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Zaproszenie
Szczęść Boże!
Wiosenne DWDD filii pelplńskiej odbędzie się 18 marca w Zespole Szkół Katolickich w
Bydgoszczy. Plan i posługi zostaną podane w późniejszym terminie. Do 12 marca proszę
o zgłoszenie do mnie ilości uczestników z poszczególnych diecezji. Jest to ważne,
zwłaszcza dla organizatorów, którzy muszą zadbać o posiłek (ostatnio w Gdyni trzeba
było szukać dodatkowo obiadu dla 30 osób, sytuacja troszkę stresująca...).
Link z gdyńskiej konferencji http://gdansk.oaza.pl/2017/01/23/jesienne-dwdd-w-gdyni/
Otoczmy nasze spotkanie modlitwą.
Pozdrawiam Katarzyna Bublewicz sekretarka filii.
Kochani,
W związku z powyższym, bardzo prosimy o zorganizowanie się w diakoniach , tak aby
z każdej pojechało chociaż 1 małżeństwo! To bardzo ważne! Na tych spotkaniach podczas
dzielenia się w grupach diakonijnych możemy wiele się nauczyć, zaczerpnąć i ogólnie
skorzystać, aby przełożyć to na czyn w naszej diecezji! Prosimy o informację do nas do
11 marca, abyśmy mogli przesłać potwierdzenia do 12 marca 2017r.
Ewa i Sylwek Winiarscy
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W Środę Popielcową
W Środę Popielcową rano spotkali się: Post, Modlitwa i Jałmużna.
- Wybieram się do Nieba - zaczął Post. - Myślę, że góra trzy dni i znajdę się tam.
- Trzy dni! Też mi coś - prychnęła Jałmużna. - Ja zasłużę na Niebo w dwa dni!
Modlitwa nic nie powiedziała, ale w duchu była przekonana, że już jutro będzie
w Niebie.
I tak, w Środę Popielcową przed kościołem księży pallotynów Post, Modlitwa
i Jałmużna postanowili jak najszybciej zasłużyć na Niebo.
*
Tego dnia Post miał ułatwione zadanie. Ściśle przestrzegał tradycji. Środa Popielcowa
- trzy posiłki, jeden tylko do syta, zero mięsa. Niewielkie śniadanie zjadł już
wcześniej. Natomiast na obiad była pyszna smażona ryba z ziemniakami i surówką.
Najadł się, ale raz w ciągu dnia było mu wolno. Potem poszedł do sklepu po zakupy.
Kupił słodki serek i rybkę wędzoną. A potem jeszcze zauważył nowy gatunek sera i też
go kupił. To wszystko zjadł na kolację, pamiętając jednak, aby nie najeść się do syta.
Niestety, w czwartek rano nic się nie zmieniło. Post nie znalazł się w Niebie. Przy
kubku kakao i bułce z marmoladą zastanawiał się, z czego by tu zrezygnować.
Postanowił... nie jeść słodyczy. Schował głęboko do szafy torebkę z cukierkami
i pudełko z ciastkami. Szafę zamknął na klucz.
- Mam to z głowy - powiedział, zadowolony z własnej zaradności.
Przez cały dzień nie zjadł nic słodkiego, nawet herbaty nie posłodził. To dopiero był
post!
- Jutro będę w Niebie - rozmyślał w czasie kolacji, zajadając pieczoną nóżkę
z kurczaka.
Jednak to nie pomogło. W piątek obudził się we własnym łóżku.
- A może by tak spróbować radykalnie? - zastanawiał się. - Tylko woda!
Piątek był dla niego bardzo ciężkim dniem. Post chodził rozdrażniony. Pokłócił się
z sąsiadem, nawymyślał sprzedawczyni, pogonił bawiące się pod jego oknem dzieci.
Ale wytrzymał cały dzień bez jedzenia.
W sobotę rano nie mógł się obudzić. Czuł się źle, a to znaczyło, że na pewno nie był
w Niebie. Jeżeli tak radykalny post nie pomógł, to co jeszcze mógł zrobić?
*
Kiedy w Środę Popielcową Post poszedł do domu, Jałmużna udała się do banku. Miała
trochę oszczędności. Postanowiła część z nich wydać.
- Chciałam przelać pewną sumę na konto Urzędu Miasta - powiedziała przy okienku
bankowym. - Żeby wszystkim nam żyło się lepiej - dodała z uśmiechem. - Tylko
proszę zaznaczyć, że to ode mnie.
Podpisała, co trzeba było podpisać i poszła do domu - przekonana, że w czwartek rano
będzie w Niebie. Była przecież taka hojna!
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Myliła się jednak. W czwartek nadal znajdowała się na Ziemi. Trzeba było działać
dalej. Wyjęła pieniądze z kuferka, odliczyła kilka banknotów i wyszła z domu.
- Pani kochana, da pani na chleb - usłyszała głos staruszki-żebraczki. Nawet nie
spojrzała. Minęła ją szybko i poszła do szkoły.
- Tutaj są pieniądze na obiady dla biednych dzieci - powiedziała w sekretariacie.
Pani sekretarka z wdzięcznością podziękowała za dar. A Jałmużna stała dalej, jakby
na coś czekała.
- Słucham? - spytała uprzejmie sekretarka. - Czymś jeszcze mogę służyć?
- Oczywiście! - oburzyła się Jałmużna. - Niech pani zapisze w księdze ofiarodawców,
że te pieniądze pochodzą ode mnie! Wszystko musi być zapisane. Inaczej, kto mi
uwierzy, że je dałam.
Jałmużna jeszcze przypilnowała, czy sekretarka wszystko dobrze zapisała, a potem
poszła do domu.
W piątek rano Jałmużnę oślepił blask światła.
- Niebo... - wyszeptała, mrużąc oczy.
Jakże była zła, gdy okazało się, że to tylko wiosenne słońce.
- Jak to możliwe! - złościła się. - Tyle pieniędzy i nic?!
Zdenerwowana usiadła przy biurku. Wyjęła książeczkę czekową i zaczęła pisać:
jeden czek na schronisko dla zwierząt, drugi dla Kościoła, trzeci dla szpitala.
Wypisała dziesięć czeków. Potem osobiście zaniosła je w odpowiednie miejsca,
wszędzie wpisując się w księgę ofiarodawców. Tyle pieniędzy jeszcze nigdy nie
rozdała.
Sobotni poranek był jedną z najgorszych chwil w życiu Jałmużny. ...Ciągle nie
osiągnęła Nieba.
*
A co działo się w tym czasie z Modlitwą? Jak ona chciała zasłużyć na Niebo?
Zaraz po środowym spotkaniu z Postem i Jałmużną Modlitwa poszła do kościoła.
Wyjęła różaniec, książeczkę do nabożeństwa, uklęknęła i zaczęła się modlić:
- Panie Boże, weź mnie do Nieba. Zobacz, ile czasu spędzam w kościele. Zobacz, jak
długo klęczę. Weź mnie pierwszą. To ja bardziej zasługuję na Niebo niż Post
i Jałmużna.
Modlitwa klęczała tak cały dzień. Jak bolały ją kolana, siadała na chwilę w ławce,
a potem znowu - na kolana. Wieczorem wróciła do domu. Przebrała się odświętnie. W
Niebie chciała wyglądać jak najlepiej.
W czwartek rano Modlitwa spojrzała na wygniecioną suknię. Już wiedziała - nie
zasłużyła na Niebo. Pewnie za mało się modliła.
Tym razem poszła do katedry. "To takie dostojne miejsce. Może tutaj Bóg mnie
wysłucha". Uklęknęła w pierwszej ławce, jak najbliżej ołtarza i mówiła:
- Boże, czemu nie zabrałeś mnie do Nieba? Tyle czasu się modliłam. Tak Ciebie
prosiłam. Zobacz, ludzie tutaj wpadają tylko na pięć minut i zaraz wychodzą, a ja
klęczę tyle godzin.
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Rzeczywiście, wiele osób zaglądało do katedry na krótką chwilę. Czasami tylko
przyklęknęli, szepnęli "dziękuję" i szli dalej. A Modlitwa wytrwale klęczała.
Zdrzemnęła się tylko na moment, bo była już zmęczona, ale ciągle trwała.
Niewiarygodne, ale i takie poświęcenie nie pomogło. W piątek Modlitwa obudziła się
nie w Niebie, a u siebie w domu.
"Teraz Ci pokażę" - pomyślała. - "W piątek mam tyle możliwości..."
Rano Modlitwa obeszła wszystkie kościoły w mieście. W każdym z nich modliła się
pół godziny. Po obiedzie poszła do franciszkanów na drogę krzyżową dla dzieci.
Potem na drogę krzyżową dla dorosłych do redemptorystów i jeszcze zdążyła na
mszę wieczorną w katedrze. W domu wyczerpana położyła się spać.
Kiedy w sobotę rano znowu obudziła się w swoim łóżku, zrezygnowana poszła pod
franciszkański klasztor. Zastała tam zniecierpliwioną Jałmużnę, a zaraz po niej
przywlókł się wycieńczony Post.
*
- Oddałam tyle pieniędzy! - krzyczała Jałmużna. - I nic!
- Modliłam się trzy dni, prawie bez przerwy - żaliła się Modlitwa.
Post nie był w stanie nic powiedzieć. Zmęczony usiadł na ławce.
Kiedy tak krzyczały i żaliły się na przemian, zobaczyły postać, idącą do nich uliczką.
Nie znały jej, ale ona wyraźnie wiedziała, kim są.
- Jestem Miłość - przedstawiła się postać. - Przysłał mnie Bóg.
Modlitwa i Jałmużna podeszły bliżej. Nawet Post wstał z ławki.
- To przekaż Mu - zaczęła Jałmużna - że mamy tego wszystkiego dosyć!
- Sami Mu powiecie. - Uśmiechnęła się Miłość. - Jak tylko znajdziecie się w Niebie.
- O nie! - krzyknęła Modlitwa. - Mam dosyć klęczenia!
- Ależ kochani - mówiła Miłość. - Teraz już będzie inaczej. Do tej pory zabrakło wam
jednego. Zabrakło wam Miłości. Bez Miłości nie można dostać się do Nieba.
- Jak dawać pieniądze - Miłość zwróciła się w stronę Jałmużny - to z miłością
i bezinteresownie.
- Jak pościć - ciągnęła - to z miłością i radośnie.
- Jak modlić się...
- Tak, wiem - wyszeptała Modlitwa. - Z miłością i nie na pokaz.
Do Niedzieli Palmowej zostało jeszcze wiele dni. Post, Modlitwa i Jałmużna mieli
dużo czasu, aby się zmienić. Pomogła im Miłość. Razem zdobyli Niebo.
Życzę owocnego przeżycia Wielkiego Postu!
s. Letycja
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Rusza nasza nowa strona www !
W dn. 11.03. br. oficjalnie wchodzi do użytku nowa witryna wspólnoty Domowego
Kościoła diecezji Toruńskiej. Jest dostępna pod nowym adresem:

www.torun.oaza.pl.
Konieczność zmian została podyktowana wymogami związanymi z tempem zmian w
świecie Internetu. Należało odświeżyć mechanizm strony, jej szatę graficzną oraz
przystosować do swobodnego przeglądania na coraz popularniejszych urządzeniach
mobilnych.

Nowa strona z założenia jest dedykowana dwóm grupom osób. Pierwsza z nich to osoby
nowe, niezwiązane jeszcze z Domowym Kościołem. To dla nich przeznaczona jest
zakładka O nas, będąca zarazem stroną główną witryny. Niezbędne kompendium wiedzy
o Ruchu Światło-Życie i Domowym Kościele oraz prosty formularz kontaktowy mają
pobudzić osoby zainteresowane formacją w naszej wspólnocie do pierwszego kroku
jakim jest kontakt z parami odpowiedzialnymi w diecezji.
Drugą grupą odbiorców są oczywiście dotychczasowi użytkownicy, którzy znajdą układ
treści bardzo podobny do swojego poprzednika ze starej www. Zostały wprowadzone
kosmetyczne zmiany w uporządkowaniu zawartości, a Aktualności zyskały czytelniejszą
formę prezentacji - z naciskiem na wyróżnienie najważniejszych bieżących informacji.
Ponadto w górnym menu (jak i w stopce na dole) można cały czas skorzystać z zakładki
Stara strona DK, aby odnaleźć materiały archiwalne.
Dzięki niech będą Panu za ukończenie tego dzieła! Zwłaszcza za przyzwolenie na
działanie i czujne oko pary diecezjalnej, Ewy i Sylwestra Winiarskich oraz czas i talenty,
którymi posługiwał przy jej powstaniu Tomek Grabowski oraz wszystkim, tym którzy
obecnie oraz wcześniej zaangażowali się powstanie naszej nowej strony.
Mateusz Łapiński
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Czytajmy RozważaNiedzielne!
Od jesieni ubiegłego roku co sobotę publikowane są na naszej stronie
RozważaNiedzielne autorstwa ks. Andrzeja Jakielskiego. Dlaczego warto się
nimi karmić?
Są trzy powody. Pierwszy to taki, że wcześniejsze przygotowanie do Eucharystii
umożliwia nam jej pełniejsze przeżycie. Dlatego uprzednia lektura Słowa Bożego
pomaga nam głębiej wejść w tajemnicę liturgii. Często trudno jest się przygotować do
Eucharystii w tygodniu pracy. Jednak niedzielne Dziękczynienie to czas szczególny.
Zatem oprócz czasu na prasowanie koszul i pastowanie butów warto zarezerwować
chwilę na przygotowanie duchowe.
Drugi powód wynika z naszych zobowiązań. A konkretnie z regularnej lektury Pisma
Świętego. Często trudno jest się nam poddać pewnej systematyczności. A Pan poprzez
cykliczność niedzielnej Eucharystii wychodzi nam na przeciw. Może warto połączyć
ową lekturę z rozważaniami i elementami studium biblijnego?
I trzeci powód - czysto praktyczny. Otóż RozważaNiedzielne to nie tylko zestaw czytań
+ refleksja nad nimi. To także komentarze do poszczególnych elementów Liturgii
Słowa. Ks. Andrzej pisze je z dwojaką myślą o nas. Dlaczego? Ponieważ nie tylko
wprowadzają czytelnika w dany tekst, ale mają być również pomocą w nauce pisania
komentarzy do czytań mszalnych. Systematycznie je czytając, badając ich strukturę oraz
próbując pisać samemu, mamy szansę doskonalić nasz warsztat. A nasze komentarze są
pomocą dla innych uczestników Eucharystii. Dlatego powinny być jak najlepsze.
Dziękując Panu za wytrwałość ks. Andrzeja i jego pracę na rzecz zbudowania naszej
wspólnoty, czytajmy RozważaNiedzielne regularnie. I przesyłajmy je osobom, które
być może potrzebują takiego przygotowania do Eucharystii, ale nie wiedzą, gdzie go
szukać.
Mateusz Łapiński

Jesteśmy w Domowym Kościele!
Od 30 lat znajdujemy we wspólnocie Domowego Kościoła potrzebną pomoc do
budowania więzi z Bogiem i ze sobą w małżeństwie. Na charyzmat duchowości
małżeńskiej składa się: modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna, rozważanie Słowa
Bożego, dialog małżeński, reguła życia, udział w comiesięcznych spotkaniach kręgu i co
roku w rekolekcjach.
Wspólnota wywiera znaczący wpływ na nasze życie w co najmniej trzech
wymiarach: pozwala spoglądać na nasze małżeństwo i rodzinę z dystansem, daje nam
szeroko pojęte wsparcie oraz uczy nas otwierania się na innych ludzi.
1. Pozwala spoglądać na nasze małżeństwo i rodzinę z dystansu.
Podczas dzielenia się życiem - widzimy, że nasze problemy są udziałem większości
małżeństw w kręgu. Wyzwala to nas z poczucia, że tylko my sobie z czymś nie radzimy.
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To, co kiedyś wprawiało nas w przygnębienie, rodziło poczucie mniejszej wartości,
teraz pozwala radośniej spoglądać na życie i z nadzieją budować dobro.
Zaczynamy dostrzegać u siebie coraz to nowe braki, które przedtem widzieliśmy tylko
u innych. Poznajemy zagrożenia, z których istnienia nie zdawaliśmy sobie sprawy.
Dzięki temu łatwiej jest nam ukierunkować pracę nad sobą, konkretyzując ją w regule
życia. Na przykładzie doświadczeń innych poznajemy zgubne skutki zaniedbań, ulegania nałogom, stawiania siebie na pierwszym miejscu oraz - co ważniejsze - dowiadujemy się o sposobach wyjścia z nich. Zmienia się hierarchia wartości: zaczynamy
rezygnować z kontaktów, lektur, programów w mediach, które nas niszczą lub tylko nie
budują. Angażujemy się w nowe działania, które pomagają nam wzrastać duchowo.
2. Daje nam szeroko pojęte wsparcie i nigdy nie czujemy się samotni.
Znajdujemy pomoc w rozwiązywaniu zwykłych życiowych problemów. Wśród nas są
małżeństwa z dużym doświadczeniem życiowym i przedstawiciele wielu zawodów.
Udzielamy sobie nawzajem wszelakiej pomocy, np. przy przeprowadzce, w znalezieniu fachowca, lekarza, noclegu na drugim końcu Polski, opieki nad dziećmi czy
mieszkaniem, gdy musimy wyjechać itp.
Małżeństwa w kręgu łączy pragnienie czegoś „więcej”. Kroczenie drogą duchowości
małżeńskiej wymaga stałej pracy nad sobą, swoimi słabościami, zwykłym lenistwem.
Jeśli wiemy, że na kolejnym spotkaniu formacyjnym, w ramach dzielenia się realizacją
zobowiązań, i my będziemy zdawać relację - mamy dodatkowy doping, by nie stać
w miejscu.
Najważniejsza jest możliwość rozmowy o naszych problemach osobistych: w pracy
nad sobą, porozumieniu w małżeństwie na różnych płaszczyznach, także fizycznej,
sprawowaniu władzy rodzicielskiej itp. Poruszamy tu sprawy związane z wiarą:
życiem sakramentalnym, modlitwą małżeńską i rodzinną, przedstawiamy swoje
trudności i jak je rozwiązujemy. Ponieważ mamy do siebie zaufanie i tego, co dzieje się
na spotkaniu kręgu, nie wynosimy na zewnątrz, możemy szczerze rozmawiać. Mamy
możliwość wypowiedzieć się przed kimś życzliwie nas słuchającym. Nawet jeśli od
razu nie rozwiążemy problemu – staje się on przedmiotem modlitwy wstawienniczej
kręgu: małżonków i księdza moderatora, którego obecność we wspólnocie jest
niezastąpiona.
3. Uczy nas otwierania się na innych ludzi.
Oczywiście na początku jest to trudne. Świat uczy nas czegoś przeciwnego: dbaj
o siebie, swoje przyjemności, nie daj się wykorzystać… Dlatego zaczynamy formację
w małej grupie w sprzyjających warunkach (na rekolekcjach, spotkaniach kręgu).
Początkowo dużym przeżyciem jest odczytanie na głos fragmentu Pisma Świętego czy
wypowiedzenie kilku własnych refleksji na jego temat. Przez to uczymy się dzielić
tym, co Bóg działa w naszej duszy. Doświadczamy wtedy wzajemnego duchowego
ubogacenia i radości. Realizując charyzmat Domowego Kościoła, zbliżamy się coraz
bardziej do Boga, do siebie w małżeństwie, do naszych dzieci. Daje nam to tyle
szczęścia, że pragniemy dawać świadectwo o Bożej miłości – najpierw w ramach
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kręgu, na Dniach Wspólnoty, a potem na zewnątrz. Tak krok po kroku Bóg
przygotowuje nas do dawania siebie innym. Warto podkreślić, że Domowy Kościół
kieruje małżonków najpierw do swojego domu, rodziny, gdyż obowiązki stanu zawsze
są najważniejsze i zaangażowanie na zewnątrz, z zaniedbaniem najbliższych byłoby
antyświadectwem.
Mamy coraz głębszą świadomość tego, że wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami, gdyż
mamy jednego Ojca w niebie. Pogłębiając jedność z Nim, czujemy, jak wypełnia nas
swą miłością. Nie możemy zatrzymać jej, ograniczyć jej wpływu tylko do naszej
rodziny, kręgu czy wspólnoty Domowego Kościoła. Pojawia się wewnętrzne pragnienie, by iść z Dobrą Nowiną dalej, do innych. Jest to związane z pewnym ryzykiem, że nie
zostaniemy właściwie zrozumiani, ktoś nas odrzuci, wyśmieje… Nie należy jednak
ulegać takim myślom. Wiemy, że jesteśmy posłani, a Bóg udzieli nam tyle łask, byśmy
wypełnili powierzone zadanie.

Dziękujemy Ci, Boże, za wspólnotę Domowego Kościoła, za Twoje prowadzenie
nas, za odkrywanie coraz to nowych owoców uczestnictwa w niej. Z wielką
delikatnością przygotowujesz nas do kolejnych zadań, które niekiedy przerastają
nas, ale czujemy Twą pomoc i wsparcie w trudnych momentach. Dziękujemy Ci za
Twą Miłość, która jest w nas i między nami.
Elżbieta i Lech Polakiewiczowie
Tekst opublikowany w czasopiśmie Różaniec nr 10/2008

Wieści z rejonów

Rejon I

Nowa Ikona Świętej Rodziny
Od dłuższego już czasu na spotkaniach kręgu rejonowego poruszana była sprawa
zmiany Ikony Najświętszej Rodziny. Ikona którą mieliśmy dość długo, po prostu
uległa naturalnemu zużyciu, przez częste używanie. Dopiero w 2015 roku decyzją
kręgu rejonowego i pary rejonowej, Karola i Justyny Strzałkowskich, ustalono że
podejmujemy się wspólnie z wszystkimi kręgami naszego rejonu zakupu nowej
i bardziej okazałej Ikony. Załatwienie tej sprawy powierzono naszemu rejonowemu
skarbnikowi Januszowi Zawłockiemu . Sam znalazł wykonawcę wizerunku Świętej
Rodziny, zaprojektował ramę i stelaż do ikony. Ikonę namalował p. Andrzej Łapiński
z Bydgoszczy. Całość wykonanego kompletu została przedstawiona na spotkaniu
kręgu rejonowego w październiku 2016 roku, gdy parą rejonową zostali Jarek
i Grażyna Rogozińscy. Do zabezpieczenia ikony wykonany został drewniany futerał
z odpowiednim wypełnieniem wnętrza oraz zamknięciem futerału w celu
ograniczenia możliwości uszkodzenia ikony.
W dniu 30.12.2016r. w Święto Świętej Rodziny odbyło się uroczyste poświęcenie
ikony w naszym kościele, Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na
Bielanach, w czasie mszy św. o godzinie 18.00, celebrowanej przez o. Stanisława

Kuczka, w licznej obecności członków naszego rejonu. Cieszymy się bardzo, że w
Roku Miłosierdzia nasza wspólnota DK ma piękną i okazałą ikonę, która towarzyszyć
nam będzie we wszystkich naszych uroczystościach rejonowych. Prosimy
Najświętszą Rodzinę, aby wypraszała dla wszystkich rodzin DK potrzebne łaski.
Bożena i Janusz Zawłoccy

Kolędowanie w rejonie Koniuchy

15 stycznia br. odbyło się kolędowanie Domowego Kościoła w Parafii pw. Miłosierdzia
Bożego i św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Spotkanie uświetniło wystawienie jasełek
przez teatrzyk działający przy Parafii Najśw. Maryi Panny w Harcówce pod
przewodnictwem p. Norberta Czechowskiego. Pragniemy jeszcze raz wyrazić głęboką
wdzięczność dzieciom i osobom starszym-opiekunom grupy występującym w tym
teatrzyku za ich występ, zaangażowanie i poświęcony czas na uświetnienie naszego
kolędowania. Bóg zapłać!
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Spotkanie kolędowe oprócz wymiaru
religijnego (jasełka, wspólne
śpiewanie kolęd) miało również
wymiar społeczny - integracyjny
(m.in. quiz dla dzieci), który
dodatkowo umilił słodki poczęstunek.
Pragniemy na końcu wyrazić
wdzięczność wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie
naszego spotkania- w szczególności
Kasi i Jarkowi oraz Ewelinie
i Arturowi.
Pozdrawiam, Radek

Głęboczek -Bal

”Wszystko ma swój czas
i jest wyznaczona godzina
na wszystkie sprawy pod niebem”( Koh. 3,1 )

W „czas pląsów” spotkaliśmy się w miejscowości Wielki Głęboczek w zajeździe
„Pod kominkiem” na wspaniałej zabawie karnawałowej, którą zorganizowali
Małgosia i Paweł Krajnik, para rejonowa z Brodnicy.
Frekwencja dopisała, przybyło ok. 130 osób, aby wspólnie chwalić Pana tańcem.
Wśród gości były osoby z Brodnicy i jej okolic, Torunia, Bydgoszczy, a nawet
z południa Polski, przebywające akurat u swoich bliskich na feriach zimowych.
Impreza rozpoczęła się od modlitwy poprowadzonej przez moderatora diecezjalnego
ks. Andrzeja Jakielskiego.
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Przy suto zastawionych stołach bawiliśmy się do 2-ej w nocy. Gorące rytmy, które
prezentował DJ Michał porwały do tańca wszystkich od najmłodszych do
najstarszych uczestników. Parkiet cały czas był pełny z krótkimi przerywnikami na
zabawy dla dzieci, które prowadził Jerzy Ochlak. Zatańczyliśmy razem kaczuchy,
belgijkę, a taneczny pociąg kilkakrotnie przemierzał trasę pomiędzy stolikami.
Już tradycyjnie w trakcie zabawy odbyła się też licytacja i gra fantowa, z których
dochód zasilił fundusz rekolekcyjny DK.
Bardzo dziękujemy Panu Bogu, że udzielił nam ducha radości oraz organizatorom
za perfekcyjnie przygotowany bal karnawałowy.
Grażyna i Jarek Rogozińscy

OGŁOSZENIA

Poszukujemy opiekunki do naszych córeczek: 6 lat, 4 lata i 2 lata (opieka dotyczyć
będzie głównie dwóch młodszych) w wymiarze ok 6-7 godzin dziennie. Oprócz
zajmowania się dziećmi konieczne będzie także przygotowywanie posiłków.
Mieszkamy na terenie parafii św. Józefa. Tel. 507 562 597.
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w rekolekcjach tematycznych:

Wiara Postaci Starego Testamentu, a nasza wiara dzisiaj
22-26.08.2017 - Lipnica

zgłoszenia: Maria i Wiesław Skwira; tel. 604 055 420 lub (56) 649 62 19, e-mail:
ziolowaapteka@ziolowaapteka.pl
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Krucjata Wyzwolenia Człowieka

- "wąskie gardło" w formacji Domowego Kościoła
Ciągle myślimy, że wolność to sprawa pewnych zewnętrznych uwarunkowań, a tymczasem „ku wolności wyswobodził na Chrystus”.
(...) Jeżeli postępuję zgodnie z prawdą, wtedy jestem wolny.
I obojętnie czy jestem w więzieniu, czy w obozie, obojętnie czy ja za
to życie zgodne z prawdą ponoszę takie czy inne konsekwencje, czy
nawet poniosę śmierć: jestem człowiekiem wolnym. Zrozumienie
tego, to jest sprawa najbardziej nam w tej chwili potrzebna.
Chrystus na Krzyżu był w najwyższym stopniu wolny, nikt nie ośmieli
się nawet dopuścić tej myśli, że Chrystus nie był wolny w tym
momencie.
ks. Franciszek Blachnicki
Istnieje wiele „wąskich gardeł”, przez które członkowie DK „przeciskają się” w trakcie
formacji. Uczestnictwo w rekolekcjach blokują koszty i brak urlopu (a jeszcze bardziej
brak pragnienia przeżycia takich rekolekcji); udział w dniach wspólnoty i innych wydarzeniach z życia Ruchu uniemożliwia tzw. „brak czasu”; wewnętrzną przemianę osobistą
i małżeńską – brak konsekwentnego i systematycznego podjęcia zobowiązań. Istnieje też
specyficzne „wąskie gardło”, kiedy wspólnota próbuje wyłonić kandydatów do
pełnienia posług par odpowiedzialnych - jest nim uczestnictwo w Krucjacie
Wyzwolenia Człowieka.
Zasady DK precyzują, że przynależność do KWC jest warunkiem podjęcia posługi pary
diecezjalnej, filialnej i krajowej. W przypadku pary rejonowej warunek ten został złagodzony sformułowaniem: „oczekuje się włączenia w dzieło KWC”, zaś przed parami animatorskimi i pilotującymi kręgi Zasady w ogóle go nie stawiają (być może z obawy, że wówczas
nie znaleźlibyśmy wystarczającej ilości takich par…). Ileż to razy zdarza się, że widzimy
w kimś naszych następców w posłudze; już mamy ich zgodę na kandydowanie, już się
cieszymy… I wtedy pada jeszcze jedno pytanie: czy należycie do KWC? I zimny prysznic;
przeczący ruch głowy, konsternacja. Poszukiwania kandydatów trzeba zaczynać od nowa.
Stąd już tylko krok do pokusy, aby rozwiązać problem przy pomocy środków obcych
duchowi KWC. Znamy przypadek podjęcia w tym względzie dość karkołomnej próby:
diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia Diakonia przyjęła uchwałę o następującym
brzmieniu: „Pary rejonowe oraz animatorzy Kręgów Domowego Kościoła na czas
pełnienia posługi powinni podjąć Krucjatę Wyzwolenia Człowieka”. O ile kierunek
rozeznawania był tu jak najbardziej słuszny (tak - należy dążyć do tego, aby do KWC
należały wszystkie pary rejonowe i animatorskie, bo jak tu prowadzić innych ku
wyzwoleniu, jeśli para odpo-wiedzialna sama ma z tym problem?), o tyle zapis „na czas
pełnienia posługi” nijak nie pasuje do idei Krucjaty jako dobrowolnego
i bezinteresownego daru z siebie. W tym momencie czynimy z przynależności do Krucjaty
kłopotliwy warunek, który trzeba „jakoś” obejść.
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Czym właściwie jest Krucjata Wyzwolenia Człowieka, że sprawa przynależności do niej
budzi aż takie emocje? Czy wyrzeczenie się picia, częstowania i wydawania pieniędzy na
alkohol to naprawdę coś aż tak trudnego do zrealizowania?
W pewnym stopniu tak. Bo trzeba się zmierzyć z realnymi wyzwaniami. Przyjąć spokojnie
ironiczne spojrzenia (fakt, nieco mętne…) współbiesiadników, wytrzymać docinki typu:
„Bądź mężczyzną!”, nie dać się nabrać na zachęty: „Co, nie wypijesz za moje zdrowie?”.
Idąc dalej, trzeba liczyć się z tym, że niektórzy „przyjaciele” (a bywa, że i rodzina)
przestaną przychodzić na bezalkoholowe imieniny, a decyzja o organizacji bezalkoholowego wesela wywoła ich furię.
To jednak byłoby za mało. Bo w końcu otoczenie jakoś przywyknie do naszego „dziwactwa”, przyzwyczai się. Przylgnie do nas etykietka: „w porządku gość, chociaż nie pije”.
Może nawet doczekamy się swego rodzaju szacunku, a przynajmniej tolerancji.
Tylko że wcale nie o to chodzi!!!
Abstynencja to tylko zewnętrzny przejaw tego, co ma się dokonać w naszym wnętrzu! To
taki duchowy poligon, na którym kształtujemy w sobie – we współpracy z łaską Bożą odwagę do tego, by żyć w wolności. By wyznawać wiarę w Chrystusa z podniesioną
głową, a nie ukradkiem, tak, aby sąsiad się nie domyślił. By kierować się w każdej sytuacji
głosem sumienia, a nie względem na to, co sobie o nas pomyślą inni. By mieć silne
przekonania, jasno sprecyzowane poglądy i bronić ich z podniesionym czołem
również wtedy, kiedy jesteśmy w mniejszości, czy wręcz sami, a wszyscy naokoło
nazywają nas „oszołomami”, „nawiedzonymi”, „katolibanem”, „pieniaczami”, „burzycielami spokoju”. By odezwać się w obronie Chrystusa, wiary, Kościoła na przysłowiowych
„imieninach u cioci”, kiedy - zazwyczaj po 2-3 kieliszkach - zostaje podjęty ulubiony
temat: „Jaki to ten Kościół i księża są okropni”. Ale również - by odezwać się (z życzliwością!) wtedy, gdy mój pasterz potrzebuje dobrej rady, napomnienia, bo błądzi.
„Świadome uczestnictwo w KWC” to coś nieporównanie większego od rezygnacji
z lampki szampana, butelki piwa, kieliszka wina czy wódki. To praca nad tym, aby mieć
odwagę publicznie trwać przy prawdzie, nie oglądając się na to, jaką cenę przyjdzie
za to zapłacić.
Członek KWC stawia wymagania przede wszystkim sobie, a potem dopiero innym. Jeśli
ma być świadkiem Chrystusa, nie może zamykać oczu na swoje słabości; nie udaje
„świętoszka”. Wyrasta stopniowo z egoizmu, który bywa tak wielki, że człowiek
wykrzykuje: „Po co mam wstępować do Krucjaty? Przecież JA nie mam problemu
z alkoholem!” – a nie dostrzega, że mógłby w ten sposób podjąć post za rodzonego brataalkoholika (autentyczny przypadek, mój – tzn. Tomka – własny).
Tak, uczestnictwo w KWC skutecznie leczy z choroby o nazwie „JA”… Ono nie jest
jakimś formalnym wymogiem, wymyślonym „na złość”, aby utrudnić podejmowanie
posług w Domowym Kościele. Jest drogą wyrastania z egoizmu, poszerzania naszej
duchowej wyobraźni, budzenia odpowiedzialności za szersze podwórko, niż moje tylko
życie. Podjęcie Krucjaty z motywów nadprzyrodzonych buduje w nas cechy, które są
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niezbędne do tego, aby wymienione w Zasadach posługi pełnić z miłością, owocnie,
z pasją, w sposób, który będzie przyciągał innych do Chrystusa.
Może tu: w oporze przed podjęciem Krucjaty, kryje się odpowiedź na pytanie,
dlaczego tak bardzo się trudzimy przy pełnieniu naszych posług w DK, a nie tak dużo,
jak byśmy chcieli, zmienia się na lepsze?

Ks. Franciszek Blachnicki w liście zatytułowanym „Odpowiedzialność za charyzmat
oazy” pisał: Przede wszystkim my, odpowiedzialni Ruchu Światło-Życie, musimy przeprowadzić rachunek sumienia. Czy i w jakim stopniu wypełniliśmy nasze zobowiązania wobec
Papieża i Niepokalanej, Matki Kościoła, związane z ogłoszeniem Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka? Czy przynajmniej już ogół członków Ruchu - moderatorów, animatorów
i innych - oddał się do dyspozycji Niepokalanej - przez ofiarę abstynencji, aby stać się
w Jej ręku narzędziem, «nowym wojskiem Gedeona»? Sytuacja naszego Narodu jest
nadal tragiczna. Gorsze od niewoli zewnętrznej jest zniewolenie, które sami siebie
narzuciliśmy. Niewola alkoholizmu, nikotynizmu, narkomanii, traktowania człowieka
jako przedmiotu użycia, manipulowanie nim, zabijanie poczętego życia. Patrząc na
rozmiary tego zniewolenia, zaczynamy się lękać o egzystencję narodu. Naród niewolników! A z drugiej strony: tyle szlachetnych zrywów, przejawów wolności ducha, heroizmu
świadectwa... (…) Co za kontrast - naród Solidarności i Papieża Jana Pawła II - i ta
codzienność charakterologicznych skrzywień i te przejawy patologii społecznej. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich, procentowo nawet będzie to mniejszość - ale niemniej jest to
nasza «wizytówka» i wszyscy za to odpowiadamy. Nie ma w tej chwili dla nas sprawy ważniejszej nad wychowanie Nowego Człowieka, człowieka wyzwolonego z nałogów poniżających jego godność dziecka Bożego. Ruch Światło-Życie otrzymał charyzmat oazy
i pedagogii Nowego Człowieka, ruch otrzymał charyzmat teologii wyzwolenia człowieka
i z tego wypływa obowiązek podjęcia Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Nie odpowiemy na
wezwanie znaków czasu, nie spełnimy oczekiwań Papieża, Kościoła, Narodu polskiego jeżeli nie podejmiemy gorliwie, konsekwentnie i wielkodusznie programu Krucjaty. Każda
wspólnota oazowa musi stać się dzisiaj szkołą Nowego Człowieka, ogniskiem Nowej
Kultury i stanicą Krucjaty Wyzwolenia Człowieka.
Gdyby wszyscy ludzie – pisał w innym miejscu ks. Blachnicki - albo przynajmniej duża
część naszego społeczeństwa weszła na drogę odważnego, konkretnego i prostego
dawania świadectwa prawdzie bez względu na konsekwencje (...) wnet zostałaby
wprowadzona w życie narodu realna siła wyzwolenia, której wpływ zaznaczyłby się we
wszystkich dziedzinach życia, nie wyłączając politycznej. W ten sposób chrześcijanie
byliby wierni obowiązkowi zaangażowania się w sprawy dobra wspólnego, nie
wychodząc z przesłanek politycznych, ale idąc za nakazem sumienia („Deklaracja w
sprawie zaangażowania członków Ruchu w aktualne problemy narodu”).
Jak można pozostać obojętnym wobec takiego wezwania?
Odwagi!!!

Beata i Tomasz Strużanowscy
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Prawdziwy Kapłan z powołania - lekarz dusz.
O tym jak ważna jest rola księdza w ruchu Domowego Kościoła, nie trzeba pewnie
nikomu tłumaczyć. Pomimo, że taki ksiądz nie prowadzi kręgu, to stanowi oparcie dla
wszystkich uczestniczących w nim małżeństw. Nie jest małżonkiem, więc stoi obok
spraw z zakresu małżeństwa i rodziny. Nie jest jednak wyalienowany z problematyki
rodzinnej, gdyż sam będąc dzieckiem uczestniczył w swoim własnym życiu rodzinnym. Taka pozycja umożliwia obiektywne spojrzenie na sytuacje mające miejsce
wśród członków kręgu, dokonanie niezależnej oceny i służenie radą. Oprócz tego
wyjaśnia dylematy dotyczące wiary czy teologii. Bez wątpienia stanowi autorytet.
Opisana wyżej rola kapłana może dla niektórych wydawać się zbyt idealna i w związku
z tym mało realna. Jednak takim księdzem mógł się pochwalić krąg Domowego
Kościoła w Kowalewie Pomorskim. Był nim ksiądz Adam Lis. Celowo użyto czasu
przeszłego, ponieważ z dniem 1 marca został on przeniesiony i rozpoczął posługę
w innej parafii. Z kręgiem był związany przez prawie siedem lat. Przychodząc do
Kowalewa Pomorskiego nie posiadał dużego doświadczenia w pracy z małżeństwami.
O wspólnocie Domowego Kościoła tylko słyszał, że taka formacja istnieje. Jednak
bardzo się w nią zaangażował. Nikt z małżeństw należących do kręgu nie spodziewał
się, że te niespełna siedem lat spędzonych z księdzem Adamem okaże się tak owocnym
i wartościowym czasem – dla nich jako małżonków.
A co mówią sami członkowie kręgu?
„Zastanawialiśmy się jaki będzie ten nowy wikariusz??? Wszak ma przejąć nasz krąg
Domowego Kościoła po odchodzącym ks. Andrzeju… No i ??? Zaproszony na
spotkanie przychodzi (…) nieco nieśmiały, lekko zakłopotany, ale widać, że otwarty na
nowe wyzwania (…).
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Szybko okazuje się, że ks. Adam jest obowiązkowy, niezwykle spokojny i rozważny,
wyjątkowo zaangażowany we wszystko czego się podejmuje i chętny do wszelkiej
współpracy. Ogólnie rzecz ujmując, to całkiem fajny gość. A ponieważ jest jaki jest,
szybko zostaje „doceniony” i opiekuje się niemal wszystkimi działającymi w parafii
grupami i stowarzyszeniami.
Dla nas Adam to kapłan rozmiłowany w Eucharystii, potrafiący celebrować każdą Mszę
w taki sposób, że stajesz się jednym z apostołów zasiadających w Wieczerniku razem
z Jezusem.
Adam to także kapłan nie szczędzący swojego czasu na działania nakierowane na
świadczenie i głoszenie Dobrej Nowiny tam, gdzie to tylko możliwe. To ksiądz cierpliwy,
potrafiący dogadać się z przedszkolakami (tzw. bąbelkami), młodzieżą, osobami
dojrzałymi i starszymi, choć dla każdych trzeba innego rodzaju cierpliwości. O nas –
małżonkach z DK – zwykł mówić „młodzi małżonkowie”, chociaż nasze małżeńskie
staże dawno osiągnęły 10+.
To kapłan, który nie marudzi, nie biadoli, nie wymaga szczególnego zainteresowania
swoją osobą, chociaż chciałoby się Mu tak po prostu pomóc, On raczej niczego nie
potrzebuje i jest zadowolony z tego co akurat ma. A nawet jak już coś ma, to szybko
znajdzie osobę bardziej potrzebującą, by oddać jej i to, co ma. Adam do swojej posługi nie
potrzebuje drogiego pióra, najnowszego telefonu, tzw. markowych ubrań czy
luksusowego auta.
Szybko stał się jednym z nas – szeregowym kręgowiczem. Szanuje nas, a my Jego,
oczekuje na nas w konfesjonale, kiedy Go o to prosimy, modli się razem z nami, wspiera
rozmową, zadzwoni z troski, pożartuje, popłynie kajakiem, odwiedzi by razem wypić
herbatę. Jest nieco zdystansowany, niechętnie okazuje emocje, z wyczuciem i rozwagą
używa wielkich słów, jest po prostu autentyczny”.
„Ksiądz Adam w trakcie swojego pobytu w Kowalewie dał nam dobrą lekcję
pokory, bo jest dla nas wśród wszystkich ludzi, których znamy, najlepszym przykładem
człowieka pokornego. Cenimy u Niego też konsekwencję w postępowaniu, bo jak obrał
jakąś drogę czy też podjął jakieś zadanie, to je realizował pomimo przeszkód i często bez
wsparcia innych. Uważamy też, że jest odważny, ponieważ pamiętamy Jego pierwsze
spotkanie w naszym kręgu. Myślimy, że nie było dla Niego łatwe, co potwierdzały: mina i
duże oczy, z jakimi wychodził ze spotkania. Jednak wytrwał z nami tyle czasu. A do tego
my wszyscy dużo starsi od Niego i z poczuciem humoru, które nie do końca „łapał”. Ale
nie zwiał i nawet przyszedł na następne spotkanie. Szacun”!
„Jesteśmy rodziną, która przez te kilka lat duszpasterstwa księdza Adama Lisa
w naszej parafii wzrastała w wierze. Odbywało się to nie tylko w kościele, gdzie
najświętsza Eucharystia zawsze była odprawiana z należytą czcią, ale również od kilku lat
na spotkaniach we Wspólnocie Domowego Kościoła. Ksiądz Adam jest dla nas wzorem
skromności i głębokiej wiary poprzez przykład swojego życia i słów, które do nas kieruje
– ciągle dążymy do świętości. Wielokrotnie rozmawialiśmy z Nim dzieląc się radościami
i smutkami. Zawsze doświadczaliśmy zrozumienia, pociechy, siły modlitwy, choć i nakierowania na właściwy tor. Nauka księdza Adama wypływa ze słów Ewangelii. Zawsze
znajduje właściwy cytat albo przykład z Biblii. Nigdy nas nie krytykuje, nie osądza, co
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najwyżej mówi o konsekwencjach naszego postępowania i wspomina życiową postawę
Maryi. Nas małżonków uczy jedności, miłości i wzajemnego zrozumienia, a nade
wszystko mówi o wybaczeniu nawzajem zadanych ran stawiająć za wzór Matkę Bożą.
Uczy nas pokory wobec siebie i Boga poprzez swoją postawę przyjmowania woli Bożej
zawsze jako łaski.
Ksiądz Adam stał się od początku bytności w naszym Kościele duchowym
przewodnikiem także dla naszych dzieci. Nasi synowie zawdzięczają Mu odkrycie
powołania do służby liturgicznej. Dzieci dostrzegają w Nim zaangażowanie i wielką
pobożność. On zawsze ma dla ministrantów otware serce i czas, jest wyrozumiały i szczodry, ale także wymagający. Grono ministrantów i kandydatów bardzo się rozrosło mając
za "ojca" opiekuna tak wspaniałego, choć skromnego Duszpasterza. Dostrzega to co
właściwe. Jest zdecydowany w swoich przekonaniach. To bardzo ważne w obecnych czasach zwłaszcza dla młodzieży, by mówić i doceniać piękne wartości naszego życia, takie
jak miłość, przyjaźń, czystość, braterstwo, chęć pomocy innym, przestrzeganie Przykazań Bożych. Nasze córki czynnie zaangażowane są w Oazę. Podczas spotkań czerpały
z Jego wiedzy teologicznej i często było to tematem rozmów rodzinnych. Tak więc
błogosławiąc wysyłał za nami Ducha Świętego, który działa także w naszej rodzinie.
Czy dzięki takiemu kapłanowi jak ksiądz Adam może zmienić się nasze życie?
Jesteśmy dziś pewni, że tak. Do końca życia będziemy wspominać wydarzenia, w które
nasz Adaś był bardzo zaangażowany i wcielał w życie wiele innowacji. Nie zapomnimy
o Nawiedzeniu naszej parafii przez Matkę Boską Jasnogórską w kopii obrazu, Światowe
Dni młodzieży i wizytę pielgrzymów z Gabonu, komunię świętą dzieci, Drogę Krzyżową
ulicami miasta, październikowy Różaniec, majówkę pod figurką, wieczór uwielbienia,
msze dla rodzin z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich, msze polowe w strugach
deszczu i radosne agape, wspólne rekolekcje czy kajaki.
Ksiądz Adam jest cześcią naszych wspomnień, naszego życia i na zawsze tak
pozostanie. Będzie nam Go bardzo brakować. To On pokazał nam jak gorliwie się modlić,
czerpać z tego radość i pogodę ducha. Mamy wielkie szczęście, że Bóg skierował Go do
naszej parafii, bo dzięki Niemu rozkwitło w wierze wiele rodzin i małżeństw. Teraz Bóg
posyła Go do posługi innym, by kolejne Boże owieczki mogły czerpać z Jego mądrości
i wiary, by wzrastać do świętości“.
„Jakie wartości wniósł w nasze życie małżeńskie? Przede wszystkim poczucie
stałości i spokoju, umiłowanie mszy świętej, a także uwrażliwienie sumienia i motywowanie do czynienia dobra.
Poczucie stałości i spokoju wynika wprost z postawy życiowej księdza Adama. Pokazał
nam, że nasze relacje nie powinny podlegać wahaniom, które są wynikiem stanów
emocjonalnych, wpływów osób trzecich albo innych czynników zewnętrznych. Muszą
być kształtowane niezależnie od nich, ponieważ miłość jest decyzją a nie uczuciem.
Od kilku lat lubimy uczestniczyć we mszy świętej nie tylko w niedziele i święta,
lecz również w środku tygodnia. Celebracja eucharystii, z jaką się spotkaliśmy,
wzbudziła w nas rozsmakowanie się w tym sakramencie. Inaczej zaczęliśmy ją
pojmować i bardziej przeżywać.
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Ksiądz Adam okazał się również wspaniałym spowiednikiem, który jak nikt dotąd
wcześniej nie trafiał do naszych sumień. Potrafił wskazać obszary, w których
zaniedbaliśmy się i uwrażliwić nas na nie. Dawał wskazówki i przykłady, w jaki sposób
można poradzić sobie ze słabościami. Ale na tym nie koniec. Wskazywał też na zalety.
Identyfikował dobre strony naszego życia motywując nas tym samym do ich wzmacniania
i utwierdzając w przekonaniu którą drogę należy wybierać, aby się zbawić.
Dzięki takiemu kapłanowi, jak ksiądz Adam, nasze małżeństwo zostało
umocnione. Nabrało pewnej stałości i równowagi. Oby takich duszpasterzy było jak
najwięcej”.
I na koniec Ballada o Małym Rycerzu:
Księże Adamie,
Tyś jak rycerz uzbrojony,
W miecz Maryjny przybył w te strony.
My małżonkowie zaślubieni sobie,
Ujrzeliśmy Rycerza Maryji w Twojej osobie.
Byłeś, jesteś i będziesz nam wzorem,
Pokazałeś Nam Boga, Maryję, poważnie a czasem z humorem.
Twa postawa wielka, choć w niedużym ciele,
Uczyła Nas Miłości Jezusa i bycia jego przyjacielem.
Miecz Twój – Różaniec, pozostanie z Nami,
Gdy w modlitwie wieczornej razem klękamy.
Mamy nadzieję Rycerzu Mały,
Spotkać się z Tobą u Boga Chwały.
Powyższe świadectwa śmiało można podsumować słowami „Chwała Panu”. Nie
ulega wątpliwości, że to Bóg zesłał do kręgu w Kowalewie Pomorskim tego właśnie
konkretnego kapłana, który swoją postawą, zaangażowaniem i bezgranicznym oddaniem
się sprawie przyczynił się do wzrostu duchowego wszystkich małżeństw. Jednakże na
małżeństwach nie koniec. Duchowny opiekun kręgu również może czerpać z Domowego
Kościoła. Oto jakie wartości przyniosło uczestnictwo w kręgu księdzu Adamowi Lisowi:
„Kościół Domowy jest dla mnie miejscem, w którym spotykają się dwa
Sakramenty: Sakrament Małżeństwa i Kapłaństwa. Te dwa Sakramenty są jak dwa
skrzydła, które wznoszą Wspólnotę Parafialną bliżej Boga. Kościół Domowy to dla
mnie miejsce, w którym spotykają się dłonie małżonków przewiązane stułą kapłana.
Comiesięczne spotkania Kręgu pomogły mi lepiej poznać, nie tylko w teorii,
ale przede wszystkim w praktyce, czym jest Małżeństwo. Poznałem czym jest
Małżeństwo od środka, z punktu widzenia żony, męża, dzieci, domu, pracy, wakacji,
integracji, codziennych problemów no i oczywiście modlitwy. Kapłan uczestnicząc w
spotkaniach Kręgu jest "katechizowany" przez małżonków i wychowywany do życia
w rodzinie. Kochani Małżonkowie! Wasze doświadczenie rodzinne bardzo często
pomagało mi podczas lekcji religii, kursów przedmałżeńskich, kazań,
w kierownictwie duchowym i podczas spowiedzi. Chciałoby się powiedzieć, że
Kapłani taki będą głosić model rodziny, jaki sami im przekażecie.
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Kościół Domowy to w końcu Wspólnota Przyjaciół i wspaniała przygoda życia.
Ufam, że są to przyjaźnie na całe życie i że razem się zestarzejemy. Noszę Was
wszystkich głęboko w sercu, pamiętam w modlitwie i nawet na odległość będę
widział jak Wasze Dzieci dorastają, dojrzewają, idą do szkół, na studia, do pracy,
zakładają rodziny. Kościół Domowy to Wspólnota, w której spotykają się dwa
Sakramenty: oblubień-cza miłość męża i żony i celibat kapłana. Dwie drogi, dwa
sposoby zjednoczenia z Jezusem Chrystusem”.
Od marca ksiądz Adam rozpoczął życie w innej parafii. Można jednak mieć pewność, że
te kilka lat spędzonych w Domowym Kościele pozwoli mu lepiej rozumieć sprawy
małżeńskie, codzienne życie rodzinne i przyczyni się do tego, że jego posługa duszpasterska będzie dostosowana do potrzeb nowych parafian, którą przecież stanowią rodziny.

Świadectwa

Wojtek Polakiewicz

Dni skupienia "Uczniowie z Emaus"
W dniach 24-26.02.2017r. uczestniczyliśmy z mężem w rekolekcjach „Uczniowie
z Emaus”, prowadzonych przez ks. Romana Chylińskiego. Rekolekcje poświęcone były
Słowu Bożemu - znaczeniu, zrozumieniu i praktycznym zastosowaniu Słowa w naszym
życiu. Na początku prowadzący przybliżył nam etapy wiary, na których możemy znajdować się w obecnej chwili, a których wyznacznikiem jest głębia naszej relacji z Jezusem,
otwartość na Jego obecność i Jego Słowo. Czasem w różnych sferach życia bądź
w różnych okolicznościach możemy być na różnych poziomach, ale naszym celem jest
dążenie do bycia świadkiem. Drogą do tego jest budowanie coraz głębszej relacji
z Bogiem poprzez zapraszanie Go do różnych sytuacji w naszym życiu, otwarcie oczu
i serca na Jego obecność.
Na tej drodze jako małżonkowie mamy się wzajemnie wspomagać, czekać na siebie,
jeżeli trzeba, a jako rodzice – uczyć i przekazywać Słowo Boże naszym dzieciom, karmić
je tym słowem poprzez na przykład codzienne czytanie przed snem.
W drugim dniu rekolekcji poznawaliśmy Słowo Boże jako Osobę, poprzez siedem
obrazów mówiących nam o działaniu i naturze Bożego Słowa. Ujrzeliśmy Słowo Boże
jako lampę, która pokazuje prawdę o człowieku, ale go nie potępia, miecz który przenika
by oczyścić oraz tarczę chroniącą przed złem, młot kruszący w nas pychę, arogancję,
pewność siebie, dumę, kształtujący nasz charakter do Bożych zadań, oraz jako miód,
wodę i deszcz, pokarm i ziarno. Był to również dzień dzielenia się działaniem Słowa
Bożego w naszym życiu i czasem jaki poświęcamy na kontakt z Pismem Świętym.
Podczas homilii ks. Roman opowiedział nam o siedmiu skutkach Słowa Bożego, które
stwarza, rozdziela, zbawia i leczy, napełnia wiarą i nawraca, wypełnia Duchem Świętym,
buduje wspólnotę i wskazuje drogę do nieba. Każdy aspekt został opatrzony
odpowiednimi fragmentami Słowa Bożego.
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Ostatni dzień poświęcony był rozważaniu „siedmiu przykazań Słowa Bożego” czyli praktycznym radom, jak korzystać z Pisma Świętego, żeby słuchać, zrozumieć, pojąć i przyjąć
Słowo Boga. Bardzo mocno została zaakcentowana konieczność głośnego czytania Słowa
Bożego w domu, a także ogromna rola ojca w głoszeniu słowa. Wszystkie bardzo bogate
treści zostały wyraźnie powiązane z małżeństwem, z naszą wzajemną rolą wobec siebie
jako męża i żony, w głoszeniu i słuchaniu Słowa Bożego, przekazywaniu miłości i wiary
w Słowo Boga naszym dzieciom. Rekolekcjonista ukazał także zagrożenia płynące
z zaniedbań w tej sferze. Rekolekcje zakończyły się pięknym czasem świadectw, w których na prośbę prowadzącego małżonkowie głośno przed całą wspólnotą wyznawali wiarę
w to, że Słowo Boże jest żywe i nierzadko ze łzami w oczach mówili o Jego roli w życiu.
Wielką pomocą w przeżywaniu tych rekolekcji była diakonia wychowawcza animowana
przez Anię i Tomka. Dzięki oddanym, pełnym pomysłów „ciociom i wujkom” opiekę
miały zarówno maluchy, dzieci kilkuletnie, jak i starsze. Dzięki temu rodzice mogli
w spokoju serca napełniać się Słowem Boga i treściami ułatwiającymi Jego poznanie.
Dziękujemy Panu Bogu za możliwość udziału w tych rekolekcjach, karmienia się Jego
obecnością w Słowie i Eucharystii, ubogacania się świadectwem braci i sióstr ze wspólnoty
i wyznania w moc Bożego Słowa i Jego działanie w naszym życiu.
Dziękujemy też ogromnie za osobę księdza Romana, przez którego Duch Święty działa, by
docierać do naszych serc (były to już kolejne rekolekcje przez niego prowadzone,
w których uczestniczyliśmy – warto, zachęcamy!) i za Elę i Pawła, którzy włożyli tyle
serca, czasu i zaangażowania w ich przygotowanie.
Chwała Panu.
W dniach 24-26 lutego uczestniczyliśmy w dniach skupienia „Działanie Słowa Bożego”
zorganizowanych przez Elę i Pawła Sołdrowskich w Centrum Dialogu w Toruniu.
Konferencje głosił nam ks. Roman Chyliński CSMA, który przypomniał, iż Słowo Boże
jest Osobą i zawsze trzeba je czytać jak spotkanie z Osobą, a nie jak z książką. Ono do nas
prawdziwie przemawia i w Nim znajdziemy odpowiedź na każde nasze pytanie. Bardzo
ważne jest byśmy przed (najlepiej głośnym) przeczytaniem Słowa Bożego zawsze prosili
o pomoc Ducha Świętego, o zrozumienie przeczytanych i usłyszanych od Boga słów.
Dowiedzieliśmy się, jak modlić się Słowem Bożym, korzystać z Jego mocy w rodzinie.
Była też mowa o czerpaniu z komentarzy i jak zapamiętywać wersety (korzystając np. z
naszej daty urodzin i wybierając ulubioną Ewangelię).
Ks. Roman w sposób bardzo obrazowy, z pomocą osób i ciekawych rekwizytów przedstawił nam m.in. siedem obrazów Słowa Bożego. W wielkim skrócie: Jest ono jak Lampa
(Ps 119,105, Jan 8, 1-11) Ono rozświetla nasze sumienia, uczy nas, aby nie potępiać
drugiego człowieka (byśmy nie rzucali kamieniami złych słów, obmowy). Słowo Boże jest
jak Miecz (Hbr 4,12). Jeśli je poznamy, będziemy mieli czym walczyć. (Bierzmy wiarę
jako tarczę, ale bierzmy też miecz!). Słowo Boże jest Światłem. Mając to światło
będziemy mogli je przekazywać naszym dzieciom. Dobrze byśmy czytali dziecku od
najmłodszych lat do snu Słowo Boże i w prostych słowach mówili, co ono ukazuje. Słowo
Boże jest jak Młot - kształtuje nas do Bożych zadań, kruszy naszą pychę. Przez wytrwałość
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jesteśmy w stanie osiągnąć piękny charakter. Jest jak Miód (Ps. 119, 103), … jak Pokarm
(Mt 4,4 „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust
Jego”). Jak Woda i deszcz (Iz 55,10-11) - nie powróci, dopóki nie nawodni zeschłej ziemi.
Jest też jak Ziarno (Mk 4, 26-29, Łk 8,11), które kiełkuje i wydaje plon.
Czas przeżycia tych dni skupienia/ Eucharystii i adoracji, był dla nas czasem
niezwykłym i bardzo cennym. Z pewnością wykorzystamy wiele dobrych sposobów
i rad dla małżonków, o tym jak rozwijać i pielęgnować naszą miłość. Za wszystko bardzo
Bogu, posługującym i małżeństwom dziękujemy, a w przyszłości polecamy takie „krótkie
rekolekcje” innym.
Beata i Tomek Grabowscy
Ps. Ks. Roman Chyliński zamieszcza komentarze do Słowa Bożego z dnia na Facebooku.

Szczęść Boże!
W dniach 24-26 lutego mieliśmy niepowtarzalną okazję uczestniczyć w rekolekcjach
„Działanie Słowa Bożego” w Centrum Dialogu w Toruniu. Ela i Paweł Sołdrowscy
zorganizowali świetne rekolekcje - jak zawsze zresztą- dołożyli wszelkich starań, by
wszystko było dopięte na ostatni guzik. Wyszukali wspaniałego rekolekcjonistę
ks. Romana Chylińskiego (CSMA), który z wielkim zaangażowaniem wykładał „Słowo
Boże”. Wielkie dzięki dla diakoni dziecięcej, za ich trud pracy nad naszymi pociechami
(a było ich ze 30-ścioro), że dzięki NIM my rodzice (nierzadko 2, 3, a nawet 4 dzieci)
mogliśmy w ciszy i spokoju uczestniczyć w wykładach, modlitwie uwielbienia etc.
Rekolekcje ukazały mi moje braki w relacji z Panem Bogiem, zdałem sobie sprawę, jak
wiele jeszcze mogę zrobić z własną modlitwą, czytaniem Słowa Bożego i zgłębianiem
tego, co mówi do mnie sam Bóg. Na zakończenie rekolekcji była godzina świadectw i choć
to godzina tylko z nazwy, czas się nie dłużył, co więcej czas ten był bardzo budujący
i motywujący do działania by pogłębić swą relację z Panem Bogiem.
Jeszcze raz dziękujemy organizatorom, prowadzącemu, diakonii dziecięcej i Wam
wszystkim uczestnikom. Z Panem Bogiem !
Piotr (Rubinkowo I)
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Szczęść Boże!
Na rekolekcje trafiłam dzięki mężowi. To on nas zapisał, jednak z powodu choroby dzieci,
nie mogliśmy uczestniczyć w nich razem. Tym razem padło na mnie ponieważ na
poprzednich dniach skupienia to ja opiekowałam się dziećmi, które chorowały, a Łukasz
uczestniczył w rekolekcjach. Nie były to jednak rekolekcje przeżyte całkiem osobno.
Trafiła mi rola sprawozdawcy. Wieczorem po powrocie do domu siadaliśmy, a ja
opowiadałam co się działo i co mnie poruszyło. Dzięki temu miałam podwójną korzyść,
ponieważ mogłam ponownie zanurzyć się w usłyszane słowo i utrwalić je. Tak wiele słów
było poruszających, że trudno wszystkie wymienić. Przede wszystkim to, że Słowo Boże
jest Osobą, która daje odpowiedzi na każde nasze problemy i rozterki. Słysząc te słowa
zastanawiałam się, że może byłaby odpowiedź jak leczyć naszego syna, który od kilku lat
choruje na uszy. Szukaliśmy do tej pory różnych rozwiązań. Obecnie czekamy na zabieg
w szpitalu, a w nadziei, że uda się z niego wymigać leczymy go ziołami przepisanymi przez
bonifratrów. W godzinie świadectw, usłyszałam słowa „nie zioła ich uzdrowiły ani okłady,
lecz słowo Twe, Panie, które wszystko leczy” Mdr 16,12. Poczułam, że Bóg wskazuje nam
drogę, która naprawdę jest w stanie uleczyć naszego syna i nas samych. Kilka razy dziennie
powtarzamy przytoczony fragment wierząc, że Słowo Boże ma moc przemienić życie.
Chwała Panu!
Diana i Łukasz Guttmann

Warto słuchać Głosu Boga
W styczniu pojawił się u nas, niezależnie od siebie, głos wewnętrzny, aby wziąć udział
w Dniach Skupienia 24-26.02.2017r., organizowanych przez Elę i Pawła Sołdrowskich.
Temat weekendowego spotkania o treści „Rekolekcje o Słowie Bożym” był bardzo
zachęcający do wzięcia w nim udziału. Długo się zastanawialiśmy, czy w nich uczestniczyć, ponieważ na początku lutego braliśmy udział w innych rekolekcjach, na ORAR I.
Jednak dzięki Bogu zgłosiliśmy się. I to był dobry krok, który był bardzo owocny.
Temat rekolekcji, jeszcze przed zapisaniem się, był dla nas bardzo ciekawy,
ponieważ zdawaliśmy sobie sprawę, że dużo możemy się dowiedzieć. Okazało się, że
każdy dzień coś wnosił i dawał nam do myślenia. Zdawaliśmy sobie również sprawę z tego,
że nasz kontakt ze Słowem Bożym jest nieco kulawy i trzeba go wyprowadzić na prostą.
Owszem, czytaliśmy Pismo Święte, ale bardziej na zasadzie czytania lektury albo
rozważania Słowa Bożego, a nie na zasadzie, że ONO JEST ŻYWE. Właśnie na tym
etapie duchowego wzrastania czegoś nam brakowało. Intuicja dobrze nam
podpowiedziała. Tak, intuicja, która jest nieraz głosem Boga.
W trakcie Dni Skupienia doświadczyliśmy Łaski Bożej - dowiedzieliśmy się, że Pismo
Święte jest Osobą - żywą Osobą, do której mamy pełne zaufanie oparte na wierze. Kontakt
z Osobą jest wyłącznie wtedy, gdy się ma wiarę. Czytanie Słowa Bożego bez wiary nie ma
takiego wymiaru w sferze duchowości jak czytanie z wiarą. Właśnie wiara w Boga, za
sprawą Ducha Świętego, daje nam możliwość rozmawiania z ŻYWYM Bogiem. Nawet
w czasie „dołka” w sferze duchowej, o ile stoimy na skale i nie zachwiejemy się, to też
rozmawiamy z ŻYWYM Bogiem, chociaż tego emocjonalnie nie odczuwamy. I właśnie
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tego się dowiedzieliśmy na rekolekcjach świetnie poprowadzonych przez ks. Romana
Chylińskiego. Chwała Panu, że Duch Św. zadziałał!
Ponadto, w trakcie życiowych problemów, Bóg do nas przemawia, jeśli z pełną wiarą
i ufnością będziemy czytać Pismo Św. Znajdziemy bowiem w Nim wiele wskazówek
i Bóg może do nas przemówić danym fragmentem z Pisma Św. Przed Dniami
Skupienia nie zdawaliśmy sobie sprawy z takiego działania Słowa Bożego. Brakowało
nam takiej wiary, że Bóg Ojciec to nasz „tatuś”, który nam pomoże w potrzebie.
Brakowało nam wiary, że skoro człowieka o coś poprosimy, to dlaczego nie poprosimy
Boga… Jest to bardziej proste, niż nam się wydaje. „Proście, a będzie wam dane” każdy zna ten cytat. Zgadza się, ale potrzeba nam wiary, że prosimy kogoś ŻYWEGO!
Nie w sensie metafizycznym, tylko w sensie namacalnym.
Słowo Boże jest aktualne, nawet 2000 lat po śmierci Jezusa, ponieważ człowiek, jako
homo sapiens, nie zmienia się. Właśnie dlatego treść zawarta w Starym i Nowym
Testamencie jest jak najbardziej dla nas aktualna. Bóg nieustannie do nas przemawia
i trzeba chcieć z Nim rozmawiać poprzez czytanie Pisma Św. Nie mówię tu o czytaniu
godzinami, wystarczy kilkanaście minut dziennie. To dosłownie chwila, bo przecież
ileż to mamy czasu na załatwianie codziennych potrzeb, albo zaprzątamy sobie głowę
mniej istotnymi sprawami. Czas jest, i trzeba tylko chcieć otworzyć Pismo Św. To
szatan sprawia, że nam się nie chce. Tak, szatan, bo to tylko jego zasługa, by nie
rozmawiać z Bogiem. Tu nie chodzi o czytanie, tylko rozmowę z ŻYWĄ Osobą
poprzez czytanie Słowa Bożego. Więc jak jesteśmy zmęczeni i nam się nie chce, to
szatan wykorzystuje i zrobi wszystko byśmy nie otworzyli Pisma Św. I właśnie
w czasie Dni Skupienia dowiedzieliśmy się, że warto czytać Pismo Św., ponieważ jest
formą odpędzania szatana. Szatan boi się Boga, więc warto mieć Pismo Św. zawsze
„pod ręką” i regularnie czytać. Jest to najprostsza forma egzorcyzmu, bo iluż to nawet
wierzących ludzi nie chce mówić o szatanie i złych duchach. Dlatego warto chronić
swoją relację z Bogiem i nie ustawać w modlitwie poprzez kontakt ze Słowem Bożym
jako ŻYWĄ Osobą, ŻYWYM Bogiem.
Chwała Panu za to, że w czasie Dni Skupienia bardzo się wzbogaciliśmy
i wierzymy w to, że Duch Święty da nam łaskę, że nasza wiara będzie jak skała, i że
Słowo Boże będzie dla nas żywe.
Bożena i Marcin

Widzialny znak niewidzialnej łaski

W dniach od 08 lutego 2017 roku uczestniczyliśmy w Oazie Rekolekcyjnej Animatorów
Rodzin I stopnia w Loretto k/Wyszkowa.
Na rekolekcjach byliśmy pierwszy raz, wcześniej nie wiedzieliśmy w jaki sposób się one
odbywają. Wszystko było dla nas nowością. W Domowym Kościele jesteśmy od niedawna, bo od września 2015r. Na ostatnim spotkaniu naszego kręgu poznaliśmy ostatnie
zobowiązanie odnośnie uczestnictwa w corocznych rekolekcjach formacyjnych. Natych-
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miast narodziła się we mnie potrzeba, abyśmy z mężem wzięli udział w takich rekolekcjach. Mąż nie oponował. Zabrałam się do poszukiwań i na stronie ogólnopolskiej
Domowego Kościoła znalazłam rekolekcje, które mi pasowały pod względem czasu
i miejsca. Byłam bardzo spokojna i szczęśliwa, że przeżyję coś nowego.
W tych rekolekcjach doświadczyliśmy wielu wzruszających momentów. Jednym z nich
było odnowienie przyrzeczeń małżeńskich - od razu przypomniałam sobie, jak to było 20
lat temu. Był również dialog małżeński przeprowadzony w pięknej scenerii i w Duchu
miłości i pokoju.
Nie zapomnę słów ks. Łukasza, że podczas adoracji Najświętszego Sakramentu Pan Jezus
podnosi nas duchowo, abyśmy mogli się z nim spotkać i porozmawiać twarzą w twarz, jak
z najlepszym przyjacielem. Jest to rozmowa w cztery oczy.
Nie mogę nie napisać o małżeńskiej adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas której
mogliśmy powierzyć siebie i naszą rodzinę Bogu, który był tak blisko nas - dosłownie na
wyciągnięcie ręki. Czas ten był stanowczo za krótki choć trwał kilkanaście minut, a na
koniec było błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Rekolekcje były dla nas wspaniałą i niezapomnianą chwilą, która za krótko trwała. Tak
bardzo czuliśmy moc Ducha Świętego, który wlał w nasze serca swoją siłę.
Dziękuję Panu Bogu, że dał mi odwagę do napisania tego świadectwa. Wierzę, że jest to
owoc Ducha Świętego. Dziękujemy za to, że dane nam było przeżyć te rekolekcje, za tych
wszystkich ludzi, których poznaliśmy, za księdza Łukasza, za jego niezwykle cenne
słowa, które zapadły nam głęboko w sercach. Dziękujemy Ewunii i Sylwkowi, Małgosi
i Andrzejowi, Teresce, którzy poświęcając swój cenny czas dali świadectwo temu, jak
należy służyć drugiemu człowiekowi.
Z rekolekcji wyjeżdżamy umocnieni Duchem Świętym. Dziękujemy za wszelkie łaski,
którymi Bóg nas obdarzał każdego dnia podczas trwania tych rekolekcji. Chwała Panu !!!
Iwona i Andrzej z diecezji łomżyńskiej.

Ania: Jesteśmy małżeństwem od prawie 6 lat, w Domowym Kościele od troszeczkę ponad
3 lat. Wcześniej byliśmy na Oazie Rodzin I st. i ORAR II st. Na ostatnich rekolekcjach
w Loretto w sposób szczególny doświadczyłam ducha wspólnoty, cieszę się z każdej
osoby, która tam była. Ludzie byli bardzo otwarci i życzliwi, w tym ksiądz Łukasz człowiek, który ma czas, żeby z każdym porozmawiać i każdego wysłuchać (cieszę się
również, że już po rekolekcjach odprawił Mszę św. w intencji uczestników o dobre owoce
rekolekcji). Ponadto bardzo cieszę się, że odbyła się długa, wieczorna, cicha adoracja Najświętszego Sakramentu - od jakiegoś czasu odczuwałam potrzebę takiej adoracji, lecz nie
miałam takiej możliwości, bardzo mi była potrzebna. Zauważyłam też, że warto jeździć na
rekolekcje, odbyć formację i służyć, bowiem kto służy innym, ten jednocześnie zostaje
przez Pana Boga hojnie obdarowany wieloma łaskami - widziałam to na przykładzie
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prowadzącej pary diecezjalnej i animatorów naszego rekolekcyjnego kręgu. Na tych
rekolekcjach było dużo dzieci. Nie mamy na razie dzieci i cieszyłam się, kiedy ktoś dawał
mi swoje dziecko do potrzymania przez dłuższą chwilę - było mi bardzo miło. Cieszę się,
że były wśród nas małżeństwa, które adoptowały dzieci. Ich obecność i postawa pomogły
mi lepiej niż dotychczas, bardziej otwarcie spojrzeć na sprawę adopcji. Miejsce na
rekolekcje też dobre - zaciszne, wokół przyroda, nawet udało nam się z mężem dwukrotnie
wybrać na kilkukilometrowy mroźno-słoneczny spacer. Ogólnie cieszę się, że byłam na
ORAR I st. 08-12.02.2017r. w Loretto. Myślę, że był to błogosławiony czas i mam
nadzieję, że zaowocuje obficie w naszym życiu :-)
Michał: Na tych rekolekcjach poczułem, że to co mówi Pismo św. o jednym Duchu jednoczącym wszystkich we wspólnocie to prawda. Rzadko zdarza mi się doświadczać takiego
poczucia wspólnoty wśród osób, których wcześniej nie znałem. Duże wrażenie zrobiła na
mnie postawa prowadzących rekolekcje, animatorów i diakonii. Ich zaangażowanie
w przeprowadzenie rekolekcji i życzliwość były bardzo duże. Patrząc na nich przekonałem się, że kto daje, ten sam jeszcze więcej otrzymuje. Miejsce na rekolekcje bardzo
przyjemne, pośród borów sosnowych. Można się wyciszyć, pospacerować i odetchnąć
świeżym powietrzem. Odpocząłem i nabrałem Ducha:-)
Pozdrawiamy Was bardzo gorąco i życzymy błogosławionych dni :-)
Ania i Michał z Lipska (diecezja radomska):
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ORAR I w Loretto k/ Wyszkowa
Jak co roku, w czasie ferii zorganizowaliśmy rekolekcje , tym razem trochę dalej od
Torunia, aby zaczerpnąć świeżego powietrza i zmienić klimat. Miejsce jakie wybraliśmy
pod wieloma względami okazało się bardzo dobre:
1. Przy sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej pod czułym okiem Zwierciadła
sprawiedliwości, Szafarki łask i Królowej rodzin;
2. Siostry Loretanki bardzo życzliwie zadbały o nas, aby niczego nam nie
zabrakło;
3. Piękna, wymarzona zimowa aura w środku lasu;
4. Bardzo dobre warunki mieszkaniowe.
Bardzo modliliśmy się o obecność Ducha Świętego podczas rekolekcji. To dla Jezusa
WSZYSCY podjęliśmy się tego zadania i dla Niego WSZYSCY przyjechaliśmy, aby
równi służyli równym zgodnie ze swoimi charyzmatami, a Jego Duch nas
uzdalniał…
Z dużymi trudnościami organizowaliśmy te rekolekcje (jak zawsze gdy ma dziać się coś
dobrego)-choroby diakonii, kłopoty z urlopem… można wymieniać jeszcze więcej
utrudnień….
Jedno było pewne: obecność Księdza Łukasza oraz uczestników- 13 młodych małżeństw
i 29 dzieci w wieku od 3 miesięcy do 15 lat.
Stanęliśmy przed nie lada wyzwaniem, jedna rodzina przyjechała aż z 10 dzieci,
musieliśmy więc zapewnić jak najlepszą opiekę dla tych pociech, wiemy przecież, że
wtedy dopiero rodzice mogą dobrze przeżyć rekolekcje.
Nasza diakonia wychowawcza spisała się na medal , koordynowała ją niezmordowana
Tereska Grzankowska, która z wielkim trudem podjęła się tej posługi, ale robiła to
z charyzmą - ze śpiewem i tańcem „małego osiołka”. Dzielnie pomagali jej Bożenka
i Janusz Zawłoccy, można powiedzieć że przyjechali „z łapanki”. Chłopcy chętnie
maszerowali pod okiem wujka, a ciocia dbała o pełne brzuszki.
Dużą pomocą była Elwirka, która już zadeklarowala dalszą współpracę w diakonii,
Honorata zaś zajmowała się najmniejszymi bąbelkami.
Posługę diakoni muzycznej odważnie podjął Andrzej Delentka z Grębocina, wsparli go
górale z Rabki - śpiewająca i grająca rodzinka.
W ostatniej chwili z powodu choroby „wypadła„ nam jedna para animatorska – jej posługi
podjęli się „z chęcią” Marika i Wiesiu Lewandowscy. Niech Pan Bóg wynagrodzi ich
zdrowym i pięknym dzieciątkiem.
Trzeba powiedzieć, że szybko zawiązała się wspólnota rekolekcyjna, wszyscy przyjechali
ze świadomością, że rekolekcje to czas święty, z konkretnymi oczekiwaniami. Słowo
Boże przenikało nasze serca, formowało Nowego Człowieka ukazując wartość wspólnoty
przenikniętej Bożym Światłem.
Niech Bogu będą dzięki za Księdza Łukasza- jego żywe zaangażowanie, świadectwo,
za „dawanie siebie” każdemu. Najchętniej to byśmy Go „sklonowali„ … Katechezy,
homilie, konferencje, szkoła modlitwy poprowadziły nas przez kolejne dni Światło-Życie,
Nowy Człowiek, Nowa Wspólnota, Nowa Kultura.
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Rekolekcje w dużej części i profesjonalnie przygotowali Małgosia i Andrzej
Boguszewscy.
Podsumowując można powiedzieć, że z taką ekipą poprowadzenie rekolekcji jest
proste.
Chwała Panu za wszelkie łaski, których doświadczyliśmy,
Ewa i Sylwek Winiarscy

Świadectwa

"Zobowiązania Domowego Kościoła
w świetle ośmiu błogosławieństw"

W dniach 27.01- 5.02. 2017 roku odbyły się w Toruniu w Domu Pielgrzyma rekolekcje
,,Zobowiązania Domowego Kościoła w świetle ośmiu błogosławieństw". Prowadził je O.
Krzysztof Stankowski redemptorysta. Chociaż dla DK prowadził rekolekcje po raz
pierwszy, to ten debiut wypadł znakomicie, za co mu wielokrotnie dziękowaliśmy.
Organizacją i prowadzeniem rekolekcji zajmowali się Lena i Janusz Kilanowscy
z pomocą sprawdzonych i zaangażowanych osób: Basi i Marka Górznych, Neli
i Andrzeja Sobkowskich oraz Iwonki i Rysia Talarków, Olgi i Mateusza Talarków,
a także Olka Sztramskiego. Wszyscy napracowali się wiele tygodni wcześniej, by pięknie
przygotować ten niezwykły czas z Bogiem.
Przyjechały małżeństwa z całej Polski: z diecezji bydgoskiej, ełckiej, kieleckiej,
elbląskiej, łódzkiej, kamieńsko-koszalińskiej, poznańskiej oraz toruńskiej. Było nas
razem z dziećmi sześćdziesiąt osób. Było czternaście małżeństw i z nich utworzono trzy
kręgi. Od pierwszego dnia uczestnicy i diakonia zaangażowali się w przeżywanie
i realizację całego programu i wszystkie posługi podejmowali z radością..
Wspólnotę tworzyły małżeństwa z różnym stażem w małżeństwie i w Domowym
Kościele. To było świetne, bo była wymiana doświadczeń, dzięki czemu mogli się
wszyscy ubogacać doświadczeniami innych osób. Program realizowany był tak, jak zaplanowano -punktualnie i wyczerpująco. Wszyscy w swoich świadectwach podkreślali, że
było wszystko dopięte na ostatni guzik, a każda uroczystość przygotowana perfekcyjnie
i nie można było do niczego się przyczepić. Dzięki temu przez te dziewięć dni rekolektanci
otrzymali w darze całe teczki z cennymi wiadomościami, które będą mogli przekazać
w swoich kręgach.
Dziękujemy Bogu za ten piękny czas spędzony pod okiem Bożym w tej wyjątkowej
wspólnocie.
Chwała Panu!!!!!
Lena i Janusz Kilanowscy
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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
T: Mam na imię Tomek, wraz z żoną Kasią i trzema córkami Marysią, Ulą i Dorotką,
przyjechaliśmy do Torunia na rekolekcje. Jesteśmy małżeństwem 8 lat. Od 4 lat należymy
do wspólnoty Ruchu Światło-Życie dla małżeństw, czyli do Domowego Kościoła.
Dzisiejszy dzień jest niestety już ostatnim dniem naszych rekolekcji i chcielibyśmy
podzielić się z Wami naszymi radościami z tego błogosławionego czasu oraz radością
samego bycia w tej wspólnocie
Czym jest DK? Jesteśmy wspólnotą małżeństw sakramentalnych, które chcą trwać przy
Bogu, rozwijać się duchowo, ale nie w pojedynkę, lecz razem ze współmałżonkiem.
Jednocześnie chcemy nawiązywać znajomości i przyjaźnie z innymi rodzinami
katolickimi.
Jak my trafiliśmy do DK?
K: Pobieraliśmy się młodo i jakbym to nazwała z wielkiej miłości. Zwracałam jednak
uwagę na inne małżeństwa w mojej rodzinie, które wydawały się być anty przykładem
życia małżeńskiego( konflikty, kłótnie, jedno na drugie warczy, albo każde chodzi w swoją
stronę) Gdzie podziała się ta miłość z ich dnia ślubu? Nasuwało się pytanie: Czy moje
małżeństwo po latach będzie wyglądało tak samo? Znalazłam jednak w najbliższym
otoczeniu jedno znajome małżeństwo, które zachowywało się inaczej niż ta cytowana
przeze mnie zdecydowana większość. Małżeństwo to było radosne, uśmiechnięte,
zwracali się do siebie z miłością i troską („ ...kochanie, w czym mogę ci pomóc? Kochanie
odpocznij sobie, zrobię to za ciebie. Usiądź obok mnie moja kochana żono”).
Zastanawiając się nad przyszłością mojego małżeństwa, doszłam do wniosku, że ja też
chcę mieć takie udane małżeństwo jak ta para. Szukałam odpowiedzi, co sprawia, że ich
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małżeństwo idzie we właściwym kierunku. Od słowa do słowa i okazało się, że oni należą
do ruchu DK, że to Jezus Chrystus działa w ich małżeństwie. Starałam się przekonać męża,
że jest to miejsce dla Nas, ale nie tak od razu się zgodził. Mówił mi, „…przecież w naszym
małżeństwie jest dobrze, więc po co coś zmieniać”. Ja tłumaczyłam, że właśnie trzeba
dbać, żeby nie było gorzej. Wchodząc do wspólnoty nie miałam dużej wiedzy na temat
tego Ruchu. Teraz wiem, że otrzymaliśmy dużo więcej niż przypuszczałam. Zauważamy
teraz nie tylko, że nasze małżeństwo jest pełne miłości, radości, zrozumienia, ale również
zauważamy naszą bliższą relację z Bogiem i właściwe spojrzenie na rozwój i duchowość
naszych dzieci.
T: We wspólnocie poznaliśmy wielu przyjaciół, zawsze możemy na nich liczyć, wspierają
nas w modlitwie i niejednokrotnie materialnie. Służą nam w trudnościach. Mamy również
swojego przyjaciela wspólnoty -Kapłana, który uczestniczy wraz z nami w comiesięcznych spotkaniach kręgu. Oprócz comiesięcznych spotkań staramy się, choć raz w roku
uczestniczyć w rekolekcjach np. takich jak te, które dzisiaj kończymy.
Rekolekcje takie to bardzo dobry, nawet powiedziałabym, błogosławiony czas. To taki
zaplanowany urlop dla rodziny, z miejscem i czasem wyznaczonym zarówno dla
odpoczynku, dla dzieci, ale przede wszystkim dla Pana Boga. Nasze obecne rekolekcje
zostały zorganizowane przez Lenę i Janusza Kilanowskich, a słowo Boże głosił nam
o. Krzysztof Stankowski. Uczestnikami były rodziny z różnych diecezji, z różnym stażem
małżeńskim, i z różnym stażem w DK. Ta różnorodność przyczyniła się do wzajemnego
ubogacania się własnymi doświadczeniami.
K: Chwała Panu za to; że pozwolił przyjechać nam do Torunia i uczestniczyć w tych
rekolekcjach. Doświadczyliśmy wielu łask, umocnienia, zbliżenia się do Boga, również
wsłuchania się w słowo, które Bóg do Nas kieruje. Dziękujemy za świadectwa wszystkich
małżeństw, za ich otwartość na dzielnie się trudnościami i radościami. Staliście się dla nas
naprawdę Wielkim przykładem. Jeśli Wy w swoim sercu odczuwacie tak jak Ja, że chcecie
zrobić coś dla dobra lub poprawy Waszego małżeństwa, to ten Ruch jest również dla Was.
Jeśli chcecie umacniać swoją wiarę, pielęgnować miłość małżeńską, nauczyć się
rozwiązywania konfliktów, nawiązać głębszy kontakt z dziećmi, poznać nowych
wartościowych przyjaciół, zapraszamy i zachęcamy.
Mamy dla Was otwarte drzwi i otwarte serca. Za Św. Janem Pawłem II chcemy powtórzyć
„ ... nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi...”. Może to do Was Chrystus wyciąga
rękę, przez nasze słowa, w ten niedzielny poranek.
Dziś wyjeżdżamy ubogaceni trzymając mocno za rękę i współmałżonka i Boga. Niech
wam wszystkim Bóg błogosławi. Na koniec cóż powiedzieć - żal odjeżdżać.
Chwała Panu!
Kasia i Tomek
W dniach 27.01-05.02.2017 r. uczestniczyliśmy w rekolekcjach DK, które odbywały się
w Domu Pielgrzyma w Toruniu.
Były to rekolekcje tematyczne: „Zobowiązania DK w świetle ośmiu błogosławieństw”.
Organizatorami i parą prowadzącą je, zresztą uważamy, że znakomicie, byli Eleonora
i Janusz Kilanowscy. Natomiast opiekę duchową zapewnił nam o. Krzysztof Stankowski
ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów w Toruniu.
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Nawet nie spodziewaliśmy się, jak tych kilka dni przybliży nas do Boga i całej wspólnoty
DK. Program i cały plan rekolekcji był tak spójnie i rzeczowo ułożony, że każdego dnia
mogliśmy zatopić się w modlitwie, rozważaniach, śpiewie, wspólnych ubogacających
rozmowach, zabawach przy których poznawaliśmy się nawzajem. Oczywiście punktem
kulminacyjnym każdego dnia była Eucharystia, w której wszyscy uczestniczyli i chętnie
posługiwali.
Jedne z najcenniejszych doświadczeń to codzienne kazania i konferencje o. Krzysztofa,
które bardzo nas ubogacały. Nasz kapłan wspaniale czuł każde z głoszonych nam słów
dotyczących 8 błogosławieństw i naszych zobowiązań. Bardzo poruszało nas jego słowo,
przemyślenia i ogromna wiedza. Był z nami cały czas, w każdym momencie naszego życia
wspólnotowego na tych rekolekcjach. Bardzo też ceniliśmy go za poświęcony nam czas na
rozmowy, czy udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące różnych dziedzin naszego
życia. Powiedział nam, iż stara się wypełniać te zobowiązania, które może wypełniać sam
jako kapłan. Zresztą mawiał, że zobowiązania to dar od Boga, który z miłością winniśmy
przyjmować, aby się nawzajem ubogacać.
Odczytywaliśmy w o. Krzysztofie bratnią duszę jako człowieka naszej wspólnoty. Widać
było, że bardzo dobrze zna i czuje nasz Ruch, jego bolączki i zmagania, świetnie odczytuje
każdy problem, a przede wszystkim stara się nam pomóc: wzrastać małżeństwom i całym
rodzinom we wspólnocie DK.
Wyjątkowym przeżyciem dla nas był przeprowadzony tak naprawdę rzeczowo
i z miłością w sercu dialog małżeński, a także małżeńska nocna adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie i modlitwa wstawiennicza.
Wiele było chwil wzruszających i poruszających nasze dusze. I choć były to nasze
pierwsze rekolekcje DK, bo jesteśmy we wspólnocie od niedawna, to wiemy już teraz, że
będziemy robić wszystko, aby brać w nich udział.
Przeżycie całym sercem takich rekolekcji to „zastrzyk” duchowej energii. Dobremu Bogu
niech będzie chwała, cześć, uwielbienie i dziękczynienie, że dał nam możliwość
uczestnictwa w tych rekolekcjach, że tylu wspaniałych ludzi postawił na naszej drodze,
przez których raczył działać, abyśmy wzrastali w miłości do siebie nawzajem, do drugiego
człowieka i do naszego Stwórcy.
Chwała Panu!
Małgorzata i Michał Kuklewscy z Torunia.
Z perspektywy czasu dziś wiem, że Pan Bóg ma dla każdego człowieka najlepszy
plan. Ma najlepszy plan również dla naszego małżeństwa, tylko że my często tego nie
dostrzegamy za wszelka cenę dążąc do realizacji swoich pomysłów. Kiedy w 1999 r. pełni
zapału i pomysłów wracaliśmy z oazy rekolekcyjnej III stopnia, nie wiedzieliśmy, że przez
długi czas nie będzie nam dane razem wyjechać na kolejne rekolekcje DK. Szybko
okazało się, że stan zdrowia mojego taty i konieczność zapewnienia mu stałej opieki
mocno zaważą na naszych planach. Musieliśmy bardzo mocno przewartościować nasze
cele, a kolejne miesiące pokazywały jak bardzo zmieni się także nasze życie. Wówczas nie
rozumiejąc tego, zadawałam sobie pytanie: dlaczego nas to spotyka? Dlaczego właśnie
teraz, gdy chcemy się bardziej zaangażować w Ruchu? Gdy jak nam się wydawało
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dojrzeliśmy do tego, aby móc zacząć służyć w Domowym Kościele? Pan Bóg postanowił
jednak poprowadzić nas inną drogą. Przez długi i trudny czas choroby mojego taty,
a potem przez jego powolne odchodzenie, skutecznie docierał do nas i do naszych serc.
Były to dla nas wyjątkowo długie „rekolekcje”. Codzienne rekolekcje w środowisku
życia… Uczyliśmy się rezygnować z własnych planów, stawiać wyżej zwykłe potrzeby
innych ponad własne - z pozoru wyglądające - na dużo ważniejsze. Rezygnacja i podporządkowanie się w tej sytuacji, wymagały od nas postawy pokory, cierpliwości i miłości,
co nie zawsze nam wychodziło. Czasem zamykaliśmy się w sobie. Wydawało się nam, że
nikt nas nie rozumie. Cały ten czas byliśmy jednak razem. Mogliśmy liczyć na siebie…
Przez ten trudny, ale - jak dziś sądzę - piękny okres, pomagała nam przejść (na miarę
swoich możliwości) nasza mała wspólnota kręgu Domowego Kościoła. Uczestniczenie
w comiesięcznych spotkaniach kręgu było dla nas nie tylko pomocą duchową, ale i po
ludzku: chwilą dobrze i miło spędzonego czasu w gronie przyjaciół. To dzięki tym
spotkaniom i wspólnocie wciąż modliliśmy się i ufaliśmy Bogu, choć nieraz stawialiśmy
Mu dziecięco naiwne i bezsensowne pytania.
Kiedy czas próby się wypełnił, postanowiliśmy nie zwlekać z wyjazdem na rekolekcje.
Przez lata pielęgnowaliśmy w sobie pragnienie wyjazdu na rekolekcje DK. Teraz
chcieliśmy je zrealizować, aby znów poczuć tę wyjątkową atmosferę spotkania z drugim
człowiekiem i z Bogiem. Z różnych względów, najbardziej odpowiadały nam rekolekcje
zimowe, które miały się odbyć w Toruniu. Dodatkowym atutem było miejsce przy sanktuarium i zakwaterowanie w dobrze nam znanym Domu Pielgrzyma. Tematem były zobowiązania DK w świetle 8 błogosławieństw. Uznaliśmy, że ta tematyka będzie w sam raz
dla nas, potrzebujących na nowo przyjrzeć się charyzmatowi Ruchu Domowego Kościoła
i jego podstawowym wymaganiom formacyjnym. Chodziło nam też o to, aby uczestniczyć
w nieco dłuższych rekolekcjach, nie cztero- czy pięciodniowych. Wiele sobie po nich
obiecywaliśmy, a dziś mogę powiedzieć, że mimo wielu trudności niemal wszystkie nasze
oczekiwania się spełniły. Każdego dnia pochylaliśmy się nad słowami Kazania na Górze, a
ściślej: nad tekstem ośmiu błogosławieństw, w których Pan Jezus błogosławi ubogich w
duchu, smutnych, cichych, spragnionych sprawiedliwości, miłosiernych, ludzi czystego
serca, wprowadzających pokój, cierpiących prześladowania oraz ludzi prześladowanych
ze względu na wiarę w Niego. Te obietnice odczytywane były w odniesieniu do naszych
formacyjnych zobowiązań, stanowiących podstawę trwania w Ruchu DK.
Napisałam, że niemal wszystkie oczekiwania się spełniły, bo jednak nawet tutaj nie
było nam łatwo wspólnie przeżywać tych rekolekcji. Kiedy już zaczynaliśmy powoli
wchodzić w rytm modlitw i konferencji, po trzech dniach pobytu okazało się, że choroba
męża uniemożliwi mu normalne w nich uczestniczenie i praktycznie niemal go z nich
wyłączy. Jednoznaczne zalecenia lekarza wydawały się zaprzeczać naszym planom, ale
Pan Bóg z każdych okoliczności potrafi wyprowadzić dobro. Spowodował, że się nie
poddaliśmy chorobie, ale mimo niej staraliśmy się w takich okolicznościach, na miarę
możliwości wspólnie rozważać Słowo Boże, rozmawiać na temat wygłaszanych
konferencji, razem przygotowywać się do liturgii czy nabożeństw. Potem mąż zostawał
w pokoju, a ja wychodziłam aby uczestniczyć w kolejnych punktach programu. Przez
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kolejne 5 dni jakie pozostały do końca tych rekolekcji walczyliśmy o to, aby rekolekcje jak
najlepiej przeżyć. Walczyliśmy, aby nie utracić nic z tych darów, jakie ofiarowują swym
uczestnikom rekolekcje. Takim darem było poczucie wspólnoty… Świadomość, że we
wszystkim możemy na każdym kroku liczyć na pomoc innych rodzin i wspólna modlitwa
o zdrowie męża, umacniała nas i sprawiała, że wszystko wydawało się prostsze i łatwiejsze
do wykonania. Eucharystia była dla mnie najważniejszym i najpiękniejszym darem. Tu
najpełniej, przy Chrystusie, wyrażała się nasza mała wspólnota Domowego Kościoła.
Czułam, że po przyjęciu Pana Jezusa staję się bardziej radosna, pewna siebie,
zdeterminowana. Chciałam, aby Pan Jezus pozostał ze mną jak najdłużej, abym mogła Mu
dziękować za Jego obecność i wielbić swoim życiem. Tej pewności bardzo
potrzebowałam, bo na początku wydawało mi się, że nie będę potrafiła sama uczestniczyć
w rekolekcjach. Do tej pory niemal zawsze na spotkaniach kręgu byłam razem z mężem.
Gdy teraz musiałam być sama, trzeba było bardzo się przemóc, by przełamać obawy, że
powiem coś nie tak, że się pomylę, że zostanę źle zrozumiana. Musiałam przez kilka dni
rekolekcyjnych – na każdym spotkaniu, modlitwie czy liturgii – stanąć sama i podjąć się
wyzwania, jakim było wypowiedzenie swojego zdania czy opinii, podzielenia się Słowem
Bożym, przeczytania modlitwy wiernych… Potrzebowałam wiele odwagi i sił, aby stanąć
w pojedynkę. Nie było mi łatwo nawet na posiłkach, gdy musiałam sama (bez męża)
siadać do stołu. W takich chwilach stawał mi przed oczyma Gedeon, do którego Bóg
mówił: idź z tą siłą, jaką masz. Wiedziałam, że idąc z takim zaufaniem jak Gedeon, będę
mogła przeżyć te rekolekcje z radością, i że nic nie będzie w stanie tego zakłócić.
Kosztowało mnie to wiele wysiłku, ale każdego kolejnego dnia było mi łatwiej, czułam się
lepiej i bardziej pewnie. Tej pewności dodawały mi też katechezy głoszone przez Ojca
Krzysztofa, które były bardzo dobrze przygotowane i jasno przedstawione, chociaż
dotyczyły spraw wcale nie najprostszych. Pewnie jeszcze długo będę wracać do swoich
notatek, gdy znów będę mieć wątpliwości, czy dobrze rozumiem to lub inne zobowiązanie. Zwłaszcza wtedy, gdy po raz kolejny okaże się, że mam z nimi trudności i będę
zastanawiać się, czy na pewno o to w nich chodziło. Mam przecież świadomość, że na
rekolekcjach, gdzie program i obowiązki dnia są zupełnie inne niż w codziennym życiu,
wszystko wydaje się znacznie prostsze. Jednak dla nas właściwym środowiskiem
formacyjnym jest życie codzienne, małżeństwo i rodzina. Przecież każde, nawet
najdłuższe rekolekcje kiedyś się kończą, a my musimy wyjść z tej „oazy” na pustynię życia
i podjąć trud realizacji naszego małżeńskiego i rodzinnego powołania. Dla mnie te właśnie
rekolekcje są takim środowiskiem gdzie małżeństwo i rodzina mają możliwość
umocnienia się, duchowego zaopatrzenia w siłę, niezbędną do przetrwania i życia
w świecie. Bez takiego środowiska, bez takiego zapasu energii, życie codzienne zbyt
często przerasta nas swoimi obowiązkami i prawie uniemożliwia normalny rozwój.
Bardzo tego środowiska potrzebowaliśmy i dzięki osobom, które te rekolekcje
przygotowały i prowadziły, bardzo skorzystaliśmy. Obiektywne trudności wynikające
z choroby tylko nas umocniły i dały nowy powód do tego, by zacząć planować kolejne
rekolekcje. Nie od razu i nie szybko, ale może najbliższej jesieni lub wiosną?
Danusia i Sylwek Sowała, Świnoujście
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Na rekolekcje ,, Zobowiązania Domowego Kościoła w świetle ośmiu błogosławieństw"
przyjechaliśmy, aby odświeżyć wiedzę o zobowiązaniach, a przy okazji poznać bliżej
błogosławieństwa.
Przeżyliśmy dużo rekolekcji różnego rodzaju i wydawało się nam, że już nas nic nie może
zaskoczyć ani zadziwić. Tymczasem Bóg przez wspaniałego kapłana i cudownych
animatorów pokazał, jak mało wiemy o zobowiązaniach, a jak dużo trzeba zmienić
w naszym życiu małżeńskim i rodzinnym.
Już na wstępie, gdy przyjechaliśmy do domu pielgrzyma, byliśmy bardzo mile zaskoczeni.
Komfortowe warunki, wizytówki na drzwiach, radosne powitanie przez Lenę i Basię
sprawiły, że poczuliśmy się jak u Pana Boga, czyli w niebie. Smaczne jedzenie i perfekcyjnie przygotowane i prowadzone rekolekcje pozwoliły nam głęboko przeżywać
przekazywane treści.
O. Krzysztof i animatorzy wkładali wiele serca w prowadzenie kolejnych punktów
programu, a my, uczestnicy, całymi garściami mogliśmy czerpać ze skarbnicy mądrości
osób, których Bóg nam postawił na naszej drodze DK.
Przyznajemy się z ręku na sercu, że pierwszy raz przeżywaliśmy rekolekcje, na których tak
wiele dowiedzieliśmy się o charyzmacie ruchu i zobowiązaniach. Każdego dnia przed
południem omawialiśmy, słuchaliśmy i dzieliliśmy się tym, co w DK jest najważniejsze,
czyli zobowiązaniami- bijącym sercu kręgu - a wieczorem praktycznie je realizowaliśmy.
Już pierwszego dnia na modlitwie wieczornej przez spontaniczne wyrażanie naszego
dziękczynienia, przeproszenia, uwielbienia i prośby oddawaliśmy chwałę Panu, a jednocześnie przekonaliśmy się, jak ważna jest ta modlitwa płynąca z głębi serca wyrażana
przed Najświętszym Sakramentem wobec całej wspólnoty.
Następnego dnia odkrywaliśmy, czym jest namiot spotkania - poznaliśmy różnicę między
namiotem spotkania a modlitwą osobistą. Doświadczyliśmy tego na nocnej adoracji,
kiedy w ciszy, sam na sam z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, wsłuchiwaliśmy się w to, co mówi do nas Bóg. Poruszył nasze serca i dotknął swą miłością tego, co
w nas słabe, zaniedbane, chore.
Następnego dnia poznawaliśmy tajemnicę modlitwy małżeńskiej i rodzinnej. Na spotkaniach w grupach dzieliliśmy się tym, jak to wygląda w naszych rodzinach. Usłyszeliśmy,
że w tej modlitwie nie chodzi o odmawianie różańca z Radiem Maryja, nie chodzi o odmawianie różnych litanii i modlitw z książeczek, ale o stanięcie we dwoje przed Bogiem i
oddawanie Mu tego wszystkiego, co w nas się dokonuje - własnymi słowami przepraszamy za wszelkie zaniedbania, dziękujemy za wszystkie łaski, uwielbiamy Boga w Jego
nieskończonej miłości i wstawiamy się za innych, czyli prosimy Boga o pomoc w wypełnianiu woli Bożej przez nas i tych, którzy proszą nas o modlitwę. Wszystko to mamy
wypowiadać własnymi słowami, tak żeby słyszał współmałżonek, przy zapalonej świecy,
która jest znakiem obecności Chrystusa na tym spotkaniu nas z Bogiem i sobą.
Niesamowite - tyle lat w ruchu, a dopiero tu- na tych rekolekcjach, usłyszeliśmy jak ważny
jest znak zapalonej świecy, nie tylko na dialogu, ale i na codziennej modlitwie małżeńskiej
i rodzinnej. Dowiedzieliśmy się też, że przez taką modlitwę lepiej poznajemy się
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nawzajem i przez nią odświeża się miłość małżeńska, czyli ożywa sakrament małżeństwa,
który przed laty zawarliśmy. Para prowadząca podkreślała, że jeśli tak będzie przebiegać
nasza codzienna modlitwa, to będziemy tu na ziemi czynić niebo i będziemy szczęśliwi.
Wieczorem w pięknie przygotowanej kaplicy przeprowadziliśmy modlitwę małżeńską .
Były łzy wzruszenia. Tak się jeszcze nigdy nie modliliśmy. Bóg nam wtedy uświadomił, że
to całkiem proste, więc właśnie tak, przy zapalonej świecy, w bliskości z sobą będziemy
się modlić razem w domu.
Gdy przyszło do omawiania dialogu okazało się, że dużo osób ma z tym problem, bo nie
wiedzieliśmy, że to akt religijny, rozmowa, na którą zapraszamy samego Boga i w Jego
obecności omawiamy ważne dla nas sprawy. Tu wszystkim dialog się udał i byliśmy
szczęśliwi. Znów doświadczyliśmy Bożej obecności .
Każdego dnia przez świadectwa KWC, modlitwę wstawienniczą, Drogę Krzyżową
dotarliśmy do końca rekolekcji - świętego czasu przygotowanego nam przez ludzi
wybranych przez Boga. Podziwialiśmy ich radość,wiedzę, świadectwo życia,
zaangażowanie oraz ogromne umiłowanie Boga i ludzi
Diakonia liturgiczna znakomicie przygotowała naszych współmałżonków do służby przy
ołtarzu. Nasze rekolekcyjne dzieci po raz pierwszy widziały swoich tatusiów w albach
i pytały dlaczego tatuś przebrał się za anioła. Dzięki diakonii muzycznej i pięknym głosom
uczestników, śpiewy nasze rozbrzmiewały radośnie nie tylko na Eucharystii - poruszały
nasze serca, szczególnie podczas odnowienia ślubów małżeńskich. Wiele śmiechu
i radości było podczas pogodnych wieczorów. Wszyscy potrafili się bawić razem ze
swoimi pociechami.
Ucieszyliśmy się też sposobem przeprowadzenia konferencji o KWC. Prowadzący Lena i
Janusz podkreślali, że nie musimy być w krucjacie , ale to łaska i dar, że możemy swoją
abstynencję i modlitwę ofiarować za innych. Przypomnieli słowa św. Benedykta, który
twierdził, że tych, którzy rezygnują z picia jakiegokolwiek alkoholu, Bóg obdarza
stokrotnymi łaskami. Wiele osób wcześniej podpisało deklarację krucjaty, ale po
przeżyciu tych rekolekcji i wysłuchaniu świadectw, sporo nowych osób zdecydowało
wstąpić w szeregi KWC, a w czasie mszy św. kończącej nasze rekolekcje niosło swój dar
do ołtarza w procesji z darami - to pierwszy owoc rekolekcji.
Po przeżyciu tych rekolekcji nastąpiła w nas wielka przemiana. Podjęliśmy postanowienia
o których mówiliśmy podczas godziny świadectw. Duch Św. przez kapłana o. Krzysztofa,
Lenę i Janusza, Basię i Marka, Nelę i Andrzeja oraz Iwonę i Rysia, Olgę i Mateusza, a także
Olka, dokonał w naszych sercach wielkiej przemiany i podjęliśmy mocne postanowienie
zakochania się w zobowiązaniach i realizowania ich z miłości do Boga i współmałżonka.
Na koniec oboje stwierdzamy, że każdy członek DK powinien przeżyć te rekolekcje
prowadzone przez diakonię toruńską, bo Bóg obdarzył ich niesamowitymi darami, by
dzielić się z innymi tym, co najlepsze. Dziękujemy Wam wszystkim za wspaniałe
przeżycia na rekolekcjach. Chwała Panu!!!!
Małżeństwo z DK uczestniczące w rekolekcjach w Toruniu
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"Miłość nigdy nie ustaje ..." /1 Kor 13/
,,Miłość nigdy nie ustaje..., a pamięć nie przemija
W listopadowe, deszczowe popołudnie spotkaliśmy się w parafii p.w. Św. Antoniego na
Wrzosach, by modlitwą uczcić pamięć zmarłych księży i członków Domowego Kościoła.
A jest ich tak wielu! Ten czas przypomina nam o kruchości życia i budzi wspomnienia.
Czuję ogromną wdzięczność do wszystkich, którzy towarzyszyli mi w ostatnich chwilach
życia mojego Śp. męża Mariana i później pomagali przeżyć czas żałoby, który był również
trudnym darem lęku, cierpienia, ale był też czasem błogosławionym. Zaowocował
świadomością, że wdowieństwo to nie jest dopust Boży, tylko wezwanie dane nam od Boga,
a modlitwa wdowy jest szczególnym wyrazem jej więzi z małżonkiem. W pięknym
kościele, w przestrzeni przepełnionej i rozświetlonej gorącą modlitwą wróciły wspomnienia, ale też ufność w Boże miłosierdzie i doświadczenie bycia we wspólnocie.
Myślę, że nie tylko ja, ale wiele osób przeżywających żałobę po stracie współmałżonka
miało podobne uczucia.
Chcę też podzielić się słowami Ks. Aleksandra Żychylińskiego, które usłyszałam na
rekolekcjach dla wdów i wdowców w sierpniu 2016r. w Toruniu. ,,… Dla miłości stworzeni
jesteśmy i każda prawdziwa miłość pochodzi od Boga, ma trwałą wartość
i tęskni za wiecznością i dlatego nie umiera, nie kończy się ze śmiercią człowieka… ”.
Wierzę, że takich listopadowych spotkań, na których będziemy modlili się za naszych
bliskich zmarłych, a w sposób szczególny, za członków DK, których żona/mąż przeszli do
wieczności, będzie jeszcze wiele.
Barbara Jaruszewska

Wspomnienie o Jerzym Matyjku
Z widzenia znaliśmy Jurka już od 1977 roku. Gdy przychodziliśmy w środy do kościoła
św. Józefa na nowennę do Matki Bożej Nieustajnnej Pomocy, stał w bocznej lewej nawie
przy drugim filarze na wprost obrazu MBNP. Kiedyś zapytałam znajomą, kim jest ten
mężczyzna. Usłyszałam odpowiedź, że to dr Matyjek. Po nowennie zostawał na Mszy św
i przystępował do Komunii św.- my nie!!! Nie zamieniliśmy z nim ani jednego słowa, ale
wydawało się nam, że to dobry i święty człowiek. Był dla nas świadectwem dobrego
katolika. Obok niego stała lub klęczała jakaś miła kobieta, okazało się, że to Basia- żona
Jurka.
Po kilku latach, na początku lutego 1984 roku nasza najstarsza córka przyniosła zaproszenie na spotkanie kręgu Domowego Kościoła do dr-a Matyjka. Ja miałam ogromne pragnienie, by pójść na to spotkanie, bo córka, która należała do wspólnoty RUCH ŚWIATŁOŻYCIE , sporo nam opowiadała o DK i pomyślałam, że jest to nam koniecznie potrzebne, bo
staliśmy się tylko niedzielnymi katolikami.Gdy mój mąż usłyszał, że mamy iść na jakieś
spotkanie DK, powiedział, że mu to niepotrzebne i nie pójdzie. Córka z uporem prosiła,
żeby tatuś poszedł, bo ona otrzymała takie zadanie od o.Wiesława i na pewno też przykro
będzie p. Matyjkowi, że nie przyjęliśmy tego zaproszenia.Gdy Janusz usłyszał, że to jest
zaproszenie do dr-a Matyjka i będzie na tym spotkaniu kapłan, postanowił że pójdziemy.
Przyszło kilka małżeństw, a gospodrzami i prowadzącymi spotkanie byli Basia i Jurek. Było
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to dla nas mocne przeżycie, ale ujmujące zachowanie i ciepłe słowa Basi i Jurka utwierdziły
nas w przekonaniu, że to wspólnota dla nas, że z tymi ludźmi pod przewodnictwem Basi
i Jurka oraz o. Gerarda Siwka uda się nam uporządkować nasze życie małżeńskie i rodzinne.
To spotkanie odbyło się 29 lutego 1984 roku.
Tak poznaliśmy Basię i Jurka. Od razu budzili w nas wielkie zaufanie, bo przecież z widze-nia
znaliśmy się kilka lat. Oboje prezentowali nie tylko wysoką kulturę, życzliwość i dobroć, ale
też głęboką wiarę i znajomość Pisma Św. I od tamtego dnia spotykaliśmy się co miesiąc
w kręgu w różnych domach, ale zawsze prowadzili je Basia z Jurkiem.Zapoznali nas z charyzmatem Ruchu, z zasadami oraz zachęcali do wyjazdu na reklekcje DK na 15 dni. Swoją postawą i zachowaniem pokazywali, jakim człowiekiem powinien być katolik- stali się dla nas
przewodnikami duchowymi i bardzo chcieliśmy ich naśladować. Kiedy czasem przychodziły
trudności w wierze, szliśmy do Basi i Jurka i mówiliśmy, co nas trapi. Umieli słuchać, a potem
z delikatnością i wielką znajomością tematu wyjaśniali to, co było dla nas trudne. Nasze
spotkania nie ograniczały się tylko do spotkań kręgu, ale też odwiedzaliśmy się prywatnie,
np. z okazji imienin, a czasami też bez okazji.
Kiedyś Basia z Jurkiem przyszli do nas w tłusty czwartek, pierwszy raz prywatnie. Nasmażyłam pączków, by ich ugościć. Chętnie jedli domowe pączki popijając herbatką (nigdy nie pili
kawy). W pewnym momencie Janusz zaproponował koniaczek, ale oni zdecydowanie
odmówili, ponieważ są w KRUCJACIE WYZWOLENIA CZŁOWIEKA. Nie wiedzieliśmy co
to jest, więc Jurek przedstawił nam historię i sens KWC. Na koniec opowiedział niezwykłą
historię. Otóż na pierwszych rekolekcjach oboje złożyli przyrzeczenie przed Bogiem
i wspólnotą, że nie będą pić, częstować ani składać się na alkohol, nawet na piwo.
W domu mieli pełen barek różnych butelek z alkoholem. Nie mogli tego nikomu dać, więc po
powrocie do domu Jurek otwierał butelki, a Basia wylewała do zlewu - barek został przeznaczony na coś innego. Był to dla nas szok! Wprawili nas takim zachowaniem w zdumienie
i podziw. Wtedy Jurek zachęcał nas, byśmy pojechali na rekolekcje, ale Janusz mówił, że
szkoda mu urlopu, bo musi zbudować altanę na działce .
8 marca 1985 roku Janusz wracał z pracy i zobaczył różnych panów, nawet zawianych
z mizernymi goździkami, które nieśli swoim żonom, matkom czy babciom. Wtedy pomyślał,
że musi mnie czymś miłym zaskoczyć. Gdy przyszedł do domu, złożył życzenia i powiedział,
że zamiast kwiatka w prezencie ofiaruje mi swoją decyzję o wyjeździe na rekolekcje. Szał
radości!. Wieczorem zawiadomiliśmy naszych animatorów o naszym wyjeździe na rekolekcje. Basia z Jurkiem również się ucieszyli, bo często na kręgu powtarzali, że bez rekolekcji
nie będzie wzrostu duchowego. Przypominali tez często, żeby w życiu każdego z nas
najważniejszy był Chrystus, a zaraz po nim współmałżonek, a potem dzieci. Mówili: ,,Jeśli
Bóg będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym miejscu".Sami żyli
w/g tej głoszonej dewizy życiowej i zachęcali uczestników kręgu do tego samego. Oni nas
kochali jak swoje dzieci. Podkreślali, że jesteśmy Bożą rodziną, a w ich wypowiedziach było
wiele ciepła i miłości.
13 marca prawie zawalił się nam świat. Janusz przestawiał małą pralkę i wtedy strzeliło coś
w kręgosłupie i leżał na podłodze przez kilka godzin, bo nie było nikogo w domu, a sam nie
dawał rady, by wstać. Wtedy z pomocą znów przyszedł Jurek - okazywał nam wielką troskę
i miłość- odwiedzał, pocieszał, budził nadzieję i działał. Zalecał operację. Żebym mogła
codziennie być w szpitalu u Janusza, sprowadził z Bydgoszczy neochirurga, który go zopero-

wał. Po operacji położono Janusza na oddziale neurologii i tam Jurek kilka razy dziennie
przychodził do niego, razem z nim się modlił, zapewniał, że wkrótce wszystko będzie
dobrze i na pewno w lipcu pojedzie na rekolekcje (operacja była 19 czerwca). Opiekował się
nie tylko Januszem, ale również odwiedzał nas w domu. Przekazywał wszystkie informacje
o stanie zdrowia. Zawsze się z nami modlił o zdrowie na duchu i ciele dla Janusza oraz o to,
by mógł pojechać na te upragnione rekolekcje. Bóg wysłuchał Jurka i naszych modlitw
i Janusz stanął na nogi i w trzy tygodnie po operacji pojechaliśmy na pierwsze nasze
rekolekcje. Tam działy się cuda w naszym małżeństwie i rodzinie. Wróciliśmy przemienieni
i szczęśliwi. Jurek z Basią zawsze byli w z nami w kręgu. Często podejmowali posługę
animatorską, a na początku lat 90-tych byli parą rejonową DK. Gdy w 2000 roku zmarła
Basia, Jurek nie zrezygnował ze spotkań kręgu i zawsze przychodził. Ubogacał nas swoim
świadectwem życia, mądrością i pokorną postawą służby. Kilka lat temu, gdy choroba
postępowała, a on przeprowadził się do córki, Jurek przestał przychodzić na spotkania
kręgu. Dla nas Basia i Jurek to wzór małżeństwa dążącego do świętości i wierzymy, że są już
w niebie razem z Jezusem, Maryją i świętymi. Na pogrzeb przyszło dużo ludzi, by pożegnać
świętego człowieka . Był dla nas prawdziwym przewodnikiem duchowym. Dziękujemy Ci
za to. Do zobaczenia w niebie!!!
Lena i Janusz Kilanowscy

Radio Maryja we wtorki o 21:30

AUDYCJE
DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW
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

