Pojawiło się
również nowe słownictwo wśród oazowiczów. Zaczęto mówić o „ewangelizacji” jako
wstępnym etapie formacyjnym i o „kerygmacie” jako zbiorze prawd podstawowych, które
należy głosić w procesie pierwszej ewangelizacji. Na określenie „katechumenatu” jako
procesu formacyjnego dla osób już wcześniej ochrzczonych wprowadzano termin „deute-
rokatechumenatu”. Pojawiły się w tym okresie zaczerpnięte z OICA stosowne obrzędy ka-
techumenalne i skrutynia (choć używanie samego słowa „skrutynium” stało się
charakterystyczne dla innego ruchu odnowy posoborowej - Neokatechumenatu). Wreszcie
jako dopełnienie okresu katechumenalnego pojawił się „etap mistagogii”, jako czas pogłę-
bionego wtajemniczenia w doświadczenie liturgii w której uczestniczymy. W naszym ję-
zyku oazowych dla określenia tego etapu często pojawia się słowo „diakonia”.
Osobiście nie chcę jednak zbyt często używać tego słownictwa, które jest ważne dla teolo-
gów, jednak dla przeciętnego oazowicza pozostaje nadal na zbyt wysokim stopniu abstrak-
cji. Ponadto rodzi podświadome skojarzenia tylko z etapami formacji we wspólnotach
młodzieżowych. Nieraz nawet rodzi lęk przed próbą narzucenia w oazie rodzin schematów
formacji typowych dla młodzieży. Natomiast w przypadku rozmowy o wychowaniu dzieci
do dojrzałości w wierze powyższe słownictwo wydaje się być całkowicie oderwane od ży-
cia. Tym niemniej te trzy etapy (ewangelizacja - katechumenat - diakonia) opisują podsta-
wowy schemat formacyjny zarówno dla dzieci, dla młodzieży, jak i dla całych rodzin.
Potrzeba wspólnoty
Zanim jednak omówimy etapy formacji katechumenalnej chciałbym podkreślić prosty fakt,
że cały proces formacyjny rozgrywa się w konkretnych wspólnotach. Taką pedagogikę
formacyjną możemy odkryć w działalności samego Boga, który stając się człowiekiem
przez kilka lat swojej publicznej działalności w Palestynie budował konkretną wspólnotę
uczniów. Zgromadziła się ona w sposób ostateczny w dniu Pięćdziesiątnicy w Wieczerni-
ku, gdzie została umocniona Duchem Świętym, aby rozejść się na cały świat i budować
kolejne wspólnoty uczniów Jezusa. Ponadto, choć Bóg działa bardzo indywidualnie w ser-
cu każdego człowieka, to jednak chce, aby rozeznanie udzielanych konkretnemu chrześci-
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janinowi charyzmatów dokonywało się we wspólnocie Kościoła.
Wspólnoty, w których dokonuje się proces formacyjny, są bardzo różne. Najpierw jest to
najbliższa rodzina czy grupa przyjaciół, często rówieśników. Taką wspólnotą jest parafia
lub grupa duszpasterstwa np. akademickiego czy stanowego. Takimi wspólnotami są
wreszcie wspólnoty różnych ruchów religijnych, zarówno tych o długiej już historii, jak
i nowych, posoborowych. Ponadto w praktyce na wzrost w wierze konkretnego chrześcija-
nina rola różnych wspólnot wzajemnie się przenika i można co najwyżej próbować okre-
ślić wpływ której z nich w danym okresie jest dominujący.
Etap ewangelizacji
Podstawowy problem na tym etapie to pytanie: jak zachęcić kogoś, aby poszedł w ślady
Mistrza, któremu ja zaufałem? Tu nie wystarczy sama próba intelektualnego przekonywa-
nie kogoś o czymś, co dla mnie jest oczywiste. Kluczową rolę na tym etapie odgrywa
świadectwo. Przy czym świadectwo zawiera w sobie dwa elementy: element intelektualny
oraz przykład własnego życia. Doświadczenie przez dziecko miłości rodziców rodzi spon-
tanicznie pragnienie życia tymi wartościami, które są ważne dla nich. Podobnie doświad-
czenie autentycznej przyjaźni rówieśników rodzi pragnienie wspólnego spędzania czasu.
Jednocześnie na tym etapie ważne jest mówienie o sprawach najważniejszych (o miłości
Boga objawionej w Betlejem i na Golgocie, o grzechu, który jest źródłem cierpienia same-
go Jezusa niosącego krzyż, o mocy Zmartwychwstałego i doświadczeniu mocy Ducha
Świętego w swoim życiu). W języku teologicznym powiemy wówczas o głoszeniu „ke-
rygmatu”.
Na tym etapie trzeba jednak zauważyć, że pójście za przyjacielem nie oznacza automa-
tycznie pójścia za Jezusem. Znamy to z życia, gdy np. mąż chodzi na spotkania kręgu ro-
dzin, bo kocha żonę, ale jeszcze nie został pociągnięty miłością Boga. Podobnie
dziewczyna czy chłopak pojedzie za osobą, w której się zakochała czy zakochał, na oazę,
aby po prostu być bliżej osoby ukochanej, choć miłość samego Jezusa jest jeszcze czymś
abstrakcyjnym.
Etap ewangelizacji prowadzi do podjęcia w pełnej wewnętrznej wolności decyzji: ja chcę
iść dalej za Jezusem, chcę Go lepiej poznać i naśladować, chcę dalej wzrastać w konkretnej
wspólnocie Kościoła.
Ewangelizacja realizowana jest w różnych inicjatywach Kościoła. Dla przykładu w cza-
sach komunistycznych w Polsce pojawił się ruch oazowy, który stał się wspólnotą przycią-
gającą tysiące naszych rodaków do Jezusa. Władza totalitarna uniemożliwiała jednak
skutecznie działanie innych ruchów odnowy soborowej w PRL-u. Osoby pragnące konty-
nuować swój wzrost w wierze przeżywały więc swoją formację we wspólnotach oazo-
wych. Natomiast po odzyskaniu wolności w Polsce pojawiły się inne ruchu
katechumenalne takie jak Neokatechumenat, Focolare, Opus Dei, Equipes Notre Dame…
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Wielu oazowiczów, którzy przeżyli swój pierwszy zachwyt Jezusem na oazie, odnalazło
wówczas swoją wspólnotę dalszego wzrostu w innej duchowości.
Etap katechumenatu
Ten etap zaczyna się na serio dopiero po decyzji, że chcę wzrastać jako uczeń Jezusa
w konkretnej wspólnocie. Jest to czas poznawania i przyjmowania zasad, którymi kierują
się członkowie danej wspólnoty. Pragnąc być zaakceptowanym przez wspólnotę, na której
mi osobiście zależy, przemieniam swoje życie, gdyż niedobrze jest człowiekowi żyć sa-
motnie. Taki mechanizm ma również swój wymiar czysto socjologiczny przy pragnieniu
przynależności do przeróżnych świeckich wspólnot, organizacji społecznych, partii poli-
tycznych czy nawet grup przestępczych. W katechumenacie na pierwszym miejscu poja-
wia się Jezus i założony przez Niego Kościół, którego doświadczam w bardzo konkretnej
wspólnocie przez okres kilkuletniej formacji. Wyrazem niedojrzałości jest wówczas wielo-
krotne przeskakiwanie z jednej wspólnoty katechumenalnej do innej, gdyż każda wspólno-
ta ma swój własny rozkład etapów formacyjnych, z których niektóre są trudniejsze inne
łatwiejsze do osiągnięcia w zależności od wcześniejszych etapów życia. Natomiast prze-
chodzenie z jednego etapu na kolejny w ramach określonej formacji katechumenalnej mo-
że wiązać się również z satysfakcją towarzyszącą pokonaniu konkretnych trudności.
Ważne jest jednak określenie ram czasowych dla przejścia całego okresu katechumenatu.
Czas formacji w katechumenacie nie jest jednak formą bycia uczniem Jezusa przez całe
życie. Zdarzają się bowiem i takie postawy, gdy z jednej strony występuje permanentny
brak akceptacji niektórych z wymagań istotnych dla danej duchowości, a z drugiej strony
jest lęk przed opuszczeniem wspólnoty ze względu na zawiązane ludzkie przyjaźnie w da-
nej grupie. Okres formacji katechumenalnej ma swój wyraźny początek, ale ma jeszcze
wyraźniejszy koniec, który wiąże się z propozycją przejścia do następnego etapu określa-
nego w języku teologicznym czasem mistagogii (diakonii).
Przyjrzyjmy się więc podstawowym celom, które stawiane są członkom formacji katechu-
menalnej w tym okresie. Jest to czas nabywania bardzo praktycznych umiejętności. Uczy-
my się czytania Słowa Bożego, aby odbierać je jako słowo wiążące mnie osobiście,
pomagające mi przejść różne trudne chwile w życiu. Pismo Święte przestaje być lekturą
opisującą tylko wydarzenia historyczne z innej epoki. Przejawia się to w umiejętności co-
dziennej lektury Słowa Bożego, choćby czasowo krótkiej, ale ważnej. Kolejną umiejętno-
ścią jest dojrzewanie w szkole osobistej modlitwy. Czas przebywania w ciszy przed
Bogiem zaczyna być obecny w codzienności każdego dnia. Również liturgia zaczyna być
przeżywana, jako czas ważny w życiu. Bez czynnego uczestnictwa w niedzielnej Mszy św.
nie wyobrażam już sobie rozpoczęcia kolejnego tygodnia. Te przemiany duchowe muszą
prowadzić do przemian zachowań, aby były na stałe wolne od upadku w grzech śmiertelny.
Stan łaski uświęcającej staje się stanem trwałym we wszystkich wymiarach życia.
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Mając przed oczyma te podstawowe cele katechumenatu możemy przyjrzeć się ich reali-
zacji w różnych grupach. We wspólnotach młodzieżowych i rodzinnych formacja dokonuje
się systematycznie w ramach spotkań w małej grupie. W całości deuterokatechumenatu
oazowego występują dwa naturalne szczyty podczas 15-dniowych rekolekcji I i II stopnia,
gdzie dokonuje się zasadnicze doświadczenie bliskości Słowa Bożego i liturgii. Po pozna-
niu i akceptacji wszystkich istotnych elementów duchowości Ruchu Światło-Życie zwień-
czeniem tego etapu jest odnowa przymierza chrztu świętego w ramach rekolekcyjnego
przeżycia Triduum Paschalnego, podczas którego przeprowadzane są również obrzędy ty-
powo katechumenalne: obrzęd wyznania wiary, akceptacja wyboru imienia i patrona oraz
obrzęd „Effeta”. Przeżycie rekolekcyjne Triduum Paschalnego nie może być sprowadzone
do przeżycia jednych z wielu tzw. rekolekcji tematycznych dotyczących formacji specy-
ficznej dla diakonii liturgicznej. Tu mamy jeszcze dużo do zrobienia w naszym Ruchu
w dowartościowaniu tych trzydniowych rekolekcji. Dla porównania ten element formacji
jest bardzo wyraźnie wyeksponowany w formacji Neokatechumenatu. Tam nikt nie ma
wątpliwości, że odnowa przymierza chrztu świętego zamyka podstawowy etap kilkuletniej
formacji katechumenalnej.
Warto tu również podkreślić pewną specyfikę przeżywania tego etapu we wspólnocie oazy
rodzin w porównaniu ze wspólnotami młodzieżowymi, studenckimi czy osób dorosłych
samotnie podążających drogą formacji oazowej. W duchowości naszego Ruchu wejście na
drogę katechumenatu małżonków może się dokonać tylko we dwoje razem, gdy oboje po-
dejmą decyzję, że chcą wzrastać we wspólnocie uczniów Jezusa. W praktyce powoduje to
często opóźnienie czasowe realnego wejścia w etap katechumenatu po zamknięciu etapu
ewangelizacji. Ponadto nie tylko chodzi tu o samą ewangelizację (mówimy o „przyjęciu
Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela”), ale również o rozeznanie czy duchowość naszego
Ruchu jest najlepsza dla obu małżonków w ich konkretnej sytuacji życiowej.
Innym elementem wyróżniającym katechumenat w oazie rodzin jest przeżywanie go w ra-
mach całej rodziny, zwłaszcza gdy dzieci są jeszcze małe i nie weszły w etap dojrzewania
do podjęcia własnej decyzji o swojej dalszej drodze rozwoju religijnego. To znowu wyma-
ga czasu, gdyż niebezpieczne jest tak szybkie „wzrastanie duchowe rodziców”, że dzieci
z bólem doświadczają, że „stracili rodziców”, którzy nie mają już dla nich czasu.
W tym momencie dochodzimy do budowania katechumenatu rodzinnego dla własnych
dzieci. Dla nich bowiem naturalnym i podstawowym miejscem wychowania jest rodzina.
Jeśli podejmuje ona świadomie wychowanie chrześcijańskie swoich dzieci to praktycznie
uczy je codziennej modlitwy, przekazuje podstawowe treści objawione w Słowie Bożym,
wdraża w rytm coniedzielnej Mszy św., uczy życia zgodnego z moralnością chrześcijań-
ską. Jednak w dzisiejszej rzeczywistości, kiedy rodziny posiadają mało dzieci, dla ich wy-
chowania bardzo ważne jest zatroszczenie się o kształt środowiska rówieśników. Kiedyś,
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gdy naturalne było funkcjonowanie rodzin wielodzietnych przy ograniczonej migracji lud-
ności, dzieci miały w bezpośredniej bliskości naturalne środowisko rówieśników wycho-
wywanych w podobnym systemie wartości. Obecnie to środowisko nie zależy już
bezpośrednio od rodziny. Jest nim szkoła i podwórko, które mają realny wpływ na dzieci.
Dlatego dodatkowa troska o kształt tego środowiska jest wpisana w powołanie rodziców.
Stąd czymś naturalnym będzie zaangażowanie społeczne, aby wpływać na kształt progra-
mów szkolnych, czy na kształt całości życia społecznego.
W tej perspektywie trzeba z wielką wdzięcznością docenić dar charyzmatu Oazy Dzieci
Bożych, realizowany w sposób najbardziej mocny w ramach 15-dniowych rekolekcji. Za-
uważmy, że charyzmat Oazy Dzieci Bożych historycznie leży u samych początków nasze-
go Ruchu i zawiera w sobie istotne elementy dla całości naszej duchowości. Niestety
dzisiaj jest najbardziej zaniedbaną częścią Ruchu Światło-Życie. Tymczasem w kilku krę-
gach rodzin pracujących w jednym rejonie mamy tyle dzieci, że warto szczególnie dla nich
organizować 15-dnowe rekolekcje na najwyższym poziomie nie tylko „duchowym”, ale też
na najwyższym poziomie „atrakcyjności” z wieloma elementami sportowymi czy tury-
stycznymi. Takie świadomie tworzone środowiska dla rówieśników własnych dzieci
umożliwiają później realizację wszystkich istotnych elementów dla katechumenatu dzie-
cięcego.
Katechumenat dziecięcy ma również swoje naturalne ramy czasowe, jak i przeżycia szczy-
towe w naszej polskiej rzeczywistości religijnej. Rozpoczyna się od głęboko przeżytego
chrztu, gdzie nie jest czymś przypadkowym wybór imienia, jak i patrona, czy wybór
chrzestnych. Później pierwszym szczytem formacji jest czas I Komunii świętej, zaś zwień-
czeniem jest dobre przygotowanie i przeżycie bierzmowania. W tym momencie czas kate-
chumenatu rodzinnego się wyraźnie zamyka. Dla dziecka rozpoczyna się kolejny etap
bardziej samodzielnego życia ucznia Jezusa.
Etap diakonii
Ten etap przynależy jeszcze przez jakiś czas do formacji katechumenatu i w Obrzędach
Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych jest precyzyjnie umieszczony po udzieleniu
chrztu świętego i nazwany etapem mistagogii. W ramach klasycznego katechumenatu do-
rosłych, który kończył się przyjęciem chrztu w Wigilię Paschalną, obejmował on okres
Pięćdziesiątnicy. Zwłaszcza w kolejne niedziele wielkanocne głoszone były specjalne „ho-
milie mistagogiczne” w ramach których pogłębiano zrozumienie bogatej symboliki liturgii
chrztu świętego.
Ten etap jest czasem rozeznawania swojego charyzmatu, którym mogę najpełniej służyć
we wspólnocie Kościoła. W ramach charyzmatu Światło-Życie najmocniejszym punktem
tego etapu jest przeżycie oazy rekolekcyjnej III stopnia, w ramach której dokonuje się
głębsze poznanie bogactwa duchowego Kościoła powszechnego wraz z rozeznawaniem



bogactwa posług, którymi służą ochrzczeni w różnych wspólnotach. Dopełnieniem oazy
15-dniowej jest 4-dniowa Oaza Rekolekcyjna Diakonii, w której ukazane jest bogactwo
charyzmatu całego Ruchu Światło-Życie z jego różnymi gałęziami i diakoniami.
Po rozpoznaniu swoich darów, zdolności, charyzmatów dojrzały chrześcijanin szuka
w sposób naturalny pewnych form organizacyjnych, aby tym owocniej wraz z innymi wy-
pełniać swoje powołanie. Dla przykładu w ramach wspólnoty parafialnej funkcjonują takie
struktury jak rady parafialne duszpasterskie czy ekonomiczne, zespoły Caritas, Akcja Ka-
tolicka i inne zorganizowane struktury. Natomiast w ramach samego Ruchu Światło-Życie
powołane zostało Stowarzyszenie Diakonia Ruchu Światło-Życie jako struktura, w której
można na stałe, we współpracy z innymi oazowiczami po przeżyciu pełnej formacji kate-
chumenalnej, owocniej podejmować swoją posługę na rzecz i w imieniu całego Ruchu
w danej diecezji. Włączenie się w stałą posługę zamyka „okres mistagogii” i rozpoczyna
czas permanentnej formacji chrześcijańskiej w Kościele. Niektórzy będą ją realizować
w innej wspólnocie, poza strukturami swojego ruchu katechumenalnego, dla niektórych
wspólnota naszego Ruchu Światło-Życie pozostanie nadal podstawową wspólnotą stałej
formacji.

ks. Wacław Dokurno
Konferencja wygłoszona na Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych Gietrzwałdzie

24 października 2015 r.t
Ogłoszenia

Grudniowy dzień wspólnoty odbędzie się 12 grudnia w kościele p.w. Św Józefa.
O godz. 15 planowana jest Eucharystia z naszym pasterzem ks. biskupem Andrzejem.

Styczniowy bal karnawałowy organizowany jest przez rejon Grębocin 16 stycznia
2016r. w Zamku Bierzgłowskim. Kontakt Katarzyna i Marek Kalczyńscy

tel. K. 883 983 113, M. 667 671 331 ; e-mail: marek.kalczynski@gmail.com

W dniu 09 października br. odbyły się wybory pary rejonowej na Rubinkowie. Krąg
rejo-nowy w obecności pary diecezjalnej wybrałAgnieszkę i Tadeusza Świetlik. Wybór
został zatwierdzony przez naszego moderatora ks. Andrzeja Jakielskiego. Nowo wybranej
parze rejonowej życzymy Bożej opieki we wszystkich działaniach na rzecz Wspólnoty
Domowego Kościoła.

Już teraz zapraszamy Was na letnie rekolekcje! "RADOŚĆ WEWANGELII,
EWANGELIARADOŚCIĄ" Termin : 04 - 10 lipca 2016 r. Miejsce : Bursa Caritas
Diecezji Toruńskiej w Grudziądzu
Zgłoszenia: Helenka i Włodek Coghen Tel. 56 6482728 kom. 601636810 609101580



Rozpoczęcie roku formacyjnego w rejonie Bielany

04 września, w piątek mszą św. o godzinie 18-tej w Kaplicy Szkolnej przy parafii św.
Józefa w Toruniu rozpoczęliśmy kolejny rok pracy pod hasłem "W mocy Ducha Św.".
Mszy św. przewodniczył moderator rejonu o. Wiesław Majewski przy wsparciu
o. Benedykta Mądrzejewskiego. W trakcie homilii o.Wiesław zaprosił do dania
świadectw na temat przeżytych rekolekcji letnich. Mieliśmy okazję wysłuchać relacj i
kilku par, które podzieliły się z nami duchowymi owocami rekolekcji.
Po mszy nastąpiło wręczenie świec nowo wybranym animatorom oraz rozesłanie do
pełnienia posług w kręgach naszego rejonu. Bardzo cieszyła nas obecność młodych
kręgów wraz z dziećmi. Na jednym ze zdjęć można zobaczyć krąg przyjęty do struktury
DK w czerwcu, na diecezjalnym zakończeniu roku. Jedna z par, która nie mogła być
obecna w czerwcu, teraz złożyła uroczyste ślubowanie. Krąg był pilotowany przez
Jadzię i Mariana Szymczaków. Animatorami zostali Kasia i Michał Szynkiewicz.
Spotkanie zakończyło się uroczystą agapą, podczas której była okazja aby
porozmawiać, wypić herbatę i zjeść coś dobrego. Był to czas radości ze wspólnego
spotkania. Na zakończenie pragniemy podziękować niezastąpionemu Markowi za
oprawę muzyczną w trakcie spotkania. Dziękujemy wszystkim za wszystko i bardzo
cieszymy się, że było nas tak dużo! Chwała Panu!

Justyna i Karol Strzałkowscy





Rekolekcje ewangelizacyjne u "Kolbego"
W dniach 02- 03.1 0.2015 r. w parafii p. w. św. Maksymiliana Kolbego w Toruniu od-
były się rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw organizowane przez kręgi Domo-
wego Kościoła z naszej parafii pod przewodnictwem moderatora ks. Łukasza
Meszyńskiego. Wspomniane rekolekcje poprzedzone były modlitwą członków DK,
a także kazaniami głoszonymi przez ks. Dariusza Aniołkowskiego przez całą niedzielę
27 września. Moderator kręgów DK w Grębocinie, w naszej parafii mówił o rodzinie,
o tym, jak bardzo istotne jest, by Bóg zajmował w niej ważne miejsce oraz o tym, jak
piękna może być modlitwa rodzinna i małżeńska. Kapłan podczas swoich kazań wspo-
minał także o tym, że pomocą w dążeniu ku świętości może być wspólnota.
Pomimo zaproszeń rozdawanych po mszach świętych w niedzielę, tydzień później na
rekolekcje przybyło niewiele małżeństw. Jednakże to nikogo nie zniechęciło i wspólnie
modliliśmy się oraz rozważaliśmy fragmenty Pisma Świętego mówiące m. in. o tym,
jak wielką miłością Bóg nas obdarzył.
Duchowe owoce tych rekolekcji dojrzewają w naszych małżeństwach. Po tych reko-
lekcjach dwa małżeństwa chcą formować się we wspólnocie Domowego Kościoła.
Obecnie poszukujemy kolejnych małżeństw pragnących wzrastać w wierze we wspól-
nocie, by móc utworzyć nowy krąg w parafii na Skarpie. Członków DK prosimy
o modlitwę w intencji powstania kolejnego kręgu, a resztę powierzamy Bożym zamy-
słom. Słuchając natchnień Ducha Świętego nie zniechęcamy się – wręcz przeciwnie -
myślimy o organizacji kolejnych rekolekcji.

Marika Lewandowska
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Aby scalać więzy małżeńskie
Rekolekcje o komunikacji w małżeństwie w Grębocinie

Wokół jest tak wiele małżeństw przeżywających problemy i tak wiele rozwodów.
Domowy Kościół, który można powiedzieć specjalizuje się w scalaniu więzów małżeń-
skich i budowaniu dobrych relacj i mąż- żona, może wspierać małżeństwa spoza wspól-
noty.
Podstawą wspólnego życia razem jest komunikacja.

Organizując rekolekcje na temat: "Komunikacja w małżeństwie" Domowy Kościół
z Grębocina zaprosił do udziału w nich parafian.

Małżonkowie przypomnieli sobie czas narzeczeństwa i długie wspólnie przegadane
godziny, pamiętając jednocześnie, że czas który minął od tych wspaniałych chwil nie
zawsze usłany był różami.

Święci Zelia i Ludwik Martin w Grębocinie

Parafia pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus pod
swój kościelny dach zaprosiła również rodzi-
ców Małej Świętej . Tu relikwie Zeli i Ludwika
Martin są otaczane należną im czcią już od kil-
ku lat, dlatego też wyniesienie Świętych mał-
żonków na ołtarze (1 8.1 0.2015) stało się
przyczyną czuwania modlitewnego w grębo-
cińskim kościele. Wspólnota Domowego Ko-
ścioła i Akcja Katolicka chcąc przybliżyć życie
małżeńskie państwa Martin, opowiedziała mo-
dlącym się o ich życiu i drodze do świętości.
Podczas tego wieczoru był czas na refleksję,
modlitwę i śpiew w blasku palących się na po-
sadzce świec ułożonych w kształt serca - pło-
nącego serca miłości małżeńskiej .
Święci Zelia i Ludwik Martin już zawsze cze-
kać będą w grębocińskim kościele na małżon-
ków chcących iść drogą świętości i na
wszystkich tych, którzy szukać będą ich wsta-
wiennictwa u Boga.

Kasia
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Rekolekcje w dniach 12-1 3 września poprowadzili :Gabrysia i Wojtek Sławińscy,
członkowie Domowego Kościoła i animatorzy "Spotkań małżeńskich". Te dwa dni
upłynęły 15-tu parom na wspólnych rozmowach, słuchaniu wykładów i ćwiczeniach.
Atmosfera była często gorąca, ale było też wesoło.
Wojtek i Gabrysia w delikatny i pełen taktu sposób pokazali nam, że różnice, które nas
dzielą nie muszą stać się zarzewiem codziennych wojen, a kluczem do tego winno być
zrozumienie tych różnic.

Wiele małżeństw po zakończeniu naszego weekendowego spotkania wspominało
wyjątkową sobotnią adorację. Był to czas błogosławiony, a w intymnej atmosferze sal-
ki, w obecności Najświętszego Sakramentu, każdy modlił się modlitwą małżeńską. Ci-
cha muzyka i animacja prowadzących pozwoliła poczuć bliskość miłości: Boga
i człowieka.

Wszystko jak zawsze zaczęło się od pomysłu, dobrego pomysłu ks. Pawła Borow-
skiego :-) który zwrócił nasza uwagę na dar relikwii rodziców św. Tereski od Dzieciąt-
ka Jezus przechowywanych w grębocińskim kościele. Błogosławione, a za chwilę ,
w październiku, już święte małżeństwo Zelii i Ludwika Martin to otwarta furtka do Bo-
żego Miłosierdzia dla rodzin.

Poszliśmy tą drogą i od stycznia bieżącego roku są w naszej parafii p.w Świętej
Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie comiesięczne Msze Święte za małżonków
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Czytanie Pisma Św. nie jest zwykłą lekturą. Jest to spotkanie z żywym Bożym
Słowem, z samym Chrystusem. ,,Jest Chrystus obecny w swoim słowie albowiem gdy
w Kościele czyta się Pismo Święte, wówczas On sam mówi” (KL.7). Ojcowie Kościoła
nieustannie zachęcają nas do ciągłego rozważania Słowa Bożego. Św. Hieronim mówił:
,,Nieznajomość Pisma Św. jest nieznajomością Chrystusa”. Natomiast św. Jan Chryzostom
nalegał : ,, Sprawcie sobie Pismo Św. jako lekarstwo dla duszy i codziennie go zażywajcie”,
zaś św. Grzegorz zapewnia ,,W Piśmie Św. każdy może znaleźć odpowiedź na dręczące go
pytania”

Na pierwszych rekolekcjach usłyszałam, że Pismo św. to list Pana Boga pisany do nas.
Bóg do nas mówi, ale my nie zawsze Go słyszymy, dlatego osoby, które żyją na co dzień
Słowem Bożym dają nam wskazówki, jak się wsłuchiwać i modlić Słowem Bożym.
W Domowym Kościele jest tzw. Namiot spotkania. Aby Duch św. nas oświecił i pomógł
poznać Boże Słowo, trzeba spełnić kilka warunków.

*Najpierw trzeba znaleźć swój namiot, czyli miejsce, w którym chcemy się spotkać
z Bogiem w Jego Słowie (kącik w pokoju, gdzie nic nam nie przeszkodzi w tym spotkaniu
i wsłuchiwaniu się w to, co Bóg chce nam powiedzieć, najlepiej by było, gdyby to było
stałe miejsce) .
*Należy wybrać fragment Pisma Św. który chcemy rozważać.
*Trzeba się pomodlić do Ducha świętego przed przeczytaniem wybranego fragmentu, np.

obchodzących w danym miesiącu swoją rocznicę ślubu, podczas których obsługę litur-
giczną i służbę ołtarza przejmują członkowie Kościoła Domowego. Ogromnie radujemy
się, że małżeństw, które chcą z nami świętować jest coraz więcej .

Podczas tego cyklu Mszy Świętych nasz ks. proboszcz Dariusz Aniołkowski głosi
kazania, które dotyczą tematu małżeństwa i piękna tego sakramentu. Wrześniowe reko-
lekcje „Komunikacja w małżeństwie" były w sposób oczywisty związane z tymi msza-
mi i słowem głoszonym przez księdza moderatora rejonu Grębocin- Bielawy-
Kowalewo Pomorskie – Papowo Toruńskie.

Rekolekcje minęły, nasze małżeństwa trwają nadal, może trochę łatwiej jest nam
siebie zrozumieć i wybaczyć,ale jedno w nas pozostało na pewno, chcemy nadal razem
iść do Boga. W październiku i następnych miesiącach zapraszamy na Msze Świętą za
nasze małżeństwa.

Kasia

Wsłuchanie się w Słowo Boże
Moja odpowiedz na Słowo Boże



WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ 1 5

,,Boże Wszechmogący, staję przed Tobą, jak niegdyś Samuel i proszę ,,Mów Panie, bo słu-
ga Twój słucha”. Daj mi łaskę głębokiego zrozumienia, abym mogła Twoje słowa pojąć
i zachować w swoim sercu i w życiu realizować przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
Duchu św. Boże, którego słowo będę rozważać, pochodzi od Ciebie. Spraw zatem, bym je
przyjęła z takim skupieniem umysłu i gotowością serca, aby głęboko zapadło we mnie
i przyniosło plon obfity . „
*W skupieniu czytam pierwszy raz wybrany fragment, np., EF 6, 10-20. Chwilę rozmy-

ślam w ciszy i czytam po raz drugi. Następnie wydobywam główną myśl zawartą w tym
urywku. Jest nią następujące stwierdzenie, że chrześcijanin winien być silny w Panu. Ana-
lizuję dalej tekst i zadaję pytanie: Jak chrześcijanin może być silny w Panu? Odp. Weźmie
całą zbroję pochodzącą od Pana.
*Teraz zastanawiam się nad tym, co ten urywek znaczy dla mnie. Wówczas przypominam

sobie moje słabości, niedoskonałości i potrzeby i myślę o tym, jak z pomocą Bożą mogę je
usunąć ze swego życia. Czynię postanowienie, którą słabość najpierw będę plewić z moje-
go życia. W tym fragmencie znalazłam polecenie do wykonania, dane obietnice i uświado-
miłam sobie grzechy, które muszę wyplenić z pomocą Boga.
*Modlitwa na zakończenie: ,,Użycz mi Panie pomocy łaski Twojej, abym prawdy pozna-

ne dzięki Twemu pouczeniu, zdołała wypełnić z Twoją obietnicą i pomocą”. Panie Boże,
dziękuję Ci za Twoje Boskie Słowo. Spraw, by było ono pochodnią dla nóg moich i świa-
tłem na drogach mojego życia. Daj, bym je zachowała w dobrym i szczerym sercu i abym
przyniosła owoc cierpliwości. AMEN

Wsłuchiwanie się w Słowo Boże to także słuchanie różnych natchnień, które pochodzą
od Boga. Niektóre podpowiadają i przekazują nam ludzie, czasem współmałżonek lub
dzieci. Trzeba tylko umieć słuchać. Uczę się dostrzegać w różnych wydarzeniach, które
mnie spotykają, działanie Boże. Wiem, że mam nieustannie słuchać nie tylko na modlitwie,
ale w codzienności.

Skoro Bóg na różne sposoby do mnie mówi, to ma to czemuś służyć. Podejmuję różne
działania , postanowienia, które mają mnie zmieniać. Przez ciągłe wsłuchiwanie się w Sło-
wo Boże otrzymuję łaskę rozpoznawania woli Bożej i coraz większego zawierzenia i za-
ufania mojemu Bogu, który przez różnych ludzi, natchnionych Duchem Świętym, napisał
dla mnie wspaniały list- Pismo św., bo Pan Bóg to ktoś taki, co stworzył miliardy ludzi,
a mnie kocha tak, jakbym była Jego jedynym dzieckiem.

Szczęść Boże wszystkim, którzy będą wsłuchiwać się w Słowo Boże i czasem wykorzy-
stają moje rady. Twórzcie też swoje własne sposoby spotkania ze Słowem Bożym i cieszcie
się, że macie szansę czytania , rozważania i wsłuchiwania się w Boże natchnienia.

Lena Kilanowska z par. Św. Józefa



Wpomnienie o śp. ks. Łukaszu Śleziaku
4 listopada 2015 roku zmarł nasz były mode-

rator rejonu Chełmno ks. Łukasz Śleziak
Ks. Łukasz Śleziak SAC urodził się 8 paź-

dziernika 1980 roku w Wodzisławiu Śląskim.
Pierwszą konsekrację w Stowarzyszeniu Apo-
stolstwa Katolickiego złożył 30 września 2001
roku w Czarnej. Święcenia prezbiteratu przyjął
6 maja 2006 roku w Ołtarzewie. Po święceniach
kapłańtskich posługiwał w Gdańsku Wrzeszczu
(2006-2009), następnie odbył studia specjali-
styczne w Rzymie (2009-2012) a po ich ukoń-
czeniu został skierowany do Chełmna
(2012-2015). Od 2015 roku był naszym mode-
ratorem w kręgu i naszego rejonu.
Msza pogrzebowa w intencji śp. ks. Łukasza
odprawiona została 9 listopada w kościele para-
fialnym pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

w Rydułtowach – Orłowcu. Po Mszy Świętej odbył się pogrzeb na miejscowym
cmentarzu parafialnym.

Jeszcze nie tak dawno - 23 sierpnia, widzieliśmy go po raz ostatni w Chełmnie, kiedy
dziękowaliśmy za trzyletnią posługę bycia moderatorem naszego rejonu, za zaanga-
żowanie, poświęcony czas, rekolekcje, dni skupienia, pomoc, dobre i trafne słowo…
Wcześniej, w czasie wakacji specjalnie przy-
jechał do Chełmna na 25-lecie zawarcia
związku małżeńskiego Ali i Marka. Pamiętam
jak zawoziliśmy go do Torunia na pociąg
i pamiętam naszą rozmowę…
Potem we wrześniu dotarła do nas informacja
o postępującej chorobie, bardzo złym stanie.
Nasza modlitwa była - można powiedzieć -
nieustanna, ale Pan chciał inaczej.
Jaki był ks. Łukasz? Był naszym kapłanem –
na zawołanie można by powiedzieć…
Łukaszu, nic nie rozumiem. Co się stało? Od-
poczywaj w pokoju! Do zobaczenia... . . Zbyt
młodo, zbyt szybko... do zobaczenia w niebie.
odpoczywaj w pokoju Łukaszku... . . Wierzę,
że walka o Ciebie i tak została wygrana... do
zobaczenia... . . Łukaszu, właśnie się dowie-



działem, że jesteś już z drugiej
strony... Trudne to do przyjęcia.
Wierzę, że tam jesteś już szczę-
śliwy! .. . . . Dziękuję za to, że by-
łeś! Jutro odprawię Mszę św. za
Ciebie. Będziesz w mojej pa-
mięci i modlitwach. R.I.P... . .
Wieczny odpoczynek racz Ci
dać Panie, a światłość wieczna
niech Ci świeci. Nie zapominaj
o nas w wieczności! .. . . . Łukasz-
ku zawsze modliłam się za cie-
bie za twojego życia i nadal
będę to robić po Twojej śmierci

- Spoczywaj blisko Naszego Pana ... . .W niebie będą Ci towarzyszyć anioły. Na Twój
przyjazd przywitali Cię męczennicy, I Cię prowadzą do Santa Jerozolimy….. Dzięku-
ję za radość. Cześć Łukasz! .. . . . Spoczywaj w ramionach Ojca... . . Łukasz jak tam jest?
Jesteś teraz zajęty. Rozumiem. Wszystko jest nowe i jasne. Do zobaczenia właśnie
tam.... . (źródło: profil ks. Łukasza na facebooku)

W ostatnią niedzielę mieliśmy kolejne spotkanie naszego rejonu. Po Eucharystii wy-
słuchaliśmy konferencji „Uratowani” ks. Łukasza, którą wczesną wiosną wygłaszał
młodym na Jasnej Górze. Mówił: Uratowani to ludzie, którzy Boga proszą o pomoc.
Uratowani to ludzie, którzy wiedzą, że są inni ludzie, którzy mogą pomóc. Uratowani
to ludzie, którzy w sakramencie pokuty powierzają się Bogu. Uratowani to ludzie,
którzy w modlitwie „Ojcze nasz” proszą każdego dnia, aby dziś się nic nie stało, by
nie trzeba było mnie ratować, bo sobie spokojnie poradzę z tym, co przynosi mi życie.
I uratowani to ludzie, którzy dziękują, bo zawsze jest za co dziękować i prosić Boga,
aby wytrwanie i pokój każdego dnia nas prowadziło i pozwoliło żyć pełnią Ducha,
Ducha, który od Boga pochodzi, Ducha, który pozwala nam żyć codziennością, ale
pozwala też nam być w naszym wnętrzu dobrym i szlachetnym.

Pie Jesu, Pie Jesu Pie Jesu, Pie Jesu Qui tolis peccata mundi Dona eis requiem Dona
eis requiem Agnus Dei, agnus Dei Angus Dei, angus Dei Qui tolis peccata mundi Do-
na Eis requiem Dona eis requiem Sempiternam, sempiternam, requiem
Jezusie Miłosierny, Jezusie Miłosierny Jezusie Miłosierny, Jezusie Miłosierny, który
gładzisz grzechy świata, daj im odpoczynek, daj im odpoczynek. Baranku Boży, Ba-
ranku Boży Baranku Boży, Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, daj im od-
poczynek, daj im odpoczynek, wieczny, wieczny odpoczynek.
Nie odwiedzimy Ciebie w Sosnowcu, Poznaniu… Ale wierzymy, że modlisz się za
naszą wspólnotę, za Domowy Kościół.

Magdalena i Jarosław Bolt
WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ 1 7



WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ1 8

Kącik czytelniczy
„Czyste Radości Mojego Życia” Jan Śmid wyd.
Czytelnik 1986.
Główny bohater Nat Jessel jest komiwojażerem, han-
dluje – jak sam mówi „odzieżą praktyczną dla szerokiej
klienteli”. Pracuje sam na rozległym terenie stanów
Utah, Arizony i Nevady. Pewnego dnia podczas biwaku
na pustkowiu spotyka lwa. Skąd lew w Stanach Zjedno-
czonych? Co wynikło z tego niecodziennego spotkania,
dowiecie się jeśli sięgniecie po tę książkę.
Kupiłem ją bardzo dawno i czytana była wielokrotnie,
nie tylko przeze mnie (wystarczy popatrzeć na jej stan).
Zauroczyła mnie od pierwszej chwili, to w sumie taka
„powieść drogi”. Bohater spotyka różnych ludzi – do-
brych i złych, każdy z nich ma wyraźnie zarysowany
charakter i ma „swoją opowieść”. Wydarzenia których
doświadcza Nat są piękne i wesołe, ale też smutne i tra-
giczne, tak jak w życiu. Co jest klamrą spinającą całą

powieść? Tytułowa RADOŚĆ, której bohater doświadcza w spotkaniach z ludźmi, pięk-
nie przyrody i miłości. Zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, bo czasami potrzeba nam
takiego radosnego spojrzenia na świat.

Roman Borusiewicz

Wspólnota Domowego Kościoła wraz z duszpasterzami parafii Matki Bożej Królowej
Polski na Rubinkowie I zapraszają na spotkanie poświęcone naprotechnologii z
udziałem gości specjalnych. Odbędzie się ono 15 listopada o g. 16:00 w Domu Sióstr.
Ponadto w trakcie mszy o g. 9:30, 11 :00 i 12:30 zostaną wygłoszone krótkie
konferencje na ten temat.
W obecnych czasach borykamy się z poważnym problemem niepłodności małżeńskiej .
Szacuje się, że co piąta para staje bezsilna wobec niemożności poczęcia i urodzenia
dziecka. Istnieje jednak nadzieja na posiadanie potomstwa. To właśnie naprotechnologia.

Podczas konferencji i spotkania dowiemy się: czym jest naprotechnologia, jakie są jej
zalety oraz skuteczność, do kogo jest skierowana, jak rozpocząć leczenie.

Odpowiedzi na te i inne pytania udzielą nam goście specjalni:
Aleksandra Baryła, ginekolog-położnik, konsultant naprotechnologii,
Małgorzata Podolak, instruktor Creighton Model System.

Spotkanie z Naprotechnologią



Fotorelacja z Marszu Wszystkich Świętych
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Zaproszenie na koncert "Przy nadziei"
Kochana Wspólnoto, drogie Rodziny oraz Przyjaciele!

Pragniemy zaprosić Was, w imieniu Scholi Świętej Rodziny, która działa przy parafii
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Błogosławionego Księdza Wincentego
Frelichowskiego, na toruńskiej Starówce - na koncert charytatywny "Przy nadziei", który
odbędzie się z okazji corocznego odpustu parafialnego w dniu Święta Niepokalanego Po-
częcia NMP, tj. 8 grudnia 2015r. w sali Dworu Artusa w Toruniu zaraz po zakończeniu wie-
czornej Eucharystii odpustowej, na którą również gorąco zapraszamy - dokładna godzina
będzie podana wkrótce na stronie internetowej DK i na plakatach.
Podczas koncertu będą wykonywane autorskie utwory naszego założyciela i dyrygenta,
głównie o tematyce pro-live i rodzinnej, ale nie zabraknie też piosenek religijnych. W kon-
cercie weźmie również udział znany i lubiany artysta Tomek Kamiński.
Działalność naszej scholi wpisuje się w ruch obrony życia dzieci poczętych, a szczególnie
zagrożonych aborcją.
Modlimy się prowadząc comiesięczne pierwszopiątkowe adoracje Najświętszego Sakra-
mentu przebłagalne za grzechy popełnione przeciw życiu.
W intencji rodzin, dzieci poczętych oraz obrońców życia odprawiana jest w naszym kościele
w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 9:00 Msza św., podczas której posługujemy śpie-
wem, czytaniem Słowa Bożego i modlitwą wiernych.



Chętnych pragnących wesprzeć to dzieło, prosimy o włączenie się do pomocy w formie
upieczenia różnych ciasteczek świątecznych ( pierniczki, kruche ciasteczka), które planuje-
my pięknie opakować i dołączyć do każdego z nich cytat z Pisma Świętego korespondujący
z trwającym Adwentem i tematem naszego koncertu.
Po zakończeniu koncertu chcemy je rozprowadzić w formie cegiełek. Zebrane w ten sposób
pieniądze przeznaczymy na pomoc matkom oczekującym dziecka lub rodzinom potrzebują-
cym oraz na pokrycie kosztów organizacji koncertu.
WSZYTKICH, KTÓRZY MOGĄ POMÓC - PROSIMY O KONTAKT !
Z góry dziękujemy za pomoc i wsparcie tego-myślimy- szczytnego przedsięwzięcia, bardzo
prosimy o modlitwę w tej intencji.

Iwona i Ryszard Talarek
Kontakt telefoniczny: Iwona 695 094 884, Ryszard 786 290 958;
email: ryszardtalarek@gmail.com

Prośba o modlitwę zaMarzenę
Panie i Panowie, Koleżanki i Koledzy!
Drodzy Księża, Ojcowie, Przyjaciele oazowi!

Poproszony przez Adama, wujka chorej o wspólne wypraszanie modlitwą łaski uzdrowienia dla
Marzanny, żony i matki, z wiarą przyłączam się, wraz z Basią i rodziną, do gromady już modlą-
cych się o potrzebne Jej łaski, zgodnie z planem Bożym.
Zapraszam i zachęcam Was wszystkich prawie 500 e- mail’owych adresatów, do modlitewnego
wspierania chorej Marzenki.
Wysyłam Wam, list zatroskanego Adama, ale i w duchu wypełnienia się pragnienia Filipa Apo-
stoła oczekującego od Jezusa wg. Św. Jana: Pokaż mi Boga to w niego uwierzę, wysyłam rów-
nież dwa zdjęcia, zrobione w październiku ubr. na spotkaniu z małżonkami Franciszkiem
i Chantal Audelan spod Paryża,
ks. Bernardem Brie i s. Rozalią Ole-
niacz, świadkami wiary w łaskę
uzdrowienia i cudu nadzwyczajnego
uzdrowienia 14.09.2012r. umierającego
w hospicjum Franciszka, naszego wło-
cławskiego gościa. Małżonkowie Au-
delan z ks. Bernardem i s. Rozalią, na
Ziemi Kujawsko – Pomorskiej, na
włocławskiej tamie, dziękczynili Panu
Bogu, rodzinie z Suchowoli za dar ży-
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cia i dar ofiary Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszko. To za wstawiennictwem Polskiego
Błogosławionego męczennika, Franciszek Audelan cieszy się dzisiaj łaską dobrego zdrowia, co
potwierdził kościół francuski w Creteil 14 września br.
Przyłączajcie się do modlitewnego wsparcia! Oni o mocy modlitwy wstawienniczej już się prze-
konali. W załączeniu również dwa zdjęcia z gośćmi z Francji oraz rodziną i przyjaciółmi Błogo-
sławionego.
Pozdrawiam, Piotr Łukaszewski, 29.09.2015 rok

Drodzy Księża, Ojcowie, Siostry, Przyjaciele!
Zwracam się z gorącą prośbą o to, aby ponownie zanieść pełną Ducha modlitwę do Pana naszego
- Jezusa Chrystusa -modlitwę wypraszającą łaskę uzdrowienia dla Marzeny (40 lat) - mamy Sary
(10), Antka (7) i Marty (2) ze śmiertelnej choroby (czerniak złośliwy).
Przerzuty/guzki na ciele Marzeny pojawiły się we wrześniu 2014r., część z nich usunięto 9 grud-
nia, diagnozę postawiono [czerniak] 23 grudnia 2014 r.
Przerzuty, które wykryto u Marzenki pojawiły się w mózgu (CUN), płucach, nadnerczu, piersi, na
przedramieniu...
Natychmiast w intencji Marzenki zaczęło modlić się wiele osób.

W drugiej połowie stycznia 2015r. Marzenka została zakwalifikowana do leczenia najnowszym
lekiem stosowanym w Polsce od 1,5 roku (Europa i USAod 3 lat) - miała odpowiedni genotyp.
Przed podaniem leku - zaaplikowano jej 5-ciodniową radioterapię (cały mózg), a pod koniec
stycznia 2015r. podjęto ostatecznie leczenie tym nowym lekiem (Zolboraf/Vemurafenib). Przez
ostatnie 8 miesięcy lek zniszczył większość komórek nowotworowych w jej ciele - niestety, poza
mózgiem: tutaj zmiany po 2-3 miesiącach podawania leku cofnęły się zaledwie o ok. 2 mm - jed-
nak w kolejnych miesiącach, nowotwór już się nie zmniejszał. We wrześniu 2015r. (2 tygo-
dnie nie temu) lekarze WYCOFALI się z leku Zolboraf/Vemurafenib, ponieważ USG wykazało
ponowny rozrost zmian nowotworowych w mózgu i pojawienie się m.in. nowych przerzutów do
wątroby...
W tym tygodniu, który minął (21-24.09.2015) - lekarze zastosowali, po wielu wątpliwościach
bardzo niebezpieczną dla Marzenki tzw. kierunkową radioterapię mózgu (maska na głowie z
otworami) oraz chemię (wlewy). Jednak bliscy Marzenki, rodzina wie, że wszyscy teraz modlimy
się o cud uzdrowienia dla Marzeny, mamy trójki dzieci.
Zatem w imieniu całej rodziny proszę o modlitwę, aby Bóg uzdrowił Marzenkę z tej strasznej
choroby - aby okazał swoje miłosierdzie dla niej, jej dzieci i jej męża.
Marzenka jest cały czas pod opieką kochających ją osób - ufamy, że Pan ma dla niej dobry plan,
że nadchodzący czas będzie czasem cudów w jej życiu!
Gorąco wołamy do Braci i Sióstr o modlitwę za Marzenkę! Dziękuję,

Szczęść Boże, wujek Marzenki - Adam
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