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w kręgu” - Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu
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rekolekcje – Brodnica

8-10.09.2017
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Domowy Kościół diecezji toruńskiej na Facebooku
Kochani, pragniemy poinformować, że uruchomiliśmy stronę Domowego Kościoła
Diecezji Toruńskiej na Facebooku. Jest to dodatkowe miejsce do przekazywania
informacji dla nas, członków DK, jak również źródło, z którego inne małżeństwa,
narzeczeni, sympatycy DK oraz pozostałe osoby mogą poznać bliżej naszą wspólnotę.
Strona znajduje się pod adresem https://www.facebook.com/pg/Domowy-KościółDiecezji-Toruńskiej-1785081538430292
Zapraszamy do regularnego odwiedzania, polubienia, udostępniania innym członkom
DK oraz swoim znajomym spoza DK. Pokażmy piękno, jakie niesie nasza wspólnota.
Nie chowajmy światła pod korcem (por. Mt 5,15).
Zapraszamy również do przesyłania materiałów do umieszczenia na stronie na adres
dktorunskafb@gmail.com
Tak jak napisaliśmy na początku: jest to dodatkowe miejsce, które nie zastępuje ani
strony naszej wspólnoty diecezjalnej, ani naszego biuletynu, które również chcemy,
abyście regularnie odwiedzali i czytali.
Ewa i Sylwek Winiarscy
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Początki Domowego Kościoła w Toruniu
Na wiosnę 1978r. ministrant z par. Św. Michała Archanioła, Wacek Dokurno, zaproponował nam udział w rekolekcjach dla rodzin. Generalnie zbiegało się to z naszymi
poszukiwaniami dobrej formuły wzrastania w małżeństwie, ale mieliśmy szereg wątpliwości, czy nie jest to jakaś sekta i podobno tam mają zabierać nam dzieci na jakieś osobne zajęcia, a przecież urlop jest po to byśmy spędzali czas razem. Dlatego naszą zgodę uzależniliśmy od porozmawiania z księdzem i małżeństwem, którzy są zorientowani w szczegółach.
Nasze warunki zostały spełnione i miesiąc później w naszym mieszkaniu zjawił się ks. Jan
Chrapek wikariusz z naszej parafii, moderator oazy młodzieżowej, a z Bydgoszczy
przyjechali Eleonora i Roman Gwardzikowie, którzy mieli już kilkuletni staż w Ruchu
Domowy Kościół. Przybyli też Maryla i Janek Adamiakowie oraz Marysia i Bogdan
Majorowie, którzy również dostali propozycję wyjazdu. Rozmowa z zaproszonymi gośćmi
przekonała nas, że warto zaryzykować i choć raz pojechać. W ogóle byli jakoś dziwnie mili
i nawet nie chcieli zwrotu za dojazd. Mówili coś o spotkaniach comiesięcznych po oazie,
ale tego nie braliśmy w rachubę, bo jesteśmy bardzo zajęci.
I tak pojechaliśmy z Torunia w 3 rodziny na 3 turnus w sierpniu 78r. do Krościenka
razem z trójką naszych dzieci w wieku 5 do 9 lat. Pierwsze dni były trudne. Staraliśmy się
nie buntować i wypełniać wszystkie zalecenia, choć z dystansem. Bóg działał w nas, a my
prosiliśmy Go, by nas przemieniał. Okazało się, że duchowość małżeńska to jest to, czego
nam było potrzeba. Najwięcej nam dała szkoła modlitwy oraz nowe spojrzenie na modlitwę
małżeńską jako spotkanie z Bogiem - dawcą i gwarantem naszego przymierza
małżeńskiego. Głęboko przeżyliśmy dialog małżeński, który pozwolił ożywić te dziedziny
naszego życia, bycia razem ze sobą, które pozostawiały coś do życzenia. Dostaliśmy taki
"zastrzyk" Bożej Miłości, ogarnęła nas taka radość i entuzjazm, że pomimo wcześniejszych
ustaleń, że nie damy się w nic wmanewrować po rekolekcjach, podczas nabożeństwa
rozesłania, popatrzyliśmy na siebie: ”nie ma rady, bierzemy świecę, zakładamy krąg", bo
to, co zyskaliśmy na tych rekolekcjach nie mogło pozostać tylko nasza własnością, bo jest
zbyt wspaniałe, żeby nie nieść tej dobrej nowiny, o Miłości Bożej wszystkim
małżeństwom, które napotkamy na drodze. To jest wręcz konieczność.
Pierwsze spotkanie kręgu odbyło się we już we wrześniu 78r. u nas w domu. Do
naszej trójki dokooptowaliśmy 3 zaprzyjaźnione małżeństwa. Krąg był międzyparafialny,
ogólnotoruński, gdyż innych możliwości wtedy nie było. „Przypadkiem” zjawił się na tym
spotkaniu nasz animator z Krościenka Stanisław Nowak z Wrześni, który dodał nam otuchy
tym bardziej, że księdza jeszcze nie mieliśmy. Od października rozpoczęliśmy formację
w/g I roku pracy. Umocniła nas również s.Jadwiga biorąc udział w jednym z pierwszych
spotkań. Spotkania prowadziły po kolei małżeństwa po oazie, nie było stałej pary
animatorskiej.
Brak doświadczenia i wiedzy staraliśmy się uzupełniać biorąc udział w kręgach w różnych
miejscowościach, w dniach skupienia w Bydgoszczy, Gdyni, DWDD w Konarzewie,
spotykając się z "kręgowcami" będąc gdzieś na delegacji w Poznaniu, Wrocławiu,
Katowicach, Gdańsku. Oczywiście pilnie studiowaliśmy wszystkie materiały drukowane,
niekiedy z trudem zdobyte, czy na niewyraźnych przebitkach.
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Początkowo zainteresowanych Ruchem księży w Toruniu nie było, wręcz podejrzewano nas o sekciarstwo czy odmawiano akceptacji istnienia kręgu w parafii. Dlatego na
kolejne spotkania „porywaliśmy” duszpasterzy z coraz to innej parafii niby to na herbatkę
z dyskusją, a faktycznie na regularne spotkanie kręgu. Dłużej towarzyszyli nam ks. Roman
Buliński z MBZ, O. Jan Bułynko TJ. Bardzo brakowało nam księży "formatorów", którzy
pomagaliby nam na drodze naszej duchowości. Wszystko "wisiało" na nas, którzyśmy
przeżyli rekolekcje.
Wart podkreślenia jest pierwszy ORAR Io w marcu 79r w Topólnie z siostrą Jadwigą.
Wybierała ona wtedy niektóre małżeństwa i proponowała złożenie takiej oficjalnej
deklaracji, że chcemy służyć małżeństwom w ramach Ruchu DK. Pamiętam, że protestowałem, bo jeszcze nie przeszliśmy nawet I roku pracy więc jak ja mogłem składać
deklaracje? Ale siostra mówiła: czy chcesz, ważne jest czy chcesz, czy masz coś przeciwko
temu? ”-Nie, ja jestem za tym całym sercem, tylko nie wiem, czy dam radę.-„To już nie
twoja sprawa, jak chcesz, resztę Pan Bóg załatwi” Deklaracja została podpisana i na
ostatniej mszy św. uroczyście złożona w ramach darów na ołtarzu. Miało to kapitalne
znaczenie, bo to jest nie tylko sprawa mojego chcenia, ale jeszcze bardziej sprawa
otwartości i współpracy z łaskę Bożą.W kolejne wakacje zostaliśmy zaproszeni na oazę Io
do Suchej k/Świekatowa już do posługi jako animatorzy. I tak już potem było co roku.
Jurek Matyjek zorganizował nam we wrześniu 79r. wyjazd na "semioazę" podczas
której budowaliśmy nowy kościół w Bukowinie Tatrzańskiej. Pojechaliśmy w 7 rodzin
razem z ks. Stanisławem Kardaszem (MBZ). Przyjechała tam do nas na parę dni s.Jadwiga,
a nawet pojawił się o.Franciszek Blachnicki. Udało się wówczas wyjaśnić księdzu
wątpliwości dotyczące m. in. samodzielnego czytania przez świeckich Słowa Bożego
i dzielenia się nim. To spotkanie zaowocowało większym zrozumieniem Ruchu przez
toruńskich kapłanów.
Po roku pracy zdecydowaliśmy, że para prowadząca kolejne spotkanie będzie
każdorazowo proponowała temat formacyjny. Dodam, że zeszyt II roku pracy został
udostępniony dopiero w 82r. Niektórzy uczestnicy byli z Klubu Inteligencji Katolickiej,
rozdyskutowani, tematy niekiedy odbiegały od duchowości małżeńskiej, a nawet były
gorszące dla kapłana np. "Czy ten trzeci w małżeństwie to dopust Boży czy błogosławieństwo?" Coś się rozprzęgało, a nam to się nie podobało. Pojechałem do Gwardzików po radę
i ją otrzymałem. "Jeżeli ty dostałeś światło, że schodzicie z drogi, tzn. że ty jesteś odpowiedzialny za to, by wrócić do założeń Ruchu". Przestrzeganie prawidłowości przebiegu
spotkania kręgu, systematyczne formowanie duchowości małżeńskiej przez wprowadzania wszystkich zobowiązań w życie, zaczynało przynosić owoce. Co prawda jedne pary
odchodziły, ale więcej zjednywaliśmy. Np. po rekolekcjach w Suchej dzieliłem się radością z koleżanką w pracy, na Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki. Była nią Krystyna
Jaśniewska, która razem z Tomkiem skutecznie przejęła później ciężar odpowiedzialności
za Ruch i to nie tylko w Toruniu. W lutym 80r. było już nas tyle, że nastąpił pierwszy
podział na Miasto i Rubinkowo. Takie bardzo trudne i przykre podziały terytorialne
następowały kolejno aż do zlokalizowania kręgów w poszczególnych parafiach jak to ma
miejsce obecnie.
Od początku włączyliśmy się czynnie z wielkim zapałem w życie oazy
młodzieżowej w Toruniu, która podówczas była bardzo liczna i prawie w każdej parafii.
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Np. u michalitów było ok. 500 osób. Braliśmy udział w ogólnych i parafialnych Mszach św.
oazowych, Dniach Wspólnoty itp. Co tydzień brałem udział w spotkaniu jedności w naszej
parafii organizowanym przez Wacka Dokurno. Jednak szczególnie małym dzieciom trudno
było wytrwać godzinami na tych spotkaniach. Młodzież miała pretensje o brak ciszy, a i nas
wiele drażniło. Brakowało czegoś specjalnie dla Domowego Kościoła.Dopiero o. Andrzej
Kuszyński TJ (82/83r), zajął się naszą formacją m.in. wprowadził comiesięczne Msze św.
i rekolekcje wielkopostne. Ks. Sylwester Dober z MBZ roztoczył nad nami opiekę od roku
83/84 i był pierwszym moderatorem diecezjalnym RDK (diec. chełmińska) z dekretem
ks.bp Mariana Przykuckiego. Prowadził systematyczna, comiesięczną ogólnotoruńską
Mszę św. i Szkołę Animatora, rekolekcje adwentowe i wielkopostne. W pełnieniu tej
funkcji zmienił go ks. Adam Ceynowa, który początkowo dojeżdżał do nas z Lubawy.
Warto zauważyć, że od początku dbaliśmy o jak najlepsze relacje z naszymi biskupami.
Nadal fascynuje nas wspólna małżeńska droga do Boga. Różne są ruchy małżeństw,
ale uważamy, że nasz jakoś najprostszą drogą prowadzi do budowania jedności
w małżeństwie i naszej jedności z Bogiem, do dawania świadectwa również przez
podejmowanie służby innym. Jeżeli były propozycje prowadzenia rekolekcji nigdy ich nie
odrzucaliśmy, bo uważaliśmy, że skoro jakaś prośba jest do nas skierowana, to jest prośba
z natchnienia Bożego, a Panu Bogu się nie odmawia. Oczywiście, było dużo trudności,
różnych, łącznie z niemożnością wyjazdu. Ale oddawaliśmy to Panu Bogu, mówiliśmy:
Panie Boże, jeśli chcesz, jeżeli jest taka Twoja wola, żebyśmy pojechali, pomóż nam pokonać chorobę, naprawić samochód itd. Można powiedzieć, że Pan Bóg nas prowadził tak jak
małe dziecko - zanim zdobędzie wszelką sprawność, zaczyna raczkować. Tak jak się
wchodzi po schodach, po jednym stopniu jest łatwiej wchodzić niż od razu przeskakiwać
wiele stopni. Te wszystkie podejmowane posługi coś w nas budowały, formowały nas.
Czasem mówiłam, że „te rekolekcje to właściwie zmarnowany czas, bo niewiele tam zyskaliśmy”. Po latach, po wielu przebytych rekolekcjach jednak stwierdzamy, że każde rekolekcje coś dają. Nawet jeżeli wydaje nam się z początku, że można było inaczej, że nie tak, nie
tacy ludzie, nie takie warunki, to jednak wnętrze nasze wypełniała Boża łaska i ona nas
zmieniała i budowała to co było nam potrzebne. Twierdzimy wręcz, że posługa o wiele
bardziej usprawnia, niż uczestnictwo. Jako uczestnicy byliśmy na rekolekcjach tylko pięć
razy, trzy razy więcej posługiwaliśmy jako para animatorska, i dziesięć razy więcej jako
para moderatorska.
Uczestniczymy w wielkim Bożym dziele jakim jest budowanie Jego królestwa,
a my mamy być tylko Jego narzędziami, ale żebyśmy byli jak najlepszymi, musimy mieć
dobry kontakt z Tym, który daje Miłość i moc. Dlatego często powtarzamy:
Wejdź o Jezu w nasze życie
pełnią łaski, mocą Słowa,
byśmy mogli owoc przynieść
cześć i chwałę Ojcu oddać.
Panie, naucz nas w Miłości Twojej trwać!
Amen.
Toruń 2008

Elżbieta i Lech Polakiewiczowie
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Ogólnopolskie spotkanie odpowiedzialnych DK
13-15 I 2017 Łagiewniki
Wyjazd zaplanowaliśmy tak, aby po drodze pokłonić się naszej Matce
i Królowej z poranionym obliczem na Jasnej Górze i była to naprawdę dobra decyzja.
Powierzyliśmy Jej wszystkie troski, w zamian otrzymaliśmy ufność, że Maryja Szafarka
łask roztacza nad nami swoją opiekę. Z lekkim sercem pojechaliśmy do Łagiewnik do
Jezusa Miłosiernego. Był to czas Łaski poprzez nas dla całego Domowego Kościoła.
Modlitwa płynąca do Boga, który jest MIŁOŚCIĄ i MIŁOSIERDZIEM dała ogromne
zaufanie, że Bóg kocha nas, nasze małżeństwa,
nasze rodziny.
Program spotkania - można powiedzieć :stały Namiot spotkania, Jutrznia, konferencje, krąg
filialny, Eucharystia, rozmowy „ kuluarowe”;
a w każdej części wiele treści, natchnień od Ducha
Świętego, potwierdzenia, że wybraliśmy właściwą
drogę - obdarowani łaską wiary konsekwentnej,
aby nasze życie małżeńskie i rodzinne przenikało
Boże Światło.
Był to czas rekolekcji – modlitwy, odnowienia,
zastanowienia się, przyjrzenia się sobie, naszej
wspólnocie diecezjalnej, rozważenia tego, co
można poprawić, co wzmocnić.
Takie spotkania dają też spojrzenie na całą
Wspólnotę - ogromna rzesza ludzi, w kraju i za
granicą zaangażowanych w formację małżeństw.
Pan Bóg jest dobry i wspaniałomyślny, że powołał nas do DK, który daje nam gotowe
narzędzia, aby dbać o świętość naszych małżeństw.
Trzeba zejść
z kanapy, jak każe Papież
Franciszek i korzystać
z całości charyzmatu,
który zostawił nam
założyciel Sł. Boży ks.
Franciszek Blachnicki. Nie
musimy szukać innych
inspiracji, bo prorok
naszych czasów ukazuje
nam, jak być Sługą Niepokalanej, aby przyczyniać
się do wzrostu żywych
wspólnot Kościoła.
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Wczytujmy się w treści
pozostawione przez
ks. Franciszka, bądźmy
wierni charyzmatowi „zanim
wymyślisz coś nowego,
sięgnij najpierw po
Blachnickiego” .
Ewa i Sylwester Winiarscy

Spotkanie Adwentowe Domowego Kościoła
Dnia 10.12.2016r. w kaplicy parafii Błogosławionej Marii Karłowskiej odbyło się
Spotkanie Adwentowe Ruchu Domowego Kościoła dla naszej diecezji. Po serdecznym
powitaniu przez księdza Andrzeja Ziegierta – proboszcza parafii, rozpoczęła się
Eucharystia, której przewodniczył ojciec redemptorysta Krzysztof Stankiewicz
w koncelebrze z księdzem Dawidem z parafii Matki Boskiej Królowej Polski. Ojciec
Krzysztof „zastępował” moderatora diecezjalnego- księdza Andrzeja Jakielskiego,
będącego w przejściowej niedyspozycji z powodu choroby, któremu przy okazji
życzymy w imieniu całej wspólnoty powrotu do zdrowia i zapewniamy o modlitwie w tej
intencji. Intencja mszalna została odprawiona „za dzieci nienarodzone i osoby
podejmujące Duchową Adopcję” . Liturgia słowa była ściśle powiązana ze Świętem
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i zakończyła się budującą homilią
o tym, jak Pan wynagradza pełne zaufanie i determinację matki w obronie poczętego
dziecka. Po homilii z inicjatywy Krystyny i Marka z Diakonii Życia, wiele sióstr i braci
podjęło w sposób uroczysty, przystępując do ołtarza z zapaloną świecą Przyrzeczenie
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Może na przyszłość tylko taka uwaga, iż wydaje
się, iż powinniśmy wystąpić również my wszyscy, którzy aktualnie w Duchowej Adopcji
trwają, bo podjęli ją już kilka miesięcy wcześniej. Po zakończeniu Eucharystii, w czasie
której wspólnota jak zwykle gremialnie przystąpiła do Stołu Pańskiego i części ogłoszeniowej z konferencją o ochronie życia, podejmowanych działaniach, ich skutkach
i planach na przyszłość, wystąpiła Pani Ewa Kowalewska z Gdańska z Polskiej Federacji
Ruchów Obrony Życia. Pani Ewa przypomniała przede wszystkim o „działaniach
modlitewnych za nienarodzonych”, a wszelkie formy aktywności trzeba podejmować
rozważnie, bo w przeciwnym razie skutki mogą być odwrotne do zamierzonych. Trzeba
przede wszystkim w duchu miłości, odpowiedzialności i modlitwy próbować
przekonywać nieprzekonanych. Po konferencji, przed Najświętszym Sakramentem, pod
przewodnictwem małżonków Iwonki i Rysia z parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu
modliliśmy się modlitwą przebłagalną za popełnione grzechy przeciwko życiu.
Nadmienić też trzeba, iż Iwonka i Rysiek zaprosili na spotkanie parafialny zespół
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muzyczno-wokalny, który pięknie „oprawił” i ubogacił całą uroczystość. Ostatnim
punktem spotkania była słodka agapa w pięknej, parafialnej sali jadalnej, w czasie której
mogliśmy ze sobą porozmawiać i nacieszyć się wspólnotą oraz pysznościami stołu.
Księdzu Andrzejowi – proboszczowi parafii oraz Rejonowi Rubinkowo na ręce
Agnieszki i Tadeusza - pary rejonowej, składamy serdeczne podziękowania za gościnę,
perfekcyjne przygotowanie organizacyjne spotkania i całej uroczystości, a także za
zapewnienie opieki nad dziećmi .
Chwała Panu !

Wieści z rejonów

Rejon I

Bielany - świętują święto świętej Rodziny
W Święto Świętej Rodziny w kościele Św.Józefa zebrała się wspólnota Domowego
Kościoła tej parafii, by wspólnie dziękować Najświętszej Rodzinie za wszystkie
otrzymane łaski. Posługę przy ołtarzu pełniły osoby z DK. Bardzo ważnym
momentem było poświęcenie nowej ikony Najświętszej Rodziny dla rejonu
Bielany. Piękna i okazała ikona, stanęła przed głównym ołtarzem. Przyozdobiona
wstążkami czekała na poświęcenie i "zaślubiny" z rodzinami Domowego Kościoła.
O. Stanisław Kuczek, który tego dnia sprawował Eucharystię, powiedział kilka
słów do wszystkich rodzin, a szczególnie do tych, które się formują w DK i życzył
wszystkim, byśmy wciąż wpatrywali się w obraz Świętej Rodziny i Ją naśladowali.
Po poświęceniu obrazu i zakończeniu Eucharystii, ikona została przeniesiona do
salki naszych spotkań. Od tego momentu towarzyszy nam we wszystkich
spotkaniach, Mszach świętych i rekolekcjach
Najświętsza Rodzina jest patronką naszego Ruchu, więc należałoby codziennie
oddawać się w Jej opiekę i prosić o łaski potrzebne każdemu małżeństwu.
,,Najświętsza Rodzino, błogosław i strzeż wszystkie rodziny świata. Zachowaj je
złączone nierozerwalnym węzłem miłości, wierne otrzymanym łaskom i obowiązkom swego powołania. Spraw, aby żyły według prawa i Przykazań Bożych, by ich
życie było odbiciem Twego życia na ziemi i pozwoliło im kiedyś cieszyć się Twoim
szczęściem w niebie. AMEN
Lena Kilanowska

Kolędowanie w rejonie Bielany
8 stycznia w kościele Św. Józefa na Mszy św. o 9.30 zebrała się duża grupa
małżeństw z dziećmi, by wspólnie przeżywać Eucharystię - Niedzielę Chrztu
Pańskiego. Piękna posługa rodzin przy ołtarzu, czytania, pięknie zaśpiewany
psalm, modlitwa wiernych i dary, a po Mszy dalsze świętowanie w Pustelniku.Tam
czekały na wszystkich łakocie przyniesione przez kręgi na wspólne biesiadowanie.
Najpierw o.Wiesiu- nasz moderator rejonowy, powiedział kilka ciepłych słów, para

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

9

rejonowa poczęstowała nas opłatkiem i wszyscy zaczęli się nim łamać i składać
sobie życzenia. Chociaż było nas dosyć dużo i łamanie opłatkiem trwało i trwało, to
nikt się nie spieszył i w atmosferze radości i zadowolenia przystąpiliśmy do
śpiewania kolęd, o które zadbała Danusia Kaczorowska. Śpiew kolęd niósł się długo
i radośnie, bo wspaniałych śpiewaków zgromadziło się wielu, szczególnie brzmiały
męskie głosy. Niektóre kolędy miały po 15 zwrotek. W przerwach smakowaliśmy
przygotowanych w domach pyszności i słuchaliśmy anegdot opowiadanych przez o.
Wiesia. A jedna z nich była następująca ,,W lipcu 30 lat temu w Lubawie odbywały
się rekolekcje Domowego Kościoła I stopnia. Trzecie-go dnia rekolekcji wieczorem
dzieci prezentowały jasełka, a co jakiś czas wszyscy gromko i pewnie śpiewali
kolędy. W tym czasie wracał do domu jakiś miejscowy mężczyzna, który był mocno
zawiany i nie mógł utrzymać równowagi. Gdy usłyszał śpiew kolęd, zatrzymał się,
wyprostował i słuchał wielce zdziwiony, że latem śpiewane są kolędy. Wtedy stał się
cud. Wyprostowany jak struna ruszył do domu ani razu się nie zatoczywszy. Pewnie
pomyślał, że już jest w niebie, więc nie wypada się zataczać."
Nie wszystkie kolędy udało się zaśpiewać, ale muszę powiedzieć , że było cudnie,
radowały nas wszystkie małżeństwa, a szczególnie te młode z małymi dziećmi. Był
to naprawdę piękny czas, bo mogliśmy razem świętować i bardziej się poznać.
Rodzina powinna się spotykać, by dzielić się swoją miłością i radością z innymi.
Do zobaczenia niedługo na wspólnym, radosnym spotkaniu!
Lena i Janusz Kilanowscy

Rejon II

Niedziela Duchowej Adopcji na Rubinkowie I
W niedzielę 11 grudnia 2016 roku w parafii Matki Bożej Królowej Polski podjęliśmy
już po raz szesnasty 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 1230.
Po zakończeniu każdej
Mszy Świętej tradycyjnie
można było dokonać wpisu
do Księgi Pamiątkowej
i uzyskać materiały
dotyczące Duchowej
Adopcji.

10

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

Wielka to radość i Bogu niech będą dzięki za tych wszystkich, którzy podjęli tego
dzieła, aby uratować jedno poczęte życie.
Bardzo ważna i konieczna jest w dzisiejszych czasach postawa i osobiste świadectwo opowiedzenia się za cywilizacją życia. Jest ona widocznym ucieleśnieniem
aktualnego programu duszpasterskiego w Kościele „Idźcie i głoście”.
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego w naszej parafii podjęły w tym roku 104
osoby.
Chwała Panu!
Blanka i Janek Ciemielewscy

Boże Narodzenie we wspólnocie DK Rubinkowo I
Okres Bożego Narodzenia jest szczególnym czasem celebracji radosnych spotkań
w wymiarze rodzinnym i wspólnotowym. Wspólnota Domowego Kościoła przy parafii
Matki Bożej Królowej Polski już tradycyjnie w tym czasie inicjuje i przeżywa
w środowisku wspólnoty parafialnej szczególnie uroczyste spotkania.
Od wielu lat, a właściwie od ustanowienia w Kościele Święta Świętej Rodziny, w parafii
z inicjatywy wspólnego działania ks. prałata Kazimierza Piastowskiego i Wspólnoty
Domowego Kościoła, pielęgnowana jest tradycja bardzo uroczystego obchodzenia tego
święta w pierwszą niedzielę po
Bożym Narodzeniu. Jednak układ
tegorocznego kalendarza spowodował, że święto to było wyjątkowo obchodzone w piątek 30
grudnia. Dlatego też mniej liczna
niż zwykle wspólnota parafialna

przybyła na uroczystą wieczorną Mszę świętą. Jednak,
jak później się okazało,
przyszła spora grupa małżonków wiedzionych miłością do Chrystusa i do siebie nawzajem. Mężowie przyszli tradycyjnie z kwiatami, tak jak zakochani na randkę. Przyszli dziękować Bogu za dar miłości
małżeńskiej, ale też z pragnieniem pielęgnowania tej łaski. Na wejście „Marsz Weselny”
Mendelsona przeniósł małżeństwa do czasu, kiedy stanęły na ślubnym kobiercu.
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
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i wpatrując się w wizerunek Rodziny z Nazaretu dziękowali Bogu za dar sakramentu.
Małżonkowie modlili się za siebie nawzajem tekstem pięknej modlitwy małżeńskiej.
Małżonkowie 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 Bogu i sobie. Klimat rodzinnego świętowania podkreślało czynne włączenie się rodzin Domowego Kościoła w obsługę liturgiczną Mszy
Świętej a po Eucharystii małżeństwa z dziećmi ze wspólnoty przy wyjściu z kościoła
częstowały wszystkich chętnych darami niesionymi w procesji eucharystycznej.
Tegoroczne popołudniowe wspólne śpiewanie kolęd przy żłóbku, z uwagi na specyficzny
układ dni w kalendarzu, był możliwy w święto Trzech Króli. To nasze tradycyjne już
spotkanie miało jednak w tym roku sporą konkurencję w postaci odbywających się w tym
czasie w Toruniu innych atrakcyjnych wydarzeń dla rodzin i dzieci. Jednak pomimo tego,
przybyła wierna grupa parafian, którzy chcieli zagrać, zaśpiewać lub po prostu posłuchać
kolęd. Przybyłych przywitał i wspólne śpiewanie rozpoczął ks. prałat Kazimierz
Piastowski. Wspólnemu śpiewaniu przewodził zespół muzyczny wywodzący się ze
Wspólnoty Domowego Kościoła, do którego dołączyły chętne osoby dorosłe i dzieci.
Wszystkich chętnych w śpiewaniu wspomagały dwa duże kościelne ekrany, na których
wyświetlany był na bieżąco tekst kolęd. Śpiewane były przez wszystkich przybyłych, po
kilka zwrotek, bardziej i mniej znane kolędy.
W tym roku nasz parafianin, Pan Wojciech, w sposób szczególny włączył się w to
spotkanie, z pięknym śpiewem kolęd i pastorałek, przy własnym akompaniamencie gitary
akustycznej. Oby wspomnienie tego pięknego wspólnotowego czasu trwało w naszych
sercach jak najdłużej!
W sobotę 7 stycznia w godzinach przedpołudniowych odbyło się spotkanie opłatkowe
kręgów Domowego Kościoła naszej parafii. Spotkanie poprzedziła Eucharystia
sprawowana pod przewodnictwem proboszcza ks. prałata Kazimierza Piastowskiego.
Dalsza część spotkania odbyła się w salce w domu katechetycznym, gdzie po wspólnej
modlitwie dzieliliśmy się opłatkiem i składaliśmy sobie życzenia. Był też Święty Mikołaj
z upominkami dla dzieci. W tym roku, wielkoduszny Święty, świetnie się przygotował miał upominki indywidualnie dopasowane dla każdego dziecka ze Wspólnoty.
Życzliwe rozmowy przy ciastku,
kawie i herbacie oraz radosny śpiew
kolęd pozwoliły celebrować ducha
wspólnoty i mieć nadzieję, że ta
uroczystość na długo pozostanie
w naszej pamięci.
W imieniu parafialnej wspólnoty DK
Blanka i Janek Ciemielewscy
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Rejon III

Spotkanie opłatkowe
w parafii Matki Boskiej Zwycięskiej

Dnia 7 stycznia 2017 roku w godzinach przedpołudniowych spotkały się u nas w domu
dwa kręgi wspólnoty Domowego Kościoła z parafii Matki Boskiej Zwycięskiej.
Pragnęliśmy podzielić się opłatkiem i pośpiewać kolędy na chwałę Pana. Ku naszej
radości przybyła większość osób i przede wszystkim nasz wspaniały moderator – ksiądz
Adam Buraczyński.
Spotkanie rozpoczęło się
odczytaniem przez ks.
Adama fragmentu
E w a n g e l i i w g ś w.
Łukasza o Narodzeniu
Pana Jezusa. Następnie,
dzieląc się opłatkiem,
złożyliśmy sobie życzenia Bożego błogosławieństwa na cały Nowy
Rok, wzrastania na
drodze zobowiązań
Domowego Kościoła
i wielu radości w naszym
nieraz trudnym życiu.
Później zasiedliśmy do stołu, do
pyszności przygotowanych przez uczestników
spotkania. Oczywiście nie
mogło zabraknąć kolęd.
Wspólne śpiewanie ubogaciła gra na instrumentach pianinie, flecie bocznym
i na gitarze.
Dzięki uprzejmości Leszka
Polakiewicza nasze śpiewy „nie miały końca” - dosłownie - korzystając ze śpiewników
chwaliliśmy Pana wielozwrotkowymi ( nawet 15 ) pieśniami.
Spotkanie zakończyło się błogosławieństwem kapłana i nadzieją, że za rok znów
się spotkamy na spotkaniu opłatkowym .
Chwała Panu !
Małgosia i Andrzej Banachowie
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Rejon V

Święto Świętej Rodziny w Chełmnie

30 grudnia, w piątkowe popołudnie, rodziny Domowego Kościoła w Chełmnie
spotkały się na modlitwie podczas uroczystej Eucharystii celebrowanej przez naszego
moderatora ks. Tadeusza Miszewskiego. Po Eucharystii przyszedł czas na agapę.

Spotkanie to obfitowało w chwile, kiedy można na moment zwolnić, problemy
służbowe i prywatne odłożyć na bok i skupić się na tym, co nas łączy, a nie dzieli, co
cieszy, a nie smuci. Przepełnieni radością i nadzieją, którą niesie ze sobą Boże
Narodzenie, podzieliliśmy się opłatkiem i złożyliśmy sobie serdeczne życzenia.
Rozbrzmiewały kolędy śpiewane przez rodziny ze wszystkich kręgów.
Cieszymy się, że nasza wspólnota rozrasta się. Młode małżeństwa wniosły nowego
ducha i ożywiły nasze grono.
Kasia i Jarek Nowak
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Wieści z VI rejonu

Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno
W dniu 15.11.2016 trzech mężczyzn z naszego rejonu DK wzięło udział w spotkaniu dla
mężczyzn i kobiet pragnących głębiej odpowiadać na wezwanie Chrystusa
w czasie Liturgii Eucharystycznej. Spotkanie było bardzo wartościowe i dynamiczne.
Była możliwość uzyskania odpowiedzi na każde pytanie dotyczące liturgii, jak i posługi
w liturgii .Odpowiedzi dzielnie udzielali miejscowi akolici, a wspierał ich ks. proboszcz
parafii św. Józefa - o. Wojciech Zagrodzki. Była również tzw. część praktyczna, czyli
posługa ministrantów kadzidła. Celem kolejnych cyklicznych spotkaniach będzie
przybliżenie duchowości eucharystycznej i posługi przy ołtarzu. Serdecznie dziękuje-my
za pomysł i realizację oraz czekamy na następne spotkanie, do udziału w którym
zachęcamy zarówno mężów, jak i żony, gdyż planowana jest tematyka przygotowywa-nia
komentarzy, modlitwy wiernych, posługi lektorki /lektora czy psalmistki/psalmisty itd.
Bóg zapłać wszystkim za poświęcony czas.

Dzień Wspólnoty w Brodnicy
W dniu 4 grudnia 2016 o godz. 11.00 w kościele p.w. Matki Bożej Fatimskiej
w Brodnicy odbyła się uroczysta Msza św., podczas której nastąpiło uroczyste
zakończenie okresu ewangelizacji dla małżeństw z pilotowanego kręgu z tej parafii
i przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Mszę św. odprawił moderator kręgu DK
ks Darek.We Mszy św. uczestniczyło bardzo dużo małżeństw z naszego rejonu, a część
z nich włączyła się w obsługę liturgiczną. Mszę św. rozpoczęło uroczyste wejście
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z krzyżem i akolitkami. Nie zabrakło procesji z darami, jak i komentarza do darów,
mężczyzn do posługi ministranckiej oraz lektorów i psalmistki. Uczestnikami całej
uroczystości byli także parafianie, a na zakończenie ks.proboszcz Gabriel Aranowski
nie szczędził ciepłych słów o Domowym Kościele zachęcając obecnych parafian do
włączenia się w naszą wspólnotę.
Po Mszy Św. przeszliśmy do sali parafialnej, gdzie czekała na każdego ciepła kawa,
herbata i ciasto oraz tryskający iskrami płomień w kominku. Podczas agapy każdy był
bardzo spragniony rozmowy, ale dzięki przygotowanemu nagłośnieniu, animatorzy
poszczególnych kręgów przedstawili swoje kręgi, a para pilotująca krąg - gospodarzy
tego wydarzenia. Nie zabrakło również wspólnych śpiewów, które przygotował
kształtujący się zespół muzyczny Domowego Kościoła naszego rejonu. Każdy z
uczestników spotkania mógł się włączyć do śpiewu dzięki przygotowanym wcześniej
śpiewnikom.
Bardzo dziękujemy wszystkim za przygotowanie całego wydarzenia, zwłaszcza
księżom tej parafii, małżeństwom z kręgów z parafii NPNMP i MBF w Brodnicy, a
przede wszystkim za obecność każdego małżeństwa, bo bez was nie byłoby tego
spotkania.
A wszystko na Chwałę Panu .

Święto Świętej Rodziny w Brodnicy
W piątek 30.12.2016 obchodziliśmy w rejonie Święto Świętej Rodziny. O godzinie
18.30 w kościele farnym w Brodnicy małżeństwa z naszego rejonu uczestniczyły we
Mszy świętej odprawionej przez ks. kanonika Krzysztofa Lewandowskiego .
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Małżeństwa z parafialnego kręgu wraz z kręgiem z parafii Jezusa Miłosiernego
zadbały o oprawę liturgiczną Mszy św. a po homilii ks. prałata przeżyliśmy doniosłą
chwilę odnowienia przyrzeczeń małżeńskich - nierzadko było wydać wzruszenie na
twarzach niektórych małżonków.
Po Mszy św., w parafialnej salce odbyła się agapa, podczas której podzieliśmy się
opłatkiem, pośpiewaliśmy kolędy oraz wymieniliśmy się swoimi przeżyciami
świątecznymi . Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie tej
uroczystości, zwłaszcza ks. prałatowi za uroczyste poprowadzenie mszy oraz za
obecność na agapie, a także małżeństwom z kręgu parafii farnej, która włożyła bardzo
dużo pracy w przygotowanie sali na to spotkanie.
CHWAŁA PANU!
Małgosia i Paweł

Niedziela świadectw w Nowym Mieście Lubawskim
W parafii p.w. Św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
w niedzielę 18.12.2016 małżeństwa z naszego rejonu wraz z miejscowym
ks. proboszczem zorganizowały Dzień Świadectw.
W tym dniu, podczas każdej Mszy św. po krótkiej homilii księdza Michała,
wprowadzającej do tematyki naszej wspólnoty, małżeństwo z DK opowiadało
o swoich doświadczeniach w Domowym Kościele. Ile dobra powstało w ich
małżeństwie, rodzinie, jakie pozytywne zmiany zaistniały w ich codziennym życiu
wskutek bycia w Domowym Kościele.
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Łącznie na wszystkich 7 –miu Mszach świadectwa przedstawiło pięć
małżeństw z Brodnicy . Nad całością techniczną i socjalną czuwały dwa małżeństwa
z Nowego Miasta Lubawskiego będące w kręgu przynależnym do parafii
w Grodzicznie. Zadbano o dostęp do ogrzewanej salki parafialnej, gdzie czekała gorąca
kawa, herbata i swojskie ciasto, zarówno na prezentujących świadectwa, jak
i na zainteresowane małżeństwa. Po Mszach rozdawane były ulotki. Podczas tego
wydarzenia wszystkich organizatorów spotkała wielka radość, gdyż po przedostatniej
mszy zgłosiło się jedno małżeństwo z 8 –mioletnim stażem małżeńskim. Musimy tu
wspomnieć, że spotkaliśmy się z ogromną chęcią współpracy ze strony księdza
proboszcza i wszystkich księży w tej parafii. Liczymy, że ziarno zasiane podczas
świadectw i podczas zbliżających się wizyt duszpasterskich, zakiełkuje w najbliższym
czasie z wielką mocą na CHWAŁĘ PANA .
Bóg zapłać wszystkim za modlitwę i zaangażowanie, prosimy o dalszą modlitwę
w intencji zawiązania się kręgów DK w Nowym Mieście Lubawskim .
Małgosia i Paweł

Krąg rekolekcyjny
Dnia 02.12.2016r. o godz. 18.00 na plebanii w parafii pw. Św. Michała Archanioła
w Lipnicy, w której proboszczem jest nasz moderator diecezjalny ksiądz Andrzej
Jakielski, pod przewodnictwem pary diecezjalnej - Ewy i Sylwka Winiarskich, odbyło
się spotkanie mające charakter „ kręgu rekolekcyjnego”, w celu omówienia stanu
przygotowań do rekolekcji letnich - oaz rekolekcyjnych, które organizuje Domowy
Kościół naszej diecezji. Przypominamy, iż w 2017 roku będą organizowane
następujące rekolekcje letnie i ORAR I i II stopnia.
ONŻ I stopnia –Nowa Wieś Szlachecka k/ Jabłonowa 14.07.-30.07., moderatorzy Ela i
Paweł Sołdrowscy
ONŻ II stopnia – Rycerka Górna k/ Żywca 27.06.-13.07. , moderatorzy Ula i Zdzisław
Więcek
ONŻ III stopnia- Nysa, 16.07-01.08. , moderatorzy Maria i Andrzej Kowalik
ORAR I stopnia – Loretto k/ Wyszkowa 8-12.02. 2017r.
ORAR II stopnia - termin jest ustalony 28.04. - 03.05.2017r, moderatorzy Katarzyna
i Jacek Podolscy
Oprócz wymienionych par w spotkaniu uczestniczyli tworzący diakonię rekolekcyjną :
Basia i Marek Górzny, Włodek Cogen oraz piszący te słowa Małgosia i Andrzej
Boguszewscy. Po części modlitewnej i jak zwykle krzepiącym słowie księdza
Andrzeja, para diecezjalna przypomniała o odpowiedzialności za rekolekcje w świetle
Zasad Domowego Kościoła, zwracając szczególną uwagę na materiał studyjny
przygotowany przez parę krajową – Vademecum o rekolekcjach. Ta niewielka
broszurka stanowi opracowanie poglądowe o tym, w jaki sposób należy rekolekcje
przygotować i przeprowadzić, na co zwrócić szczególną uwagę, aby rekolekcje
zachowały swój charyzmatyczny charakter. Następnie omówiono ogólny stan
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przygotowań do letnich rekolekcji. Uczestnicy spotkania wyrazili swoją troskę
o chętnych do posługi na rekolekcjach oraz następców moderatorów prowadzących
rekolekcje. Wszyscy byli zgodni, iż jak każdą sprawę Ruchu i tę należy w sposób
szczególny polecić Panu za wstawiennictwem sługi bożego Franciszka Blachnickiego
i gorliwie się w tej intencji modlić w każdym czasie, do czego Was również zachęcamy.
Spotkanie było też okazją do złożenia życzeń andrzejkowych naszemu moderatorowi
księdzu Andrzejowi, a przy tej okazji dostało się też / życzenia /….. pozostałym
Andrzejom.
Chwała Panu!

Dzień skupienia w Lipnicy
Tradycją naszego kręgu w Kowalewie Pomorskim stały się coroczne dni skupienia
w Lipnicy. Wyjazdy odbywają się zazwyczaj w jeden z jesiennych weekendów. W tym
roku również zorganizowaliśmy dla siebie taki czas. Za temat przewodni obraliśmy
regułę życia stanowiącą jedno z zobowiązań naszego Ruchu. Zobowiązanie to było do tej
pory stosunkowo mało przez nas poznane, więc postanowiliśmy je lepiej zgłębić
i zrozumieć. Zaprosiliśmy w tym celu Państwa Gabrielę i Wojciecha Sławińskich, którzy
zaprezentowali nam ten temat. Wystąpienia pary prowadzącej bardziej przypominały
spotkania interaktywne niż wykłady. Stanowiły dla nas dużą wartość dodaną, gdyż sami
mieliśmy okazję dojść do pewnych prawd i rozwiązań. To z kolei pozwoliło nam przyjąć
je jako swoje. Punktem kulminacyjnym dni skupienia był dialog małżeński, podczas
którego dokonaliśmy rewizji i aktualizacji reguł życia zgodnie z omówionymi wcześniej
zasadami. Całość zwieńczyła konferencja ks. Andrzeja Jakielskiego, miejscowego
proboszcza i jednocześnie moderatora diecezjalnego naszego Ruchu. Z Lipnicy
powróciliśmy do
naszych domów
wzbogaceni o nowe
doświadczenia,
często nowe reguły
życia i pełni zapału
do pracy nad swoimi
charakterami.
Ciekawe co będzie
przedmiotem
kolejnego wyjazdu
do tego zacisznego
miejsca w przyszłym
roku.
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Sesja o pilotowaniu kręgów DK
W dniach 9-13 listopada 2016 r. uczestniczyliśmy w sesji o pilotowaniu kręgu Domowego
Kościoła, która odbyła się w domu rekolekcyjnym Ruchu Światło Życie w malowniczo
położonej Rzepedzi. Dyrektorem domu rekolekcyjnego jest oddany ksiądz Janusz Łuc.
Rekolekcje prowadziła para Agnieszka i Tomasz Talagowie z Kręgu Centralnego
Domowego Kościoła wraz z księdzem Adamem Lechwar oraz organizatorami Grażyną
i Stanisławem Czepińskimi - parą diecezjalną przemyską.
Uczestniczyło nas czternaście małżeństw wraz z dziewiętnaściorgiem dzieci, diakonią
muzyczną parą Ewą i Stanisławem Strączek, siostrą Zofią z diakonią dziecięcą.
Agnieszka i Tomasz Talagowie od początku rekolekcji uczyli nas na własnym przykładzie
służby pokornej i szczerej, odartej z masek i kreowania się na kogoś, kim się nie jest. Duży
nacisk kładli na wierność charyzmatowi i zasadom Domowego Kościoła. Tomasz
w przejrzysty sposób przedstawił nam sylwetkę Sługi Bożego księdza Franciszka
Blachnickiego. Jednocześnie podkreślił jak ważny jest przebieg formacji zgodny z myślą
Jego Założyciela, że formacja ma sens, gdy jest przeżyta całościowo, a nie wybiórczo; jak
nieocenione jest świadectwo własnego życia wg założeń ruchu oraz służba w jedności ze
współmałżonkiem, ale także w jedności z kapłanem.
Agnieszka i Tomasz przybliżyli nam w wyrazisty sposób obowiązki par wprowadzających
nowe małżeństwa, które mają mieć możliwość osiągnięcia celu, czyli tworzenia rodzin
dojrzale chrześcijańskich, Bożych, kochających się i szczęśliwych oraz odnowienia
przyjaźni z Bogiem i ze współmałżonkiem.
Ksiądz Adam taktownie uwrażliwił nas, że nasza posługa ma być służbą, i to nie tylko
służbą wymagającą, lecz w znacznej mierze służbą z miłością. W nabożeństwach tak
bardzo namacalnie poczuliśmy, że jeżeli każdego dnia w modlitwie będziemy powierzać
się woli naszego Ojca i czynić to, czego od nas oczekuje i co Mu się podoba, to z pokorą
i miłością będziemy potrafili służyć tym, do których nas posyła.
Rozmowy w grupach były okazją do podzielenia się przebiegiem naszego wstąpienia do
Domowego Kościoła, a także u niektórych przebiegiem dotychczasowej posługi,
radościami, ale także trudnościami, których doświadczyliśmy.
Przeżyliśmy te rekolekcje w atmosferze pełnej oddania i miłości. Łaską obdarzył Pan
również naszego syna Krzysztofa i pozostałe dzieci. Diakonia muzyczna wraz z diakonią
dziecięcą służyła z oddaniem i z wielkim zaangażowaniem ubogacając nasz pobyt
każdego dnia, a szczególnie podczas wieczornicy patriotycznej w dniu Święta
Niepodległości.
Ubogaceni wróciliśmy do swoich środowisk, pełni ufności, że z Panem możemy
wszystko. Dziękujemy Bogu za dar tych rekolekcji, za dar małżeństw i wielu osób
posługujących, za dar ludzi pięknych Bogiem.
Hania i Modest Potempa
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Szlachetna Paczka - podziękowanie
Wychodząc naprzeciw wezwaniu ks. Franciszka Blachnickiego
i Ruchu Światło - Życie, który pragnie wychowywać swoich
uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie,
postanowiliśmy zaangażować się w Szlachetną Paczkę. Miłość wyrażana jest poprzez
wrażliwość na drugiego człowieka.
Szlachetna Paczka to inicjatywa, która ma na celu pomoc konkretnym osobom
wskazanym przez wolontariuszy tej akcji. Jednym z takich wolontariuszy jest Mirka
z naszej wspólnoty, ona wskazała rodzinę, która potrzebuje pomocy. Była to pani
Monika z synem. Postanowiliśmy zrobić paczkę od rejonu Bielany. Udało nam się
zebrać 2460zł z rejonu, a ZS nr 9 wspomógł nas darami materialnymi oraz kwotą
250zł. Dzięki Waszej pomocy i zaangażowaniu mogliśmy kupić łóżko, kuchenkę
gazowo-elektryczną, środki czystości i artykuły spożywcze na święta. Pieniądze
uzyskane ze szkoły przeznaczone zostały na specjalne upominki - kosmetyki dla pani
Moniki oraz modele do sklejania i bon upominkowy dla Dawida. Rodzina z radością,
wdzięcznością i ogromnym wzruszeniem przyjęła dary. Drżące dłonie z trudem
otwierały paczki , a oczy były pełne łez. Pani Monika z ogromnym wzruszeniem
oglądała paczki, po policzkach płynęły łzy radości i wdzięczności za otrzymane dary.
Pani Monika nadal z radością informuje nas o tym, jak sprawują się nowe
sprzęty.Wolontariusz opiekujący się rodziną dziękuje za wspaniałą współpracę
i podjęte działania na rzecz tej potrzebującej rodziny, za ogromne zaangażowanie,
które pozwoliło zrealizować największe marzenia Moniki i Dawida. Rodzina jest
ogromnie wdzięczna i bardzo dziękuje za wszystkie dary, zapewnia o pamięci
modlitewnej i życzy błogosławieństwa Bożego.
W imieniu pani Moniki i jej syna oraz wszystkich osób zaangażowanych
w akcję DZIĘKUJEMY.
Cieszymy się, że razem z nami zmieniasz świat na lepsze!
Miłość wyrażana jest poprzez wrażliwość na drugiego człowieka. Darczyńcy
SZLACHETNEJ PACZKI dodatkowo okazują ją w prezencie, który trafia prosto w
serca rodziny. Sami wiemy, jak się czujemy, gdy ktoś pomaga spełnić nasze marzenia,
zwłaszcza kiedy wydają się nierealne.
Cieszymy się, że jesteś częścią tej radości, którą przeżywała obdarowana rodzina
podczas dostarczenia Paczki.
Wolontariusz, który opiekował się rodziną (oznaczonej numerem KUJ-2493532527), chciał przekazać kilka słów od siebie.
Rodzina z radością, wdzięcznością i ogromnym wzruszeniem przyjęła dary. Dawid
chętnie przyniósł ciężką paczkę (kuchnię) z samochodu darczyńców, a później
onieśmielony stał z boku i przyglądał się zawartości paczek.Trudno ocenić, który dar
był najważniejszy, bo każdy cieszył. Pani Monice najbardziej podobały się nowe
garnki, a Dawidowi łóżko i model samolotu do sklejania. Cały czas oczy były pełne łez
wzruszenia. Pani Monika była bardzo wdzięczna za kosmetyki, ma bardzo wrażliwą
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cerę, stwierdziła, ze te przez nią otrzymane są idealne do jej potrzeb. Na wiele produktów
nigdy nie mogła sobie pozwolić, a teraz dzięki Szlachetnej Paczce znajdą się na jej stole.
Rodzina była onieśmielona paczką, łzy szczęścia były dowodem wdzięczności. Dziękuję
za wspaniałą współpracę i podjęte działania na rzecz tej potrzebującej rodziny. Dziękuję
za to ogromne zaangażowanie, które pozwoliło zrealizować największe marzenia Moniki
i Dawida.
Diana i Łukasz Guttmann

O Kościele żywym

Cytaty

W świadomości wielu ludzi Kościół to tylko ta struktura
organizacyjna. Ludzie ci, mówiąc o Kościele, mówią
przy pomocy zaimka „oni”, tj. kapłani, biskupi, cała
struktura organizacyjna, hierarchia. Jeżeli mamy taką
świadomość, to Kościół jest właściwie poza nami. My do
tego Kościoła po coś idziemy, czegoś od niego chcemy, są
jakieś relacje między nami a tą strukturą, ale nie mamy świadomości, że Kościół jest w nas,
że my jesteśmy Kościołem. Albo też pojęcie Kościoła kojarzy się z budynkiem,
sanktuarium, gdzie odprawia się Msza św., odbywają się nabożeństwa, udzielane są
sakramenty. Tam człowiek udaje się w pewnych dniach, w pewnych godzinach. Tam są
pewne elementy, które nas uczuciowo łączą-zbliżają, jakieś piękne śpiewy, sztuka sakralna,
jakieś tradycje. Jest atmosfera, która w naszym życiu, w naszej świadomości zajmuje jakieś
miejsce, ale to jest ostatecznie coś, co jest poza nami. My „tam” idziemy, ” tam” się w coś
włączamy tak jak idziemy do teatru, do kina czy na jakieś inne widowiska.
Znowu trzeba stwierdzić, że tak widziany Kościół jest w gruncie rzeczy gdzieś poza nami.
On jest "tam”, on jest "gdzieś”, ale my nie jesteśmy ”nim”, nie jesteśmy Kościołem. Kościół
kojarzy nam się również z pewnym systemem nauczania. Jest pewna doktryna, literatura
religijna, są podręczniki, katechezy, cała organizacja nauczania, katechizacji. Jest pewna
liczba katechetów, katechetek, są salki, punkty katechetyczne, rodzice posyłają dzieci na
naukę religii i dzieci idą na naukę religii. Ale znów nie jest to wszystko w nas, nie jesteśmy
w to zaangażowani osobiście, wewnętrznie, nie jest to sprawa nas wszystkich, sprawa,
w którą każdy jest osobiście włączony i zaangażowany, jako w żywy proces w ramach
wspólnoty Kościoła. Może więc być w Kościele doskonała organizacja, pewna obsada
stanowisk, urzędów, może być podtrzymywana cała struktura, mogą istnieć budynki
sakralne, pogrzeby, ceremonie liturgiczne, może działać cały aparat nauczania, przekazu
doktryny, a mimo to w danym środowisku Kościół może być w gruncie rzeczy Kościołem
martwym. Bo może tu brakować tego, co jest istotne, w stosunku do czego wszystko jest
tylko środkiem. Bo czy to liturgia, czy administracja, czy nauczanie, to są pewne środki,
pewne formy działania, zmierzające do tego, żeby Kościół stał się żywym Kościołem. Co to
znaczy? Co rozumiemy przez Kościół żywy?

ks. Blachnicki

Źródło: http://blachnicki.oaza.pl/2009/07/06/oaza-zywego-kosciola/
wybór B.T Strużanowscy

Radio Maryja we wtorki o 21:30

AUDYCJE
DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW
31.01 Miłości trzeba się uczyć, czyli rzecz o językach miłości
Iwona Niedbalska, lek.pediatra, doradca życia rodzin.
07.02 Granice w wychowaniu - przeszkoda czy pomoc?
Edyta Gronowska, pedagog, dyr.przedszkola i szkoły LOKOMOTYWA w Sopocie
14.02 Co mogę robić by uszczęśliwiać współmałżonka?
ks.Robert Awerjanow, moderator ekip END
21.02 Ruch Czystych Serc Małżeństw.
ks.Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca
28.02 Małżeństwa niepłodne mogą być szczęśliwe!
ks.Mirosław Czapla, Barbara i Stefan Wieczorkowie,
ze Stowarzyszenia Małżeństw Niepłodnych ABRAHAM I SARA
07.03 Pielęgnacja sakramentu małżeństwa.
Tomasz Opaliński, moderator krajowy Domowego Kościoła
14.03 Kształtowanie tożsamości dziecka.
dr Magdalena Błażek, psycholog, adiunkt Instytutu Psychologii Uniw. Gdańskiego
21.03 Uzależnienia od mediów a komunikacja w rodzinie
- czy umiemy ze sobą rozmawiać?
dr Maciej Dębski, adiunkt na Wydz. Nauk Społecznych Uniw. Gdańskiego
28.03 Ślubuję Ci wierność.
Agnieszka Zawisza, doradca rodzinny, publicystka
04.04 Męska inicjacja, droga do dojrzałej męskości!
ks.dr Tomasz Stroynowski, Maciej Janowski
11.04 In vitro czy naprotechnologia?
Tadeusz Wasilewski lek.spec.ginekolog, naprotechnolog
18.04 Małżeńska adoracja Najświętszego Sakramentu.
o.Marcin Ciechanowski, paulin.

Audycje dla małżonków i rodziców - na FACEBOOK'u na stronie:.
https://www.facebook.com/dlamalzonkowirodzicow/?fref=ts

Audycje archiwalne na stronie www.radiomaryja.pl

