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na rok 2016/2017 „Mi³osierni jak Ojciec”
10.12.2016 Diecezjalny Dzieñ Wspólnoty „ ¯ycie jest œwiête” Diakonia
¯ycia – koœció³ pw. M. Kar³owskiej w Toruniu
30.12.2016 Œwiêto Œwiêtej Rodziny – Œwiêto patronalne Domowego
Koœcio³a - w rejonach
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13-15.01.2017 Kraków-£agiewniki
18-20.02.2017 Dni Skupienia „Dzia³anie S³owa Bo¿ego” – Centrum
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Rozwa¿ania Leny

„Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹”
Listopad to miesi¹c , który sprawia, ¿e wiêkszoœæ osób zastanawia siê nad
¿yciem, przemijaniem, przysz³oœci¹ i wiecznoœci¹. Czêœciej ni¿ zwykle odwiedzamy
groby bliskich, modlimy siê i zastanawiamy nad w³asnym ¿yciem. My ka¿dego roku
jeŸdzimy na ró¿ne cmentarze i zapalamy znicze na grobach ludzi, którzy kiedyœ,
a nawet niedawno odeszli od nas, bo taka by³a wola Bo¿a. W tym roku nasza wspólnota
po¿egna³a kilka osób: Tomka Kowalskiego, Andrzeja B³a¿ejewicza, Elê Polakiewicz
i Witka Zieliñskiego. Chyba w tym roku nikt inny ze wspólnoty nie odszed³.
Tak siê staraliœmy, ¿eby zawsze, gdy ktoœ odchodzi³, uczestniczyæ
w pogrzebie.To w³aœciwie ostatnia pos³uga z naszej strony dla zmar³ego. W sobotê
5 listopada odprowadziliœmy na cmentarz osobê bardzo nam blisk¹, z rodziny Janusza.
Zmar³y mia³ 64 lata. Na pogrzeb przysz³o bardzo du¿o ludzi, by go po¿egnaæ.
Z niektórymi dawno siê nie widzia³am, niektórych w ogóle nie zna³am, ale tego dnia
przysz³o bardzo wiele osób, jakby odszed³ ktoœ bardzo wa¿ny. Tak!! On by³ bardzo
wa¿ny dla rodziny, przyjació³, s¹siadów, ró¿nych krewnych. Wszyscy siê zjednoczyliœmy w modlitwie i smutku, ¿e go ju¿ nie zobaczymy, nie porozmawiamy, nie
ucieszymy siê sob¹. Ten pogrzeb uœwiadomi³ mi pewn¹ rzecz. Zastanawia³am siê nad
tym, czy my ,cz³onkowie Domowego Koœcio³a, traktujemy siebie jak rodzinê? Czy
modlimy siê za ¿ywych i umar³ych, czy odwiedzamy ich na cmentarzach, by zapaliæ
znicz i pomodliæ siê? Czy potrafimy siê zmobilizowaæ , by w ten ostatni dzieñ pobytu
zmar³ego na ziemi byæ z nim na Mszy œw. i na cmentarzu? Wielu z nas by³o na
pogrzebie Eli, Tomka i innych osób. Mo¿e w ten sposób, gdybyœmy byli na mszy,
wyrazilibyœmy nasz¹ mi³oœæ do zmar³ego i do siebie nawzajem. Czy potrafimy tak
zorganizowaæ swoje obowi¹zki, by w tym dniu ostatnim, byæ razem i razem siê modliæ,
wszak jesteœmy wybrañcami Bo¿ymi , rodzin¹ Domowego Koœcio³a. Pragnê i ¿yczê
wszystkim, ¿eby w swoich codziennych modlitwach nie zapomnieli o siostrach
i braciach z DK, szczególnie tych, których ju¿ nie ma wœród nas.
Sk¹d takie smutne refleksje? Wyjaœniam. Zdarzy³o siê wiele razy, ¿e pyta³am
niektóre osoby, czy id¹ na pogrzeb zmar³ej. Zwykle odpowiadali, ¿e nie, bo ma³o j¹
znaj¹. To mnie zawsze bola³o. Jeœli siê nie znamy we wspólnocie, to pewnie dlatego, ¿e
nie chcemy siê poznaæ, bo nie chodzimy na wspólnotowe msze œw., nie uczestniczymy
w rekolekcjach i nie mamy ochoty na znajomoœci. Naprawdê to smutne! Czy warto
tylko goniæ za tym, co nale¿y do tego œwiata, czy mo¿e lepiej zatroszczyæ siê o ¿ycie
wieczne swoje, swoich bliskich i przyjació³? Warto zadbaæ o ¿ycie wieczne! A poeta
ks. Jan Twardowski przypomina w swoim wierszu, jak powinniœmy odnosiæ siê do
bliŸnich : "Œpieszmy siê kochaæ ludzi, tak szybko odchodz¹"
Niech ten cytat i moje przemyœlenia sprawi¹, ¿e i Ty zamyœlisz siê nad ¿yciem swoim
i innych, czego wszystkim z ca³ego serca ¿yczê.
Lena Kilanowska

4

WYP£YÑ NA G£ÊBIÊ

¯a³oba. Jak j¹ prze¿yæ?
Jak towarzyszyæ drugiej osobie
Œmieræ zawsze konfrontuje nas z nasz¹ wiar¹ w zmartwychwstanie.
Dramat wielu ludzi polega na tym, ¿e koniec ziemskiego ¿ycia postrzegaj¹ jako
koniec istnienia lub - w najlepszym razie - jako wielk¹ niewiadom¹. Czêsto
odczuwaj¹ oni niewyobra¿alny strach przed œmierci¹, a perspektywa rozstania
z bliskimi napawa ich rozpacz¹.
Ci, którzy uwierzyli w wartoœæ odkupieñczej œmierci Jezusa Chrystusa oraz w Jego
zmartwychwstanie ¿yj¹ nadziej¹, ¿e œmieræ jest tylko przejœciem, pocz¹tkiem
nowego. Ufaj¹, ¿e „¿ycie zmienia siê, ale nie koñczy” i po tamtej stronie
odnajdziemy w Bogu wszystkich naszych bliskich.
Czy to oznacza, ¿e cz³owiek wierz¹cy nie powinien okazywaæ ³ez, prze¿ywaæ
smutku i przygnêbienia wobec œmierci najbli¿szych, prze¿ywaæ chwil zw¹tpienia?
Czy ¿al, poczucie osamotnienia, rozpaczy œwiadcz¹ o s³aboœci, o nie doœæ silnej
wierze w Boga i s³abej wiêzi z ¿yj¹cymi? Oczywiœcie, ¿e nie! Nie musimy gorszyæ
siê tym, co czujemy - nawet jeœli s¹ to uczucia niezwykle intensywne, czy niespodziewane. Mamy do nich zupe³ne prawo, a same w sobie nie s¹ ani dobre, ani z³e.
Uczciwa zaœ i spokojna konfrontacja z nimi, to klucz do dobrze prze¿ytej ¿a³oby,
która ma szanse zmieniæ nas, uczyniæ bardziej prawdziwymi; uœwiêciæ.
Specjaliœci wyodrêbniaj¹ kilka etapów prze¿ywania ¿a³oby, ale zgodnie twierdz¹, ¿e
nie ma na ni¹ gotowej recepty i trudno jednoznacznie okreœliæ, jak d³ugo powinna
trwaæ. Bo historia ka¿dego z nas, historia naszej relacji z naszym bliskim Zmar³ym
jest absolutnie wyj¹tkowa; niepowtarzalna i jedyna.
Sk¹d wiêc wiedzieæ, ¿e uporaliœmy siê z ¿a³ob¹, z nowoœci¹ swojej sytuacji, ¿e
pogodziliœmy siê z rozstaniem?
Zwykle rozpoznajemy ten czas po tym, ¿e jesteœmy w stanie myœleæ o naszych
zmar³ych z wdziêcznoœci¹, bez rozpaczy i poczucia, coœ nie zosta³o wypowiedziane,
¿e coœ nie zosta³o dokoñczone. Dobrze prze¿yta ¿a³oba niejako przywraca nas
¿yj¹cym - jesteœmy w stanie wype³niaæ nasze codzienne role i obowi¹zki, modliæ jak
dawniej, spotykaæ z innymi, cieszyæ siê ¿yciem.
Niezwykle wa¿na jest rola osób, wspólnot, które towarzysz¹ prze¿ywaj¹cym ¿a³obê.
Istotne jest, by pragn¹c okazaæ pe³en szacunku dystans nie popaœæ w pu³apkê
ucieczki. Nie zostawiajmy osób prze¿ywaj¹cych œmieræ bliskich samym sobie. Nie
lêkajmy siê zaproponowaæ im pomocy w drobnych, codziennych sprawach,
w zrobieniu zakupów, ugotowaniu obiadu. Zaproponujmy wspólne odwiedzenie
grobu, nie bójmy siê serdecznie porozmawiaæ i zapytaæ, jak siê czuj¹. Uszanujmy
milczenie, lecz b¹dŸmy blisko. Wierni w przyjaŸni, nie zra¿ajmy siê zbyt ³atwo. To
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do nas nale¿y bycie czujnym i reagowanie, gdy dzieje siê coœ niepokoj¹cego: gdy
¿a³oba trwa wyj¹tkowo d³ugo, a jednoczeœnie osoba prze¿ywaj¹ca j¹ ma coraz
wiêksze trudnoœci w funkcjonowaniu, nie mo¿e spaæ lub jeœæ, czasem nie chce wstaæ
z ³ó¿ka przez wiele dni lub mówi, ¿e nie ma na to si³. Warto poszukaæ wtedy pomocy
u specjalisty, a przynajmniej poradziæ siê kogoœ, kto ma wiedzê i doœwiadczenie
w pomaganiu osobom prze¿ywaj¹cym tego rodzaju czas w swoim ¿yciu.
¯a³oba jest takim etapem ¿ycia, z którym przyjdzie siê zmierzyæ prêdzej lub póŸniej
ka¿demu z nas. Pamiêtaj¹c Paw³owe wezwanie „Jedni drugich brzemiona noœcie”
miejmy odwagê troszczyæ siê o siebie wzajemnie – tak jak umiemy, jak czujemy.
Miejmy prostotê w przyjmowaniu wyrazów troski. Ufajmy, ¿e nasza modlitwa
zawsze ma sens i pamiêtajmy, ¿e ci, którzy poprzedzili nas w drodze do Pana nie
przestali nas kochaæ i tak¿e wstawiaj¹ siê za nami.
Anna Przeperska
psychoterapeuta
I kr¹g, parafia NMP Czêstochowskiej
www.annaprzeperska.pl

Zmarli cz³onkowie Domowego Koœcio³a
Ksiê¿a
ks. proboszcz infu³at Alfons Groszkowski - inicjator Ruchu
rejonu Che³m¿a * 11.12.1915r. + 14.01.1993r.
ks. Jan Jakubiak - pierwszy moderator rejonu Che³m¿a
* 27.10.1945r. +14.06.2000 r.
o. Leszek Gajda– rejon Bielany *14.09.1943r.+26.08.2012r.
ks. £ukasz Œleziak SAC – moderator rejonu Che³mno *8.10.1980r. + 4.11.2015r.

Cz³onkowie
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Wspomnienia...
ks. £ukasz Œleziak SAC
Zmar³ 4 listopada 2015 r. Ostatnie po¿egnanie odby³o siê 9 listopada
w Rydu³towach-Or³owcu. Ks. £ukasz Œleziak SAC urodzi³ siê 8 paŸdziernika 1980
roku w Wodzis³awiu Œl¹skim. Pierwsz¹ konsekracjê w Stowarzyszeniu Apostolstwa
Katolickiego z³o¿y³ 30 wrzeœnia 2001 roku w Czarnej. Œwiêcenia prezbiteratu
przyj¹³ 6 maja 2006 roku w O³tarzewie. Po œwiêceniach kap³añskich pos³ugiwa³
w Gdañsku Wrzeszczu (2006-2009), nastêpnie odby³ studia specjalistyczne w Rzymie
(2009-2012), a po ich ukoñczeniu zosta³ skierowany do Che³mna (2012-2015).
Tomek Kulewski
zmar³ 22.02.2008 roku W latach 2000-2008 nale¿a³ do Krêgu Domowego Koœcio³a
przy parafii Ksiê¿y Pallotynów pw. Œw. Józefa w Che³mnie. Odszed³ do Pana
w wieku 36 lat , pozostawiaj¹c ¿onê i synka. Zmar³ na obczyŸnie, dok¹d pojecha³ "za
chlebem" by poprawiæ byt swojej rodzinie.
Pamiêtamy Go jako cz³owieka o wielkim sercu, bardzo wra¿liwym i gotowym do
pomocy. Nie potrafi³ przejœæ obojêtnie obok bliŸniego w potrzebie. Bardzo
anga¿owa³ siê w ¿ycie Koœcio³a; by³ cz³onkiem rady parafialnej, wspó³tworzy³
gazetkê parafialn¹, w czynny sposób wspomaga³ organizacjê Parafiady i kawiarenki
parafialnej. Jednoczeœnie by³ cz³owiekiem niezwykle skromnym, uœmiechniêtym i
wytrwale d¹¿¹cym do celu. Pe³ni zaufania w nieskoñczone Mi³osierdzie Bo¿e
wierzymy, ¿e swoim cichym ¿yciem pe³nym dobrych uczynków zas³u¿y³ sobie na
mieszkanie w Domu Ojca.
Andrzej B³a¿ejewicz
W pi¹tek, 30 wrzeœnia br. wieczorem dotar³a do nas z Wielkiej Brytanii smutna
wiadomoœæ: umar³ Andrzej B³a¿ejewicz, pochodz¹cy z Domowego Koœcio³a
w Che³mnie. Msza œwiêta odprawiona zosta³a 11 paŸdziernika o godzinie 12.00
w koœciele ksiê¿y Pallotynów w Che³mnie, a pogrzeb odby³ siê tego samego dnia na
cmentarzu parafialnym o godzinie 13.00.
Poznaliœmy siê w kwietniu 1999 r. Ulka i Andrzej do³¹czyli do naszego krêgu. Ju¿ na
tym pierwszym spotkaniu zrobili na nas ogromne wra¿enia. Kiedy zaczêliœmy im
t³umaczyæ, czym s¹ zobowi¹zania odpowiedzieli, ¿e w zasadzie oni to ju¿ robi¹:
modl¹ siê osobiœcie, razem i z dzieæmi, a nawet rozmawiaj¹ o wa¿nych sprawach
omadlaj¹c je. Id¹c do domu rozmawialiœmy przez ca³¹ drogê o tym. Mówiliœmy, jak
dobrze, ¿e trafili do nas. Nigdy nie zapomnê, jak Ulka opowiada³a, ¿e Andrzej
codziennie wczeœnie rano modli³ siê i przy goleniu œpiewa³ „Kiedy ranne wstaj¹
zorze”, a potem jak „dialogowa³” sobie z Panem.
To by³ radosny i dobry cz³owiek. Chêtny do dzia³ania, pomocy i budowania
wspólnoty. Kiedy jeszcze pracowa³ w Che³mnie, zawsze mo¿na by³o na niego liczyæ.
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Potem, gdy pojecha³ za chlebem do Wielkiej Brytanii, okaza³ siê cz³owiekiem
wielkiego dzia³ania. Bo ¿y³ wiar¹ i chcia³ siê ni¹ dzieliæ. W Tauton robi³ wszystko, by
polska parafia ¿y³a i by³a otwarta dla przyje¿d¿aj¹cych Polaków. Uroczystoœci, bale
charytatywne, zabawy, festyny, gazetka parafialna, ewangelizacja, za³o¿enie
wspólnoty Domowego Koœcio³a, pomoc kap³anom, drugiemu cz³owiekowi,
wyzwalanie innych z na³ogów – troska o ka¿dego zagubionego… Ale najwiêkszym
przyk³adem dla mnie by³o jego œwiadectwo ¿ycia i mi³oœci do Boga – on kocha³
Boga!!! I wszystko co robi³ z tego wynika³o. I kocha³ ludzi, szczególnie
najbli¿szych. Jego zatroskanie, mówienie z czu³oœci¹ o najbli¿szych, o Ulce, jego
autentyczny œmiech…
Za dwa lata mieli wróciæ ju¿ na sta³e do Polski, do naszego krêgu. Andrzeju,
czeka³em na to dzielenie siê ¿yciem, na Twój przyk³ad ¿ycia ewangeli¹,
„dialogowaniem”… Nie porozmawiamy na Skype, czy w czasie Twojego urlopu w
Polsce. Teraz rozmawiaj z ojcem Franciszkiem Blachnickim i wstawiaj siê na
nami…
W krêgu macierzystym od 1999r.; Domowy Koœció³ Bristol w Wielkiej Brytanii,
gdzie przebywali wspólnie z ma³¿onk¹ Urszul¹ od 2006r. Tam za³o¿yli pierwsze
wspólnoty Domowego Koœcio³a i pilotowali dwa krêgi. W tym roku mieli w Tauton
zak³adaæ trzeci kr¹g. Andrzej zmar³ na emigracji 30 wrzeœnia 2016r. prze¿ywszy 59
lat. Jego pogrzeb, który odby³ siê w Che³mnie, to takie krótkie, ale bardzo konkretne
rekolekcje. Tak konkretne, jak ca³e Jego ¿ycie. Dla Niego „ tak” by³o zawsze „tak”, a
„nie” - to by³o „nie”. Dla Andrzeja nie by³o rzeczy niemo¿liwych. Mocno wraz Ulk¹
by³ zaanga¿owany w tworzenie ¿ywego Koœcio³a. W 2014 roku wraz z Krajowym
Moderatorem DK ksiêdzem Markiem Borowskim SAC prowadzili ORAR I stopnia
dla rodzin mieszkaj¹cych w Wielkiej Brytanii. To by³ niezwykle radosny i dobry
cz³owiek, chêtny do dzia³ania. ¯y³ wiar¹ i chcia³ siê ni¹ dzieliæ. Andrzej by³
zakochany w tym, co robi³ dla Królestwa Niebieskiego. Przygotowywa³ siê do
wszystkiego bardzo starannie, a przede wszystkim wspólnie z Ulk¹ modlili siê za
wszystkie dzie³a na kolanach.
W Tauton robi³ wszystko, by polska parafia ¿y³a - uroczystoœci, bale charytatywne,
zabawy, festyny, parafiada, gazetka parafialna, pomoc kap³anom i drugiemu cz³owiekowi, wyzwalanie innych z na³ogów - troska o ka¿dego zagubionego, ratowanie
skonfliktowanych ma³¿eñstw, zak³adanie innych wspólnot. Miêdzy innymi stworzyli trzy grupy JPII, w których spotykali siê z ludŸmi spragnionymi Boga dwa razy
w miesi¹cu, pokonuj¹c za ka¿dym razem dziesi¹tki kilometrów. Animowali ¯ywy
Ró¿aniec, Margaretki. Andrzej prowadzi³ katechezy przygotowuj¹ce rodziców
i rodziców chrzestnych do chrztu œw. By³ szafarzem nadzwyczajnym. Znajdowa³
tak¿e czas, aby pos³ugiwaæ na angielskich mszach œw. Ich dom na obczyŸnie by³
miejscem, gdzie pielêgnowa³o siê patriotyzm. By³ równie¿ prawdziw¹ Betani¹ dla
kap³anów, którzy przebywali w nim bardzo czêsto i chêtnie. Andrzej by³ ogromnie
zatroskany i bardzo kocha³ swoich najbli¿szych, swoje trzy córki z mê¿ami oraz
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swoje wnuki. Zawsze z wielk¹ czu³oœci¹ i mi³oœci¹ wypowiada³ siê o nich.
Wiadomoœæ o œmierci Andrzeja zaskoczy³a nas wszystkich. Czekaliœmy przecie¿ na
nich - mieli za dwa lata powróciæ do Che³mna ju¿ na sta³e do krêgu macierzystego.
Mieliœmy przecie¿ zrobiæ z Nim tyle rzeczy …..
W ostatnim czasie Andrzej czêsto nuci³ sobie pieœñ: „Zaufa³em Panu i ju¿...”. Jak
powiedzia³a Ulka, by³o to równie¿ Jego motto ¿yciowe.
Dziêkujemy Ci Panie za dar ¿ycia Andrzeja. On nie by³ zaskoczony swoim
narodzeniem siê do ¿ycia wiecznego. On wiedzia³ Komu zaufa³, Komu s³u¿y³.
Prosimy Ciê, abyœ i nas obdarzy³ tak¿e takim zaufaniem do Ciebie, jakie mia³
Andrzej. A nade wszystko obdarz nas tak¹ wielk¹ mi³oœci¹ do Ciebie, abyœmy chcieli
s³u¿yæ Tobie tak, jak nam to pokaza³ nasz „Adziulek”.
Genowefa Ptak
Niespodziewanie odesz³a od nas do Pana œp. Genia Ptak. Sta³o siê to w Uroczystoœæ
Zmartwychwstania Pañskiego w dniu 27 marca 2016r. By³a osob¹ skromn¹,
pogodn¹, ¿yczliw¹ i ofiarn¹. Potrafi³a dzieliæ siê swoim ¿yciem delikatnie
i z uœmiechem. W³aœciwie ten uœmiech nie schodzi³ z jej twarzy nawet, gdy by³a ju¿
cierpi¹c¹. By³a radosnym dobrym „duchem” ca³ego naszego Krêgu.
Do Domowego Koœcio³a wst¹pi³a wspólnie z mê¿em œp. Tadeuszem w 1993 r. Byli
w Krêgu od pocz¹tku jego istnienia. Po œmierci mê¿a w 2002 r. Genia dzielnie anga¿owa³a siê w sprawy krêgu przez 14 lat. By³a pe³na mi³oœci i ¿yczliwoœci w stosunku
do ludzi. Na wszystko patrzy³a oczyma wiary i w jej œwietle wszystko ocenia³a,
a ¿yciem swoim œwiadczy³a o wierze. Strzeg³a swojej wiary tak¿e w cierpieniu
i w chorobie, któr¹ przyjmowa³a spokojnie i z poddaniem siê woli Bo¿ej.
By³a cz³owiekiem modlitwy. Aktywnie uczestniczy³a w spotkaniach grupy modlitewnej œw. Józefa. Lubi³a modliæ siê na ró¿añcu, nale¿a³a do Ró¿y Ró¿añcowej.
Bardzo kocha³a swój dom i ca³¹ rodzinê. Urodzi³a piêcioro dzieci: córkê i 4 synów.
Jedno z dzieci Pan wczeœnie powo³a³ do siebie. Wychowa³a razem z mê¿em czworo
dzieci, jednego z synów ofiarowali Panu Bogu i zosta³ kap³anem. Celebrowa³
Eucharystiê pogrzebow¹ za swoj¹ ukochan¹ mamê.
By³a podpor¹ dla ca³ej rodziny. Umacnia³a i radowa³a równie¿ nasze krêgowe
rodziny. Napotkanych ludzi darzy³a ¿yczliwoœci¹ i szybko zyskiwa³a sympatiê
i przyjació³. Ufamy i wierzymy g³êboko, ¿e wszystkie te czyny pójd¹ za Tob¹ Geniu
przed oblicze Boga Najwy¿szego i bêd¹ Ci poczytane na chwa³ê. Dziêkujemy Ci
Geniu za wszelkie dobro. Bêdzie nam Ciebie brakowa³o, Twego serca, uœmiechu
i optymizmu. Niech Pan Bóg nagrodzi Ciê wiecznym szczêœciem w Niebie.
o. Benedykt M¹drzejewski, moderator krêgu
Teresa i Jan Roszkowscy Kr¹g pw. œw. Joanny BerettyMolli

Tomasz Kowalski
W sobotê rano 6 lutego br odszed³ do Pana œ.p. Tomasz Kowalski, wybitny fizyk,
za³o¿yciel krêgów Domowego Koœcio³a w naszej diecezji w latach osiemdziesi¹tych. Po¿egnanie naszego Brata odby³o siê we wtorek, 9 lutego, podczas mszy
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w koœciele Wniebowziêcia NMP w Toruniu. Prosimy o modlitwê w jego intencji oraz
o przekazanie informacji innym osobom z Domowego Koœcio³a.
Andrzej Mroczkowski
W niedzielê 2 lutego 2014 roku o godzinie 01:00 w nocy po ciê¿kiej chorobie odszed³
do Pana nasz brat ze wspólnoty DK na Rubinkowie – Andrzej Mroczkowski.
Wieczny odpoczynek racz mu daæ Panie!
- imiê wspó³ma³¿onka: Maria
- data urodzenia: 14.02.1949 r.
- data œmierci: 02.02.2014 r.
- iloœæ lat w DK: 29
- formacja w DK: Orar I i II st., Oaza I i II st.,
- pos³ugi w DK: animator, diakonia finansowa, para rejonowa, para diecezjalna.
Maria i Andrzej Mroczkowscy byli zwi¹zani z Domowym Koœcio³em od 1985 roku.
W latach 1992–1994 pe³nili pos³ugê pary diecezjalnej (byli pierwszym
ma³¿eñstwem w naszej diecezji, które pe³ni³o tê pos³ugê).
Maria Major
wraz z mê¿em wielokrotni animatorzy krêgu i krêgów na rekolekcjach, prowadz¹cy
ORAR w Kartuzach, para ³¹cznikowa, pilotowanie krêgu w Kartuzach, czêœciowo
w Grudzi¹dzu, Che³m¿y i w Toruniu, Marysia pisywa³a artyku³y równie¿ o
Domowym Koœciele do „G³osu z Torunia” (toruñska edycja „Niedzieli”), do
Biuletynu „Wyp³yñ na g³êbiê” i do gazetki parafialnej „Nasza Wspólnota”.
Z Marysi¹ poznaliœmy siê na wiosnê 1978r. przez ks. W.Dokurno, który kompletowa³ rodziny do wyjazdu na oazê wakacyjn¹ do Kroœcienka. Podczas kilku spotkañ
da³a siê poznaæ jako osoba poszukuj¹ca czegoœ wiêcej w dziedzinie wiary, ale
i przezorna mama, która musi dok³adnie wiedzieæ dok¹d ma jechaæ z dzieæmi.
Œmia³o zadawa³a pytania ks. Janowi Chrapkowi oraz Eli i Romanowi Gwardzikom,
którzy specjalnie przyjechali do nas, by wszystko nam wyjaœniæ. W Kroœcienku
lepiej poznaliœmy siê i zaprzyjaŸnili. J¹ równie¿ zafascynowa³a wizja wspólnej
ma³¿eñskiej drogi do Boga i proste, ale skuteczne narzêdzia pozwalaj¹ce j¹
realizowaæ. Owoce rekolekcji przeros³y nasze oczekiwania i dlatego podczas
nabo¿eñstwa rozes³ania ochoczo przyjêliœmy œwiecê, by za³o¿yæ w Toruniu
pierwszy kr¹g rodzin Ruchu Domowy Koœció³.
Marysia bardzo anga¿owa³a siê w zachêcanie kolejnych ma³¿eñstw do udzia³u
w Ruchu. Specjalnie stara³a siê zjednaæ kap³anów, dla których towarzyszenie
krêgowi w formacji te¿ by³o czymœ nowym. Pojechaliœmy nawet do Bukowiny
Tatrzañskiej w kilka rodzin na semi-oazê, na któr¹ zaprosi³a swego proboszcza
ks. Stanis³awa Kardasza. Mia³ tam okazjê rozmawiaæ z ks. Franciszkiem
Blachnickim i siostr¹ Jadwig¹ Skudro, którzy rozwiali szereg jego w¹tpliwoœci.
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Zawsze dba³a, by wszystkie elementy spotkania krêgu by³y w pe³ni realizowane.
W swoich wypowiedziach by³a szczegó³owa, z uwag¹ dobiera³a s³owa, by najlepiej
oddaæ swoj¹ myœl. Umia³a broniæ swego stanowiska i czyni³a to z wrodzonym
uporem, ale i delikatnoœci¹.
Pozwala³a, by Bóg przemienia³ jej serce. Tego nadmiaru dobra nie mog³a
zatrzymywaæ tylko dla siebie, musia³a siê nim dzieliæ. St¹d troska, by jak najwiêcej
ma³¿eñstw wesz³o do Domowego Koœcio³a. Nawet ostatnio, gdy by³a ju¿ bardzo
s³aba, pomaga³a znaleŸæ i zachêciæ kolejne ma³¿eñstwa do uczestnictwa w nowym
krêgu w parafii.
Z Marysi¹ spotykaliœmy siê wielokrotnie równie¿ towarzysko. To by³y ca³e lata
wzajemnego ubogacania siê dla nas i naszych dzieci. Oprócz pracy w krêgu i pos³ugiwaniu na rekolekcjach Domowego Koœcio³a w³¹cza³a siê czynnie w ró¿ne
inicjatywy spo³eczne oraz te zwi¹zane z Koœcio³em. Gdy powsta³o Radio Maryja
pos³ugiwa³a w Sekcji Literackiej. Wci¹gnê³a równie¿ córkê Joasiê do czytania na
antenie ksi¹¿ki “Poly Anna”. Pracowa³a w toruñskiej edycji tygodnika “Niedziela”.
Udziela³a siê w toruñskim rejonie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, œpiewa³a
w chórze parafialnym. Dzielnie znosi³a uci¹¿liwoœci zwi¹zane z chemioterapi¹, by³a
zawsze pogodna. Jak siê ju¿ czegoœ podjê³a, to mimo przeciwnoœci wywi¹zywa³a siê
z obietnicy. Do grudnia nie opuœci³a ¿adnego spotkania krêgu. By³a bardzo
obowi¹zkowa, ciep³a, serdeczna i ofiarna.
Dziêkujemy Ci Marysiu za wszelkie dobro, które sta³o siê naszym udzia³em dziêki
Tobie! Niech Bóg nagrodzi Ciê wiecznym szczêœciem w niebie!
Ela i Leszek Polakiewiczowie
Lidia Celmer
Kiedy na cmentarzu w Obrowie stanie siê przed œwie¿ym grobem z tabliczk¹ „Lidia
Celmer, lat 61” w sercu pojawia siê sprzeciw, ¿e to przecie¿ nie mo¿e byæ prawda, ¿e
wystarczy wybraæ odpowiedni numer telefonu albo zapukaæ do drzwi domu
w Kaszczorku, aby us³yszeæ charakterystyczne „czeeeeœæ”, radoœnie
wypowiedziane melodyjnym altem…
Niestety, Lidka odesz³a do Pana w nocy 29 paŸdziernika 2015r. Do koñca czuwa³
przy niej m¹¿ Andrzej i m³odsza córka Ania.
Przez prawie 16 miesiêcy zmaga³a siê z nieuleczaln¹ chorob¹, wspomagana przez
rodzinê i licznych przyjació³. Przesz³a kilka ciê¿kich operacji. Walczy³a z bólem,
strachem, zw¹tpieniem, przechodzi³a swój Ogrójec szukaj¹c pociechy i nadziei
w zawierzeniu Bogu. Towarzyszy³a jej nasza modlitwa i nasza obecnoœæ.
Modliliœmy siê o cud uzdrowienia. Jednak wola Bo¿a by³a inna.
Lidkê poznaliœmy ponad 22 lata temu, gdy wstêpowaliœmy do Domowego Koœcio³a.
Szliœmy do Celmerów na pierwsze w ¿yciu spotkanie krêgowe z obcymi ludŸmi.
Pe³ni obaw z trudem panowaliœmy nad odruchem ucieczki. I wtedy drzwi otworzy³a
Lidka witaj¹c nas niezwykle serdecznie, jak dawno niewidzianych znajomych. Od
razu byliœmy wœród swoich!
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I taka by³a zawsze, na spotkaniach krêgowych, prywatnych i na rekolekcjach.
Zawsze serdeczna i ¿yczliwa, ¿ywio³owo radosna zara¿a³a t¹ radoœci¹ ka¿dego, kogo
spotka³a na swej ¿yciowej drodze. Ujmowa³a nas swoj¹ spontanicznoœci¹
i nienasyconym apetytem na wzajemne kontakty. Dom Lidki i Andrzeja by³ zawsze
otwarty. Ka¿dy czu³ siê tam zawsze oczekiwanym i wyj¹tkowym goœciem. Ile¿ to
razy po mszach krêgowych s³yszeliœmy „chodŸcie do nas” i za kilka minut ca³e
tabuny ludzi l¹dowa³y przy stole w Kaszczorku …
Spotykaliœmy siê czêsto przy kawie i domowych wypiekach, wyje¿d¿aliœmy razem
na koncerty, byliœmy razem gdy ¿eni³y siê i za m¹¿ wychodzi³y nasze dzieci i gdy
pojawia³y siê nasze wnuki. Wspomagaliœmy siê w krêgu modlitw¹ i rad¹ zw³aszcza
w trudnych ¿yciowych momentach. Nieraz p³akaliœmy i œmialiœmy siê razem. Jak to
w ¿yciu.
Lidka mia³a wiele wspania³ych i szalonych pomys³ów, uwielbia³a œpiew i recytacje,
a Stwórca obdarzy³ j¹ piêknym g³osem. Na zawsze zapamiêtamy improwizowany
koncert jaki da³y „Celmerki” – Lidka z Majk¹ i Ani¹ w ma³ym koœció³ku po drodze
na Kalatówki. Jeszcze we wrzeœniu tego roku chcia³a zaœpiewaæ na jubileuszu
dziesiêciolecia Akademii Walki z Rakiem. Wybra³a piosenkê „Kocham ciê ¿ycie”.
Podstêpna choroba pokrzy¿owa³a te plany.
Naprawdê kocha³a ¿ycie, do samego koñca, zara¿aj¹c radoœci¹ istnienia ka¿dego, kto
siê do Niej zbli¿y³. Wzrusza³a siê zawsze, gdy mówi³a, za jak wiele dobra mo¿e Bogu
dziêkowaæ. Dziêkowa³a za swojego Jêdrusia, którego nazwisko z tak¹ dum¹
i godnoœci¹ nosi³a, za swoje dziewczyny i ziêcia a ostatnio – za wnuki, w których by³a
rozkochana.
W tych ostatnich dniach, gdy spotykaliœmy siê przy Niej, prze¿ywaliœmy swoiste rekolekcje. Widzieliœmy mi³oœæ, cierpliwoœæ i poœwiêcenie Andrzeja, mi³oœæ i godzenie siê Lidki z trudn¹ wol¹ Bo¿¹. Po 33 latach ich ma³¿eñstwa byliœmy œwiadkami, ¿e
„jak œmieræ potê¿na jest mi³oœæ …” (Pnp 8,6)
¯egnaj Liduszko! A w³aœciwie „do zobaczenia”! Zabraknie nam Twojej obecnoœci na
spotkaniach krêgowych, Twoich ¿artów przy przy kawie, œpiewu, dyskusji na tematy
religijne i muzyczne, planowanych wspólnych przedsiêwziêæ. Toruñ jest teraz
smutniejszy bez Ciebie.
Ale za to w Niebie na pewno jest jeszcze weselej…!
Marlena i Roman DK Toruñ, Rejon II
Basia Sujecka
Z ¿alem informujemy, ¿e w pi¹tek 28 czerwca 2013 r. zmar³a Basia Sujecka, nasza
siostra ze wspólnoty Domowego Koœcio³a w parafii Wniebowziêcia Najœwiêtszej
Maryi Panny w Toruniu.
Jerzy Sujecki
Z wielkim smutkiem i ¿alem informujemy, ¿e w pierwsz¹ sobotê miesi¹ca 7 VII 2012r.
odszed³ do Pana nasz brat ze wspólnoty Domowego Koœcio³a œ.p. Jerzy Sujecki.
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Krystyna Jaœniewska
Mija w³aœnie 20 lat od chwili, kiedy z naszej wspólnoty odesz³a do Pana œ.p.
Krystyna Jaœniewska. Dla wielu z nas by³a ciep³¹ i kochan¹ przewodniczk¹ na
drogach Domowego Koœcio³a. Wraz ze swoim mê¿em Tomaszem blisko wspó³pracowali ze S³ug¹ Bo¿ym ks. Franciszkiem Blachnickim, przez wiele lat
redagowali Listy DK do wspólnot rodzinnych. Pe³nili te¿ funkcjê pary diecezjalnej
oraz – w praktyce – przez pewien okres wype³niali rolê pary krajowej DK (choæ
wówczas ta funkcja jeszcze tak siê wyraŸnie nie nazywa³a).
Alicja Mielcarek
Prowadzenie niezliczonych rekolekcji - od tych pierwszych w Lubawie 1986, po
ostatnie w Szczawnicy 2007, w Polsce i na Bia³orusi. S³u¿enie wspólnocie DK na
Bielanach dobrym s³owem, wsparciem, byciem, prowadzeniem Krêgów.
Prowadzenie audycji w RM, tak¿e o DK.
Mieczys³aw Œwietlik
Ojciec 4 córek, z wykszta³cenia nauczyciel, z zami³owania muzyk urodzi³ siê
29.04.1937 w Gródkach ko³o Dzia³dowa. Do Koœcio³a Domowego wst¹pi³ wraz
z ¿on¹ Mariann¹ w roku 2001. Zmar³ 23 IV 2008r.
Witek Zieliñski
Urodzi siê 17.06.1967r. Odszed³ do Pana 25.08.2016r. W sakramentalnym zwi¹zku
ma³¿eñskim od 22 lat. ¯ona Basia, dzieci: Igor i Karolina . W Domowym Koœciele od
maja 2010 roku. Prze¿y³ formacjê podstawow¹ oraz uczestniczy³ w rekolekcjach
tematycznych; "Jednoœæ ma³¿eñska, a finanse", "Tobiasz i Sara", oraz sesji o pilotowaniu krêgu i modlitwy. By³ wspania³ym mê¿em, ojcem, synem i bratem dla
ka¿dego napotkanego na swojej drodze cz³owieka. Umia³ cieszyæ siê z wszystkiego,
z ma³ych rzeczy, czasami zdawa³oby siê b³ahych, i z tych najwa¿niejszych w ¿yciu
chrzeœcijanina. Zawsze pogodny z tajemniczym uœmiechem na twarzy. Choæ by³
s³abego zdrowia, prze¿y³ powa¿ny zawa³ serca, nigdy siê nie skar¿y³, a powtarza³, ¿e
inni maj¹ trudniej. Wychowany w chrzeœcijañskiej rodzinie pragn¹³ równie¿ przekazaæ ¿yw¹ wiarê swoim dzieciom, twierdzi³: có¿ mo¿e bardziej zabezpieczyæ dzieci
na przysz³oœæ ni¿ g³êboka wiara. Nale¿a³ do ró¿y mêskiej ró¿añcowej, rycerstwa
Niepokalanej, ale jeszcze bardziej chcia³ zg³êbiæ wiarê i prze³o¿yæ j¹ na ¿ycie
rodzinne i codzienne. Dlatego wraz z ¿on¹ szukali dla siebie wspólnoty. Krêgów DK
w Brodnicy jeszcze nie by³o i rozpocz¹³ formacjê w krêgu w Gr¹¿awach. Zawsze
chêtny do pomocy innym, chêtnie w³¹cza³ siê w pracê, gdy powstawa³y w Brodnicy
nowe krêgi. W grudniu 2015 roku kr¹g przy Parafii Œwiêtej Katarzyny
Aleksandryjskiej w Brodnicy, który pilotowa³ wraz z ¿on¹ zakoñczy³ pilota¿,
a w marcu 2016 roku rozpocz¹³ spotkaniami ewangelizacyjnymi pilota¿ nowego
krêgu, który powsta³ przy parafii MB Fatimskiej w Brodnicy. Mia³ du¿o planów,
równie¿ zwi¹zanych z duszpasterstwem rodzin oraz niespe³nionych marzeñ, lecz
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Pan zapragn¹³ jego s³u¿by w krainie niebieskiej i wierzymy, ¿e od tej chwili opiekuje
siê duchowo swoj¹ rodzin¹ i wspólnot¹. Pan powo³a³ go do siebie po przesz³o dwóch
miesi¹cach pobytu w szpitalu w Brodnicy. Otoczmy modlitw¹ jego duszê oraz
pozostawion¹ w smutku ¿onê Basiê, syna Igora i córkê Karolinê.
Kiedy w Brodnicy nie by³o jeszcze ¿adnego krêgu Domowego Koœcio³a – doje¿d¿ali
do Gr¹¿aw, poniewa¿ widzieli potrzebê i wagê tego, aby swoje ¿ycie rodzinne
budowaæ na Chrystusie. Rozumieli, ¿e w sytuacji tak wielu zagro¿eñ przed jakimi
staj¹ dziœ ma³¿eñstwa w Polsce, z których co trzecie siê rozwodzi, musz¹ siê dzieliæ
z innymi, tym czego doœwiadczyli.
Kiedy w 2012r. powstawa³ pierwszy kr¹g w Brodnicy od razu ochoczo w³¹czyli siê
w tê pracê. Radoœnie i bardzo szybko odpowiedzieli na nasz¹ proœbê, aby prze¿yæ sesjê o pilotowaniu krêgów i wraz z drugim ma³¿eñstwem pojechali na ni¹ zim¹ 2013r.
Witek bardzo zaanga¿owa³ siê w tworzenie nastêpnych krêgów i razem z Basi¹
w myœl benedyktyñskiej zasady: „módl siê i pracuj” – spotyka³ siê i zaprasza³
ma³¿eñstwa do krêgów DK.
Zapamiêtaliœmy nasze rozmowy telefoniczne, z których wybija³ siê jego entuzjazm
i otwarcie na Bo¿y plan. Kiedy coœ nie sz³o i napotyka³ na przeszkody, czasem
z najmniej spodziewanej strony, wiedzia³, ¿e to czas modlitwy. Potem Pan Bóg
w swoj¹ przedziwn¹ moc¹ te przeszkody usuwa³. W grudniu 2015 w uroczystoœæ
Œw. Rodziny zakoñczyli pilotowanie swojego pierwszego krêgu.
Z tworzeniem drugiego w parafii M.B. Fatimskiej sz³o opornie. Jednak w marcu, po
odejœciu do domu Ojca œp. Tomasza Kowalskiego, sprawa ruszy³a tak szybko, ¿e
odczytaliœmy to z Witkiem, jako znak œwiêtych obcowania. Bo to w³aœnie Tomasz
Kowalski z ¿on¹ próbowa³ zak³adaæ przed laty w Brodnicy krêgi DK. Pamiêtamy
wielk¹ radoœæ Witka, kiedy mówi³, ¿e pod koniec marca ma byæ pierwsze spotkanie
nowego krêgu.
„Drogocenn¹ w oczach Pana jest œmieræ jego czcicieli” mówi psalmista. Wierzymy,
¿e odejœcie Witka, choæ dla nas bolesne i trudne, przyniesie umocnienie rodzinom
Domowego Koœcio³a i przyci¹gnie nowe ma³¿eñstwa na tê drogê. Witek na pewno
o to zadba.
Czy by³ gotowy na œmieræ? Ogromnym prze¿yciem dla nas by³a rozmowa po œmierci
jego mamy. Wtedy Witek powiedzia³ z wielk¹ pewnoœci¹ i pokojem: „Teraz nie bojê
siê œmierci, bo Chrystus wla³ pokój w moje serce i wierzê, ¿e z Nim mo¿na przez to
przejœæ.”
Ela i Pawe³ So³drowscy
¯egnaj¹c dzisiaj œp. Witka Zieliñskiego dziêkujemy Panu Bogu za dar jego ¿ycia, za
wszelkie dobro, jakiego doœwiadczyliœmy z jego strony. Œp. Witek przybli¿y³ nam
Pana Boga m.in. poprzez wspólnotê Domowego Koœcio³a, któr¹ traktowa³ jako
wielki dar. Nie chc¹c zatrzymywaæ go wy³¹cznie dla siebie, pragn¹³ nim dzieliæ siê z
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innymi. Wraz z ¿on¹ Basi¹ dzieli³ siê swoimi radoœciami p³yn¹cymi z doœwiadczenia
Pana Boga w ma³¿eñstwie, w rodzinie i w osobistej z Nim relacji.
Œp. Witek swoim ¿yciem pokaza³ nam, ¿e wspó³ma³¿onka i dzieci, które tak bardzo
kocha³ s¹ darem od Pana Boga oraz ¿e ka¿dy cz³owiek, którego Pan Bóg stawia na
naszej drodze jest równie¿ Jego darem. Znaj¹c œp. Witka wiemy, ¿e uwielbia³ Boga
w ka¿dej chwili swojego ¿ycia, w ka¿dej sytuacji. To daje nam przekonanie, ¿e
uwielbia³ on Boga równie¿ w czasie swojego cierpienia szczególnie tego, które
dotknê³o go w ostatnich miesi¹cach ¿ycia.
We fragmencie Ewangelii wed³ug œw. £ukasza przewidzianym na dzieñ, w którym
Witek odszed³ do Pana, czytaliœmy: „Jezus powiedzia³ do swoich uczniów:
czuwajcie wiêc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie:
gdyby gospodarz wiedzia³, o której porze nocy z³odziej ma przyjœæ, na pewno by
czuwa³ i nie pozwoli³by w³amaæ siê do swego domu. Dlatego i wy b¹dŸcie gotowi, bo
w chwili, której siê nie domyœlacie Syn cz³owieczy przyjdzie…”. Kto ¿yje wiar¹ ten
jest czujny – œp. Witek ¿y³ wiar¹, jesteœmy wiêc o niego spokojni, jest on w dobrych
rêkach Pana Boga.
Œp. Witek by³ wielkim czcicielem Matki Bo¿ej. Znamienne jest, ¿e na dzieñ przed
tym kiedy trafi³ on do szpitala, uczestniczy³ jeszcze w procesji Fatimskiej 13 czerwca
tego roku – nios¹c te¿ figurê Matki Bo¿ej Fatimskiej. Ufamy, ¿e Maryja uprosi³a dla
niego u Syna swego, Jezusa Chrystusa, szczególne ³aski. Witek odszed³ do Pana
opatrzony sakramentami œwiêtymi w wigiliê Jej Œwiêta – Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej. Teraz ju¿ wiemy na pewno, ¿e nie ¿egnamy œp. Witka na zawsze,
ale rozstajemy siê z nim tylko na pewien czas. Spoczywaj w Bogu.
/przemówienie Reni Antkowiak wyg³oszone podczas
ceremonii pogrzebowej, Brodnica 29.08.2016/
Adam Jêdrzejewski
B³. Ks. Bronis³aw Markiewicz o Mszy Œwiêtej: …Wiêkszej godnoœci na œwiecie nie
osi¹gnê. Msza Œwiêta, to centrum mojego ¿ycia. W niej mogê podobaæ siê Panu
i w niej wiêcej chwa³y dla Niego uczyniæ poprzez Komuniê i ofiarê … .
… Pamiêci Adasia!
Œmieræ przychodzi cicho, niezapowiedziana i nieproszona. Ale przychodzi i jest. Nie
ma dla niej odpowiedniej chwili, zawsze jest nie w porê i nie w czas. My, chocia¿
œmierci œwiadomi, to gdy przychodzi, jesteœmy i bezradni i nieprzygotowani. Adam,
odszed³ nagle 10 lat temu. Dla Agatki, ma³ej córeczki Ali i rodziny to dramat.
Dla przyjació³, znajomych i nas z krêgu DK to smutek i refleksja o przemijaniu.
Z tamtego wspólnego czasu, powracaj¹ i dzisiaj dobre wspomnienia. Mieszkaliœmy
po s¹siedzku i chocia¿ Adam by³ o lata m³odszy, to wspólnie poszukiwaliœmy drogi,
po ludzku doskonalszej, ale ka¿dy po swojemu. Zwykle siadaliœmy na schodach
tarasu przed ogrodem, wpatrywaliœmy siê w piêkno Stworzenia i pracê cz³owieka,
czyni¹cego sobie Ziemiê poddan¹. Stawialiœmy pytania, jakby próbowaæ od nowa,

WYP£YÑ NA G£ÊBIÊ

17

definiowaæ siebie. Dla niekoñcz¹cych siê rozmów, czasu zawsze by³o za ma³o. Ale
przynajmniej na chwilê, wracaliœmy do naszego prze¿ywania Eucharystii.
Wiele razy pytaliœmy siebie, czym jest dla nas Koœció³ i godzina cudu Mszy
Œwiêtej… . ? Czy Koœció³ nadal jest miejscem bezpoœredniego spotkania cz³owieka
z sakrum, tak jak wówczas Chrystusa z aposto³ami w Wieczerniku? Jak¹ przyj¹æ
postawê, by nie zwracaj¹c zbytnio uwagi innych, najwierniej wyraziæ swój szacunek
i oddaæ czeœæ Chrystusowi na O³tarzu, pod postaci¹ chleba i wina? Temu samemu
Jezusowi zrodzonemu w Betlejem, który naucza³, uzdrawia³, czyni³ cuda i Zmartwychwsta³ po dramacie krzy¿owania i œmierci na Golgocie. Pytaliœmy siebie, czy
czas Mszy Œwiêtej dla nas, nie jest przypadkiem triumfem pychy, zimnego
i wyrachowanego Judasza, podkreœlaj¹cego: to ja jestem wa¿ny, moje doœwiadczenie z Bogiem jest wa¿ne, to moje ja, ja, ja?... Jak wówczas zgodnie ze
œp. Adamem podkreœlaliœmy, Msza Œwiêta z Chrystusem na o³tarzu, to nie jakaœ
us³uga, daj¹ca szansê zbawienia, jeœli tylko mamy ochotê i pragnienie, a przyjmowanie Komunii, to nie wewnêtrzne prze¿ycie pokoju przy budowaniu
pomyœlnoœci tu i teraz. Pytaliœmy poszukuj¹c pewnoœci, ¿e nie ma w nas zgody, na
Judaszowe rozumienie obecnoœci Jezusa, we Mszy Œwiêtej i ¿yciu.
I te nasze powracaj¹ce pytania, jak pobo¿nie i z czci¹ przyjmowaæ Chrystusa
w procesji komunijnej? Na stoj¹co czy z przyklêkniêciem chocia¿ na jedno kolano.
Bo jak dostrzegaliœmy, dla wielu sta³o siê ju¿ nie konieczne, bo opóŸnia komuniê, bo
tworzy wiêkszy porz¹dek, itd ?! A co na to nauka i zbiorowa m¹droœæ Koœcio³a?
Tamte nasze pytania s¹ aktualne i dzisiaj, choæ za chwilê przeminie ju¿ 10 lat.
Cud Mszy Œwiêtej trwa, zatem:
- czy katolikowi wystarczy tylko byæ na Mszy Œwiêtej, bez rozumienia co i kiedy ?
- dlaczego na Eucharystiê przychodzimy w ostatniej chwili, czêsto razem z
przystêpuj¹cymi do o³tarza kap³anami. Bez wewnêtrznego przygotowania i bez
proœby o przebaczenie w akcie pokuty ?
- co kryje w sobie wyœpiewywane Gloria in excelsisDeo – Chwa³a na wysokoœci
Bogu?
- jak sercem wys³uchaæ S³owa Bo¿ego, jak przyj¹æ kazania, by wyry³o w nas trwa³y
œlad i ostatecznie wyda³o dobre owoce?
- czy moje Credo, wyznanie wiary jest pe³ne, rozumne i prawdziwe?
- co my ze swoich darów, ofiarujemy przed o³tarzem konsekracji?
- czy w naszych darach jest uwielbianie, nasze radoœci, smutki cierpienia i pora¿ki.
A mo¿e wystarczy³aby Fatimska modlitwa, czy westchnienie Œw. Faustyny… ?
- dlaczego w czasie podniesienia, spuszczamy nasz wzrok, jakby nie chc¹c ogl¹daæ
pokornego Jezusa, patrz¹cego na nas z mi³oœci¹ ?
- czy odmawiaj¹c Pater Noster, pragniemy wzajemnego pokoju i czy w imiê Jezusa
potrafimy przebaczaæ, a nie tylko zapomnieæ, jak myœlimy i mówimy?
- czy przekazuj¹c sobie znak pokoju z ¿yczliwoœci¹ uœmiechamy siê do siebie
z wewnêtrznym pragnieniem przebaczenia?
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- czy Komuniê Œwiêt¹, przyjmujemy nabo¿nie i z czci¹, przyklêkaj¹c, o ile fizycznie
mo¿emy przynajmniej na jedno kolano i uwielbiaj¹c Jezusa? A mo¿e tylko podajemy
nasz¹ litaniê próœb ?
- czy koñcowe b³ogos³awieñstwo znakiem Krzy¿a w imiê Trójcy Najœwiêtszej,
udzielane konsekrowanymi rêkoma kap³ana, przyjmujemy z pochylon¹ g³ow¹ w
nale¿ytym skupieniu ?
- czy jesteœmy gotowi po Eucharystii, zabraæ Jezusa do swoich domów i jak
domownikowi opowiedzieæ, jak siê wiedzie w rodzinie?
Tak œp. Adamie, Ty to ju¿ wiesz, wiesz na pewno. Jezus chce towarzyszyæ naszemu
trudnemu dziœ. Szlachetne ¿ycie i Krzy¿owa ofiara Jezusa, daje w cudzie ka¿dej
Mszy Œwiêtej, niekoñcz¹ce siê nasze nawrócenia ... .
Mo¿e i dzisiaj, warto by w krêgach dopytaæ o Chrystusa w naszych wieczernikach i
we Mszy Œwiêtej? Czy jest tam nasza czeœæ, oddawana w pokornym uni¿eniu ? Czy
Judaszowe : ja, ja, moje wielkie ja …?!
Zatem co nale¿y stawiaæ Eucharystii: prze¿ycie mistyczne w atmosferze
wznios³oœci, czy estetyczne, w poszukiwaniu przeakcentowanego sakrum, czy mo¿e
pragnienie œwiêtoœci: sanktus, sanktus, sanktus. Œwiêty, œwiêty, œwiêty?
Piotr £ukaszewski
Rafa³ Tarasiñski
Rafa³ by³ cz³onkiem krêgu, który pilotowaliœmy kilka lat temu. Od pocz¹tku, oboje
z Agat¹ byli bardzo zaanga¿owani w pracê krêgu. Cieszyli siê, ¿e mog¹ we
wspólnocie wzrastaæ w ma³¿eñskiej mi³oœci, poznawaæ Boga i wspólnie zbli¿aæ siê
do Niego. Rafa³ pracowa³ jako kierowca ciê¿arówki - TIR-a, mimo tego zawsze
stara³ siê byæ na spotkaniu. Czêste wyjazdy powodowa³y, ¿e Rafa³ znajdowa³
niecodzienne metody stosowania zasad naszego Ruchu - np. w podró¿y zamiast
muzyki czêsto towarzyszy³o mu Pismo Œwiête w postaci p³yt mp3 nagranych na
potrzeby osób... niewidomych. Nie raz wspomina³ te¿ rozmowy na tematy zwi¹zane
z wiar¹ jakie prowadzi³ z kolegami na parkingach.
By³ oddanym mê¿em i ojcem. Choæ praca tego nie u³atwia³a, stara³ siê jak najwiêcej
czasu spêdzaæ z rodzin¹. Na spotkaniach by³ zawsze radosny i z chêci¹ dzieli³ siê
swoim ¿yciem i swoj¹ wiar¹ z krêgiem. Gdy oko³o dwóch lat temu dowiedzia³ siê, ¿e
jest ciê¿ko chory, w³aœciwie zupe³nie siê nie zmieni³. Za³o¿y³ z góry, ¿e musi siê
spe³niæ wola Bo¿a, a on postara siê jak najlepiej wykorzystaæ czas, który mu
pozosta³, nie wiedz¹c jeszcze, ¿e bêdzie to ju¿ tylko oko³o roku. ¯artowa³ nawet
wtedy, gdy przyjmowa³ bardzo agresywn¹ i eksperymentaln¹ chemioterapiê, która
widaæ by³o, ¿e doœæ mocno utrudnia³a mu ¿ycie. Do koñca pozosta³ uosobieniem
dwóch cytatów z listu œw. Paw³a do Filipian: "Wszystko mogê w tym, który mnie
umacnia." (Flp 4, 13) oraz "Radujcie siê zawsze w Panu!" (Flp 4, 4a). Odszed³ od nas
11 czerwca 2015 roku, gdy ju¿ wydawa³o siê, ¿e choroba zosta³a pokonana. Osieroci³
pi¹tkê dzieci, najm³odsza córka nie mia³a jeszcze roku.
M.M. Zalfresso-Jundzi³³o

Radio Maryja we wtorki o 21:30

AUDYCJE
DLA MA£¯ONKÓW I RODZICÓW
22.11 „We czci niech bêdzie ma³¿eñstwo i ³o¿e nieskalane”
dr hab Mieczys³aw Guzewicz teolog pastoralny i biblijny
œwiecki konsultor Rady EP ds....Rodziny

29.11 Jak b³êdy wychowawcze skutkuj¹ w doros³ym ¿yciu dzieci?
Monika i Marcin Gajdowie, terapeuci
06.12 Objawienie Pañskie, œwiêtowanie ostatniego dnia godów w polskiej
rodzinie.
Aldona Pluciñska, etnograf
13.12 Stan wyj¹tkowy w ma³¿eñstwie, jak sprostaæ temu wyzwaniu?
Bernarda Korycko,koordynator Szko³y Dobrych ¯on
Renata Zygmunt, Ewa Makarewicz, liderki Fundacji Twórcza Kobieta

20.12 Adoptujmy dzieci!

ks.Pawe³ Kutynia, dyrektor ³ódzkiego Archidiecezjalnego
Centrum S³u¿by Rodzinie wraz ze wspó³pracownikami.

27.12 Relacje pomiêdzy m³odymi ma³¿onkami a ich rodzicami.
El¿bieta i Piotr Markowie
03.01 Savoir-vivre dla dzieci.

ks.dr Janusz Stañczuk, redaktor naczelny miesiêcznika TAK RODZINIE

Audycje archiwalne na stronie www.radiomaryja.pl

https://www.facebook.com/dlamalzonkowirodzicow/?fref=ts

Zapraszenie na rekolekcje
Kochana Wspólnoto DK !!!!
Jeœli chcecie poznaæ bardziej b³ogos³awieñstwa Bo¿e i przypomnieæ sobie o sercu
bij¹cym w krêgu, czyli o zobowi¹zaniach, to serdecznie zapraszamy na rekolekcje do
Torunia ,,Zobowi¹zania w œwietle 8 b³ogos³awieñstw". Odbêd¹ siê w dn. 27.015.02.2017r. w Domu Pielgrzyma przy koœciele Œw. Józefa. Dom jest po kapitalnym
remoncie i warunki s¹ bardzo dobre. Nowoczesne meble: szafy, komody, wygodne
tapczany i piêkne ³azienki w pokojach, do tego winda i wszystko na miejscu. Koszt
od os. doros³ej 680z³. dzieci od 7-12 lat 400z³, 2-7 lat 350z³, m³odsze dzieci
bezp³atnie. Jeœli Was to zainteresowa³o - zadzwoñcie - nr telefonu 503 878 882 lub
napiszcie. ¯yczymy mi³ego dnia i podjêcia w³aœciwej decyzji. Jezus czeka na Was na
tych rekolekcjach, by Was umocniæ, pocieszyæ, wyciszyæ i pokazaæ jak Was kocha.
Lena i Janusz Kilanowscy

