Czerwiec 2017

Nr 121

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

Przed nami
OAZA I STOPNIA 14-30 VII 2017, Nowa Wieś Szlachecka,
moderator - o. Zdzisław Pietkiewicz,
prowadzący: Ela i Paweł Sołdrowscy; Ela 515 707 274, Paweł 505 614 180,
email: psoldrowski@poczta.onet.pl.
OR II 27.06.- 13.07.2017: Rycerka Górna k./Żywca,
moderator: ks. Dariusz Aniołkowski;
prowadzący – Ula i Zdzisław Więcek – 507 071 333,
e-mail – ulawiecek5@o2.pl
OR III 16.07.-01.08.2017: Nysa,
moderator –O. Krzysztof Stankowski
prowadzący: Maria i Andrzej Kowalikowie, Maria 504 005 558, Andrzej 603 950 584
e-mail: andrzej.maria.kowalik@gmail.com
ORAR-e I stopnia w Loretto koło Wyszkowa od 19-23 VIII 2017
prowadzący - Wojtek i Asia Polakiewiczowie tel.608 202 948
e-mail wojciech.polakiewicz@gmail.comRekolekcje tematyczne 22-26.08.2017:
,,Wiara Postaci Starego Testamentu, a nasza wiara dzisiaj”, Lipnica.
moderator Ks. Andrzej Jakielski
prowadzący: Maria i Wiesław Skwira; tel. 604 055 420 lub (56) 649 62 19,
e-mail: ziolowaapteka@ziolowaapteka.pl
Diecezjalne rozpoczęcie roku formacyjnego 17.09.2017 godz 15.00
w trakcie będzie wernisaż obrazów Urszuli Rychlińskiej „Utkani przez Ojca”
Pielgrzymka DK diecezji toruńskiej w ramach pielgrzymki fili pelplińskiej do
Krościenka 29 września - 1 października 2017r.
Trasa: Toruń - Niepokalanów – Jasna Góra – Katowice – Łagiewniki – Krościenko
Koszt z wyżywieniem i noclegami około 250 zł
Zapisy i opłata Ewa i Sylwek Winiarscy e-mail eskonwalia@onet.eu,
tel 510154979, 881926604 do 10 września 2017 r.
Czerwiec 2017

Nr 121

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

(do użytku wewnętrznego wspólnoty). Redaktorzy prowadzący: Dorota i Roman Borusiewiczowie; skład: Andrzej Doligalski;
Kontakt z redakcją: tel. +48 603 869 764, e-mail: dktorun.biuletyn@gmail.com Wszystkie ogłoszenia zamieszczamy całkowicie
bezpłatnie. Ogłoszenia indywidualne przyjmujemy wyłącznie od członków naszej diecezjalnej wspólnoty Domowego Kościoła.
Numer zamknięty 22.06. 2017 r.
Koszt druku – 1,5 zł
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Ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987)
- wychowawca wolnych ludzi

fot. W. Dokurno

To tytuł sympozjum zorganizowanego przez Parlamentarny Zespół Członków i Sympatyków Ruchu Światło-Życie, Akcji Katolickiej oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, które odbyło się w gmachu Sejmu RP w sali kolumnowej im. Kazimierza Pużaka
w dniu 18 marca br. Okazją była 30 rocznica narodzin dla nieba czcigodnego sługi
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Całość sympozjum można obejrzeć na stronie
internetowej sejmu: http://www.sejm.gov.pl/ ˃DLA MEDIÓW˃ Transmisje archiwalne
˃ 18 marca 2017.
Głównym organizatorem był poseł Robert Telus, który wraz z małżonką Małgorzatą jest
aktywnym członkiem Domowego Kościoła w diecezji radomskiej. Opiekunem ich kręgu
jest od wielu lat ks. Piotr Turzyński, od 2015 roku biskup pomocniczy w ich diecezji.
Wspólnie z nim nadal prowadzą 15-dniowe rekolekcje oazowe. W ubiegłym roku była
to oaza w Wilnie oraz w drugim turnusie oaza rodzin organizowana we Włoszech. W
bieżącym roku będzie to I stopień oazy rodzin.
Prawie jednomyślna (430 głosów za, tylko 1 głos przeciw i 1 wstrzymał się od głosu)
była również uchwała Sejmu RP uznająca szczególną rolę ks. Franciszka Blachnickiego
w życiu naszego narodu w czasach niewoli komunistycznej. Wyjątkowy był też sam
klimat sympozjum, które zgromadziło oazowi-czów ze wszystkich zakątków Polski
i z zagranicy. Zachęcam do osobistego wysłuchania referatów dostępnych na podanej
wyżej stronie internetowej Sejmu RP.
Po zakończeniu sympozjum w sejmie uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej w kościele św. Aleksandra na Placu Trzech Krzyży.
Trzecia część spotkania odbyła się w Sali Pod
Kopułą w budynku Ministerstwa Rozwoju
znajdującego się również przy Placu Trzech
Krzyży. Była to uroczysta Gala „Prawda –
Krzyż – Wyzwolenie” w ramach której wyróżniono szereg osób i instytucji: premier Beatę
Szydło za wspieranie rodzin, Radio Maryja za
wieloletnie wspierania idei Krucjaty Wyzwolenia Człowieka oraz idei Domowego Kościoła,
Fundację Orszaku Trzech Króli za promocję

fot. W. Dokurno

rodzinnej tradycji świętowania, profesora Bogdana Chazana za obronę nienarodzonych, bpa Adama Wodarczyka za zaangażowanie w prowadzenie procesu beatyfikacyjnego ks. Blachnickiego, grupę „Odwaga” za pomoc terapeutyczną osobom
z problemami homoseksualnymi, ks. Jarosława Gąsiorka za przeszczepienie idei
ks. Blachnickiego na Ukrainę, Dorotę Seweryn za niestrudzone świadectwo o życiu
i działalności ks. Franciszka Blachnickiego oraz Artura Kołaczka za inicjatywy:
Samochodowa Randka Małżeńska, Nawigacja w rodzinie i Wirtualna Choinka.
Nie zabrakło czasu na modlitwę w kaplicy sejmowej i możliwości zwiedzenia całego
budynku.
ks. Wacław Dokurno

Małżeństwo to nie improwizacja
Kiedy poznali się i zakochali w sobie, ona miała dziewiętnaście lat, on - osiemnaście.
Poznali się podczas pieszej pielgrzymki na Jasną Górę i taki też był wymiar ich relacji:
przyciągała ich do siebie nie tyle atrakcyjność fizyczna (choć i to, rzecz jasna, miało
duuuże znaczenie), ile to „coś”, co do dzisiaj, już dwudziesty piąty rok, próbują
„rozgryźć”, zrozumieć i nazwać, a co zawsze w jakimś stopniu pozostanie Bożą
tajemnicą. Na owo „coś” składały się podobne zainteresowania, te same wartości,
którymi chcieli się kierować, to samo spojrzenie na kwestię tego, co jest w życiu ważne,
a co nie, a patrząc na samo dno ich dusz - tkwiące w obojgu dążenie do „czegoś więcej”,
pragnienie Boga, którego działanie coraz bardziej odkrywali w swoim życiu.
Spotykali się prawie codziennie, tak jednak, aby nie „zawalić” obowiązków. Nie
zamknęli swego dwuosobowego szczęścia w czterech ścianach jej schludnego pokoiku.
Razem chodzili na koncerty, wystawy, wykłady w duszpasterstwie akademickim
jezuitów, a podczas długich spacerów uzgadniali wspólne poglądy na życie, z czego
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najbardziej cieszył się… jej pies, godzinami buszujący przy nich po lesie lub łące. Nie
zerwali z przyjaciółmi i znajomymi; przeciwnie, ich życie towarzyskie wprost „kipiało”.
Kiedy tylko to było możliwe, ruszali w Polskę. Oboje uwielbiali podróże, wędrówki
z plecakiem, atmosferę górskich schronisk, zmieszane ze sobą zmęczenie i zadowolenie z
pokonanych na własnych nogach kilometrów, kurz i błoto na butach. To zostało im do
dziś…
Zaprosili do swojej relacji tego trzeciego – Chrystusa. Próbowali razem się modlić,
chodzili na Mszę św., regularnie się spowiadali, starając się żyć cały czas w stanie łaski
uświęcającej. Pytali Boga o to, jakie jest ich powołanie.
Byli młodzi, kipiała w nich krew (zrozumie to każdy, kto sam to przeżył...), a jednocześnie oboje w ten sam sposób patrzyli na kwestię czystości przedmałżeńskiej: uważali,
że właśnie w imię prawdziwości wzajemnych uczuć, powinni poczekać z rozpoczęciem
pożycia seksualnego aż do ślubu. Wymagało to nieraz wielkiego panowania nad sobą i
było trudem, już wówczas jednak uznali (a im dłużej są małżeństwem, tym wyraźniej
widzą, że mieli rację), że to będzie najprawdziwszy „dowód” miłości, jaki mogą sobie
złożyć.
***
Po co to wszystko piszemy?
Aby między wierszami dać jasno do zrozumienia, że małżeństwo to nie improwizacja. Do
małżeństwa trzeba się przygotować. Po pierwsze: zdobyć jak najlepsze wykształcenie,
wyuczyć się zawodu, aby zapewnić utrzymanie przyszłej rodzinie. Po drugie: trzeba
pracować nad sobą, swoim charakterem, wymagać od siebie, pamiętając, że drugiej
osobie można ofiarować tylko to, co się rzeczywiście posiada. Po trzecie: trzeba jak
najlepiej wzajemnie się poznać – nie tylko podczas romantycznych spacerów, ale także
w działaniu, w codziennych obowiązkach, w sytuacjach stresujących, wymagających szybkich decyzji,
a przede wszystkim w takich, w których trzeba
odsłonić prawdę o swojej hierarchii wartości. Po
czwarte najważniejsze: trzeba zaprosić do tej relacji
Chrystusa, aby umacniał, oczyszczał, uświęcał
rodzącą się miłość.
***
Oni tak właśnie przygotowali się do swojego
małżeństwa. Ćwierć wieku później mówią
z całym przekonaniem: warto było czekać, wymagać
od siebie, stawiać sobie wysoko poprzeczkę,
powstawać po upadkach, nie ulegać temu, co
podpowiadał świat.
Są szczęśliwi, a ich małżeństwo kwitnie.
Beata i Tomasz Strużanowscy
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Poczekaj, aż jabłka dojrzeją, czyli
kilka słów o czystości przemałżeńskiej
„Trzeba wszystkiego spróbować”; „Chcę wiedzieć, jak to jest”; „Czekanie nie ma sensu” mówią młodzi, usprawiedliwiając podejmowanie współżycia przed ślubem. Pewien
bliski nam kapłan odpowiada tak: „No cóż… Oczywiście, że możecie spróbować, jak
smakuje seks przedmałżeński. Ale pamiętajcie: już nigdy nie będziecie wiedzieć, jak
smakuje zachowanie czystości dla tej jedynej osoby, każdemu z was przeznaczonej.
W życiu nie da się mieć wszystkiego!”.
***
Tak - trzeba wybierać. Między zaufaniem Bogu, który wzywa nas do czystości,
a wejściem w logikę tego świata kuszącego: „Używaj życia. Należy ci się. Nie daj się
ograniczać przez bezduszne przykazania lub przez księży, którzy są jak pies ogrodnika:
sami nie mogą, więc innym też nie pozwalają”. Taki sposób myślenia to wielkie
zwycięstwo demona. Bóg stworzył nas jako istoty obdarzone seksualnością. Pociąg
płciowy nie jest zagrożeniem, lecz przepięknym darem, do którego Stwórca dołączył
instrukcję obsługi w postaci przykazania: „Nie cudzołóż”. A Jezus Chrystus sprecyzował
tę instrukcję, podnosząc poprzeczkę jeszcze wyżej: Słyszeliście, że powiedziano: Nie
cudzołóż! A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim
sercu dopuścił z nią cudzołóstwa (Mt 5,27-28). Czy rozsądny człowiek będzie „dyskutował” z instrukcją obsługi pralki, zmywarki, ekspresu do kawy? Oczywiście, jeśli się
uprze, może ją zignorować i obsługiwać te urządzenia „po swojemu”. Niech jednak potem
nie narzeka, że zamiast służyć przez długie lata, po kilku miesiącach nadają się na szmelc.
***
Wyobraźmy sobie piękny sad, w nim jabłonie, a na nich zielone, kwaśne jabłka. Mądry
poczeka, aż dojrzeją. Nieroztropny, niecierpliwy, nie wytrzyma, zerwie i zje. Jedno,
drugie, piąte… Co będzie dalej, nietrudno przewidzieć...
Powiesz pewnie, że na szczęście w małżeństwie składa się znacznie więcej czynników,
niż zachowanie czystości przedmałżeńskiej. Że „wpadka” przed ślubem niczego jeszcze
nie przekreśla. Że o wiele ważniejsza jest wzajemna miłość, szacunek, gotowość do
obustronnych ustępstw, poświęceń, przebaczenia, wspierania się w realizacji celów
życiowych? Masz rację. Tyle tylko, że to wszystko nie przychodzi samo, lecz stanowi
rezultat pracy nad sobą, stawiania sobie wymagań, budowania tamy nieuporządkowanym namiętnościom, wyzwalania się z egoizmu.
Nie umiesz poczekać ze współżyciem do ślubu? Skaczesz z kwiatka na kwiatek,
zmieniając obiekty swych uczuć jak rękawiczki? To jak potem dochowasz wierności
żonie/mężowi, jeśli z tych czy innych powodów (poród, choroba, rozłąka, stres, czy
zwyczajny… brak chęci którejś ze stron) nie będziecie mogli ze sobą współżyć?
A uwierz, takich chwil będzie niemało.
***
My poczekaliśmy na siebie. Warto było! Może kiedyś się spotkamy. Wtedy wy opowiecie
o swoim szczęściu, a my o naszym…
Beata i Tomasz Strużanowscy
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Zakończenie roku formacyjnego DK, rejon IV
W kościołach diecezji toruńskiej kończy się kolejny rok aktywnego działania
różnorakich ruchów i formacji, w tym także oazy rodzin Domowego Kościoła. W tym
roku formacyjnym towarzyszyło nam wszystkim przesłanie Ojca Świętego Franciszka:
Misericordie et Misere, zachęcające do nieustannej gotowości i widocznego dzielenia się
Ewangelicznym dobrem duchowym, ale i dobrem doczesnym, materialnym.
Miniony czas przeżywaliśmy razem we wspólnotach, nadając miłości małżeńskiej,
rodzinnej i miłosierdziu, konkretną treść, wymiar i formę. Przekazywane dobro, często
na nowo odkrywane w Domowym Kościele, ubogacaliśmy kulturą równowagi:
roztropnego dawania i brania.
Podobnie jak w latach poprzednich, rodziny Domowego Kościoła z kręgów Kowalewa,
Grębocina, Papowa Toruńskiego i Toruńskich Bielaw (rejon IV), w słoneczne
czwartkowe popołudnie Bożego Ciała, z dumą i w poczuciu satysfakcji, domykały
kolejny rok obranej drogi, na której formowaliśmy samych siebie, by następnie
codziennym życiem w pracy, spotkaniach towarzyskich, służyć innym, kształtując ducha
chrześcijańskiego myślenia, tradycji i obyczajów. Na spotkanie do domu Basi i Piotra
Łukaszewskich zjechały z rejonu całe rodziny -z dziećmi, to chyba za 100 osób?!
Rozpoczęliśmy je Eucharystią, poprowadzoną przez ks. kan. Dariusza Aniołkowskiego,
moderatora rejonowego DK, w asyście akolitów z pierwszego kręgu w Grębocinie:
Marka Sak i Roberta Nadolnego oraz ministrantów. Dziękowaliśmy Dobremu Bogu za
otrzymane łaski. Zaproszenie do czytań z księgi Powtórzonego Prawa i Dziejów
Apostolskich w liturgii Słowa, przyjęli Jan Majcher z drugiego kręgu w Grębocinie
i Sebastian Czajkowski z kręgu Toruńskich Bielaw. Psalm Responsoryjny mocnym
głosem wyśpiewał Jacek Karolewski z kręgu Papowo Toruńskie.
W wygłoszonym kazaniu ks. moderator kierował naszą uwagę na osobowe zaproszenie
Chrystusa do naszego codziennego i zwyczajnego życia. Jak podkreślał ks. Dariusz,
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Jezus zadomowiony w rodzinach, chce naszym trudom towarzyszyć; chce mieć udział
w mozole rozwiązywania bieżących problemów. Ksiądz moderator podkreślił, że Jezus
jako domownik chce też uczestniczyć w naszych małych i większych radościach,
których przecież też nie brakuje. Tym jest, cud Bożego Ciała… .
W miejsce modlitwy wiernych, przedstawiciele obecnych kręgów DK, przygotowali
intencje dla modlitwy wstawienniczej, którą z komentarzami poprowadziła ustępująca
para rejonowa Kasia i Marek Kalczyńscy z parą nowo wybraną Elą i Kazimierzem
Opiłowskimi.
Intencje:
Krysia i Marek Sak: o światło i moc Ducha Świętego dla nowo wybranej pary
animatorskiej;
Jola i Rysiu Sieczka: by nasze dzieci, były blisko Jezusa Eucharystycznego;
Krysia i Rysiu Widła: o wzmocnienie Ducha wspólnoty i wzajemnego rozumienia oraz
cierpliwości w pozyskiwaniu nowych par do kręgu;
Kasia i Michał Wójcik: o jedność i zgodę w małżeństwie;
Kamila i Sebastian Szablewscy: o jedność w naszych małżeństwach;
Ula i Zdzisiu Więcek: o osobowy wzrost kręgów;
Teresa i Sebastian Czajkowscy: o pełne wypełnianie przyjętych zobowiązań
formacyjnych potrzebnych do budowania zgody, miłości i zaufania w małżeństwie;
Kasia i Marek Kalczyńscy z kręgu rejonowego: o potrzebne łaski i dary Ducha Świętego
dla nowo wybranej pary rejonowej.
Dwa komentarze do modlitwy wstawienniczej przygotowane przez Kasię i Marka
Kalczyńskich w mojej ocenie, mają ogólniejszy, uniwersalny charakter
i przytaczam je w całości:
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I. Panie zsyłaj swojego Ducha na animatorów. Dałeś im zadanie posługi animatorskiej,
to również ich uzdalniaj. Prowadź ich, umacniaj, dodawaj chęci, zapału, wytrwałości
zarówno we wspieraniu kręgu, wspieraniu innych małżeństw w formacji, jak również
kształtowaniu i budowaniu swojego małżeństwa.
Pomóż animatorom w budowaniu relacji do Ciebie oraz między sobą. Dodaj im zapału
do podejmowania działań prowadzących do jedności. Dodawaj im Panie wytrwałości
w podtrzymywaniu tego co dobre.
Jezu, Ty uzdalniasz posłanych. Każdy, kto doświadczył posługi animatorskiej i wkładał
w nią serce, wie, że jest to pomocą również w osobistym życiu, osobistym rozwoju
duchowym. Jest pomocne dla małżeństwa, dla rodziny. Wspieraj animatorów, aby
posługę tę wykorzystali również na budowanie jedności w swoim małżeństwie, do
wzajemnego zrozumienia, poszanowania, wspierania, wspólnego działania, do zyskania
zbawienia.
Proszę Cię Panie...
II. Panie, To jest mały krąg, jesteśmy małym kręgiem już od dłuższego czasu. Dziękujemy
Ci, że kierujesz do nas nowe zainteresowane pary. Prosimy Cię, zachęć ich jeszcze
bardziej do Domowego Kościoła, do bycia w tym właśnie kręgu.
Jednocześnie Panie prosimy Cię o wzmacnianie wspólnoty kręgu, budowanie jedności.
Niech ta zmiana działa ubogacająco dla wszystkich, dla tych, co są już w kręgu długo,
i dla tych, co dopiero do niego dołączają. Ucz Panie wzajemnego zrozumienia,
cierpliwości, otwarcia na drugiego człowieka, a jednocześnie konsekwencji. Dodaj
zapału i chęci pracy nad sobą.
Proszę Cię Panie…
Dary wraz z modlitwą: Panie Boże przyjmij te dary, które Tobie składamy i spraw aby
nigdy nie zabrakło nam pokarmu dla ciała i dla duszy, złożyli Beata i Jarosław Coghen
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z córką Polą oraz Justyna i Daniel Sadowscy, wszyscy z czwartego kręgu DK
w Grębocinie.
Oprawę muzyczną z posługę śpiewu w liturgii Mszy Świętej, zapewniał nam zespół
Gardium Vitae z Papowa Toruńskiego w składzie: Beata i Wojtek Walterowie, Jacek
Karolewski, Anna Grabowska i Marek Kuźmiarz. Większość muzyków to członkowie
Domowego Kościoła w Papowie Toruńskim.
Po Mszy Świętej na drugą część pogodnego popołudnia, przenieśliśmy się do ogrodu
pełnego kwiatów, rosłych drzew, ozdobnych krzewów, z ogniskiem gotowym do
rozpalenia, wrzątkiem do kawy czy herbaty, siatką, piłkami, miejscami do zabaw dla
najmłodszych.
Na soczystej zieleni trawników zastawiono stoły ciastami upieczonymi przez panie
z każdego kręgu, zimne napoje i przeróżne smakołyki, z których głównie cieszyły się
dzieci.
Po cichej modlitwie i podzieleniu się chlebem z darów, podano smaczną i gorącą
grochówkę z kotła, a przyrządzoną w całości przez Marka Sak, rozpoczęliśmy nasze
pogodne biesiadowanie, jak w dużej rodzinie, niecierpliwie oczekując na pierwsze
akordy koncertu Tomka Kamińskiego i Pawła Tomaszewskiego, gości specjalnych,
zaproszonych przez gospodarzy ze specjalnym przesłaniem:
Ty, tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę
Ty, tylko mnie poprowadź
Panie mój … !
Zaczęło się i trwało, a zachwytom nie było końca. Tomek śpiewem i muzyką opowiadał
nam o własnych doświadczeniach męża, ojca, dziadka, chrześcijanina, ale i o życiu,
takim jakie codziennie się toczy. Kaszanka i kiełbaski z ogniska grilowane przez Elę
i Krzysztofa Rozbarskich z I kręgu w Grębocinie przy takiej muzyce, jakby lepiej
smakowały?!
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Nie zabrakło też atrakcji dla najmłodszych. Strażacy: Marzena Kostyra, Sebastian
Duszyński, Kamil Kotkiewicz i Artur Nadolny z OSP w Grębocinie zorganizowali
prezentację wozu strażackiego i tzw. kurtynę wodną, co dla dzieci było niezapomnianą
atrakcją. Miały też niepowtarzalną okazję siedzieć za kierownicą w hełmie strażackim,
próbowały utrzymać wąż pod dużym ciśnieniem. Pewnie większość z maluchów po
czwartkowym popołudniu będzie chciała zostać strażakami… Dziękujemy!
Na koniec wspólne świętowanie rodziny upamiętniły zdjęciami z artystami.
Z upoważnienia pary rejonowej Kasi i Marka Kalczyńskich, składamy podziękowanie
tym, którzy chętnie i wielkodusznie podjęli poszczególne posługi, nie licząc się
z kosztami, ofiarując modlitwę, czas, serce i pieniądze, by i tu na ziemi rosło Królestwo
Boże.
Szczególne podziękowanie dla ks. Dariusza, małżonków: Joli i Roberta, Krysi i Marka,
Eli i Krzysztofa, Basi i Piotra z pierwszego kręgu w Grębocinie, którzy przyjęli na siebie
przygotowanie zakończenia roku formacyjnego. Dziękujemy muzykom, a w szczególności Tomkowi Kamińskiemu za ładny gest. Proszono również, abyśmy podziękowali
Ani i Michałowi oraz Panu Gieniowi Wojdak z Gostkowa Niech Łaska Boża, Wam
sprzyja!
Basia i Piotr Łukaszewscy

12
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Zakończenie roku formacyjnego w rejonie Chełmno
W niedzielę 18.06.2017 nasze rodziny skupione w kręgach Domowego Kościoła
Rejonu Chełmno świętowały zakończenie roku formacyjnego 2016/2017. Spotkanie
rozpoczęliśmy Eucharystią, którą w koncelebrze ks. Jerzego, odprawił ks. Tadeusz –
moderator rejonu. Na ołtarzu pojawiła się świeca oazowa, a małżeństwa z kręgu
rejonowego stanowiły obsadę liturgiczną mszy. Po południu, na terenie parku przy parafii
św. Józefa, w promieniach czerwcowego słońca, nasza wspólnota spotkała się przy kawie
i grillu. O dobrą zabawę i ruch na świeżym powietrzu zatroszczyli się Magda z Jarkiem.
Śpiewy poprowadził Wiesław przy czynnym wsparciu Mariana - którzy mimo braków
sprzętowych (tylko jedna gitara), stworzyli z naszych rodzin niepowtarzalny zespół.
W przerwach między piosenkami, w towarzystwie kapłanów - moderatorów kręgów,
miło spędziliśmy czas na degustacji pysznych sałatek, wszelkiego rodzaju ciast
i kiełbasek z rusztu.
Punktem kulminacyjnym spotkania było podziękowanie Alicji i Markowi
Szczepanikom za ich czteroletnią posługę pary rejonowej. Jesteśmy im bardzo
wdzięczni, że z wielką pokorą i oddaniem służyli naszej wspólnocie. Ufamy, że dobry
Bóg wynagrodzi im ich trud. Przedstawiona została nam nowa para rejonowa - Kasia
i Jarek Nowak. Już teraz polecamy ich Panu, prosząc o siły i dary Duch Świętego na czas
ich posługi.
Nasze spotkanie zakończyliśmy apelem jasnogórskim oraz udzielonym przez księdza
Tadeusza błogosławieństwem na cały okres wakacji.
Chwała Panu
Beata i Stefan

Majówka z kręgiem DK parafii farnej w Brodnicy
W odpowiedzi na zawołanie Papieża Franciszka, aby parafia była wspólnotą
wspólnot oraz na zaproszenie wspólnoty Domowego Kościoła w niedzielne wiosenne
popołudnie rodzina parafialna spotkała się na pętli autobusowej przy ulicy Lidzbarskiej.
Po krótkim zawiązaniu wspólnoty i pochyleniu głów na Boże błogosławieństwo
udzielone rękoma księdza Tomasza Reckiego wszyscy ze śpiewem na ustach ruszyliśmy
w kierunku Bobrowisk. Podziwiając piękne okolice i niesamowite odcienie zieleni,
różnorodności flory i fauny, oddawaliśmy śpiewem hołd Maryi.
Po dojściu do figurki na Bobrowiskach odprawiliśmy nabożeństwo majowe,
w które włączyli się mieszkańcy okolic. Tam Maryi zawierzyliśmy siebie i nasze rodziny,
a dziesiątką różańca dziękowaliśmy Panu za naszych kapłanów, a szczególnie na
obecnego z nami radosnego księdza Tomka.
Następnym etapem naszej majówki była platforma widokowa położona w Bagiennej
Dolinie Drwęcy. Małgosia opowiadała nam o Brodnickim Parku Krajobrazowym.
Dowiedzieliśmy się, że rzeka Drwęca jest najdłuższym rezerwatem ichtiologicznym
w Polsce, ochroną objęte są pstrągi, łososie, troć i minóg rzeczny. W miejscach gdzie
rzeka silnie meandruje są miejsca migracji i lęgów: gęsi gęgawy, kaczek, a nawet żurawi
i bielika. Na tych terenach występuje również wydra, bóbr, nocek i mopek.
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Marsz dla życia i rodziny w Brodnicy
W niedzielę 11 czerwca 2017 małżeństwa z naszego rejony liczną grupą wzięły udział
w corocznym Marszu dla Życia i Rodziny . Przemarsz odbył się z kościoła farnego
ulicami naszego miasta aż do kościoła na płycie karbowskiej . Po drodze przygrywała
orkiestra dęta ze Świedziebni. Uwieńczeniem marszu było wspólne odmówienie
Koronki do Miłosierdzia Bożego, a po modlitwie parafianie wraz
z grupą Rycerzy Kolumba z rady parafialnej zaprosili na poczęstunek na placu przy
domu parafialnym.
Pozdrawiamy
Małgosia i Paweł

Modlitwa małżeńska w Szczuce
Dnia 02. 06. 2017, w piątek przed Zesłaniem Ducha Świętego po raz pierwszy
uczestniczyliśmy we wspólnotowej modlitwie małżeńskiej. Modlitwa odbyła się
w Szczuce w kościele p.w. Św. Fabiana i Św. Sebastiana. W adoracji uczestniczyły
małżeństwa z kręgów Domowego Kościoła z Brodnicy wraz ze swoim opiekunem
duchowym ks. Marcinem Kaczyńskim, proboszczem parafii. Modlitwę prowadziła
para rejonowa Małgosia i Paweł Krajnik. Wzięło w niej udział kilkanaście małżeństw.
Modlitwa rozpoczęła się o godz. 21.00 . Późna pora, półmrok w kościele,
z oświetlonym Najświętszym Sakramentem w tle którego widniał obraz Matki Bożej
Bolesnej, a także sprzyjająca refleksji muzyka, śpiew z akompaniamentem gitary sióstr
Krajnik, sprzyjał refleksji i otwierał wnętrza na działanie Ducha Świętego.
Spotkanie rozpoczęło się uwielbieniem Jezusa. Później kolejno następowały:
dziękczynienie, przeproszenie i modlitwa prośby. Wszystko w odniesieniu do
małżeństwa i rodziny. Wstępy do każdej części modlitwy czytane przez prowadzących
pozwalały na uporządkowanie myśli, skupienie, a jednocześnie wyciszenie.
Po wewnętrznej refleksji i cichej modlitwie, każdy miał możliwość głośnego
wypowiedzenia tego, co najbardziej ceni w swoim małżonku, za co Bogu dziękuje, o co
prosi dla współmałżonka i rodziny. Szczególnym momentem była część przeproszenia.
Małżonkowie szeptem, siedząc blisko, przepraszali się, wypowiadając konkretnie to,
co leżało im na sercu. Odpowiednio dobrane młodzieżowe pieśni otwierały nie tylko
serce, ale przede wszystkim ducha a czasami również ręce, które bądź wzniesione w
górę lub też szeroko rozpostarte pozwalały na ekspresyjne wyrażenie myśli i uczuć.
Modlitwa małżeńska zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem. Czas minął niespodziewanie szybko. Adoracja trwała dokładnie
godzinę. My, rozpaleni duchem, czuliśmy, że możemy więcej.
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Po tym spotkaniu napełnieni byliśmy pozytywną energią i radością. Dawno nie
przeżyliśmy takiego oczyszczenia i umocnienia. Wiemy, że tego rodzaju modlitwy
małżeńskie prowadzone są na rekolekcjach, dlatego zachęcamy wszystkich do brania
w nich udziału.
Rozmowy na temat tej adoracji trwały jeszcze przez parę dni. Wymieniając się
z mężem spostrzeżeniami i przeżyciami stwierdziliśmy, że czuliśmy jedną bardzo
charakterystyczną rzecz dla wspólnoty Domowego Kościoła – jedność, łączność
duchową, zbieżność problemów i trudów codzienności małżeńskiej i rodzinnej oraz
silną potrzebę wypraszania łask zarówno dla siebie, jak i dla innych.
Dziękujemy dobremu Bogu za to doświadczenie. Chwała Panu!
Sylwia i Jerzy Ochlak

ORAR I Dębki - relacja
W dniach 29.04-03.05 braliśmy udział w rekolekcjach formacyjnych D.K. zorganizowanych przez diecezję gdańską . Był to ORAR I w nadmorskiej miejscowości Dębki w domu
rekolekcyjnym ojców Zmartwychwstańców. Na rekolekcje przyjechało 20 małżeństw,
w większości z najbliższych okolic Trójmiasta oraz dwa małżeństwa z naszej diecezji,
a konkretnie z naszego rejonu brodnickiego. Czas rekolekcji był czasem spokoju,
refleksji i modlitwy, czasem odskoczni od codziennego pędu, gonitwy i rozgardiaszu.
Opiekunem duchowym był ks. Piotr Zaręba z Gdyni, który swoją osobowością sprawiał,
że ciągle mieliśmy uśmiech na twarzy, pomimo mnogości informacji, wiedzy i materiału
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jaki nam przekazywał. Czas wolny mogliśmy spędzać w słońcu na plaży, ale w kurtkach,
gdyż temperatura była w granicach 10 stopni. Z rekolekcji wróciliśmy ubogaceni odświeżeniem wielu tematów związanych z podstawami nowego człowieka, wspólnoty i nowej
kultury. Każdy wyjazd na rekolekcje sprawia w naszym małżeństwie odbudowę relacji
małżonków. Tak było i teraz, na tych rekolekcjach, zwłaszcza po modlitwie małżonków
prowadzonej przez moderatorów Olę i Marka wraz ks. moderatorem i diakonią muzyczną. Dziękujemy Bogu za tych wszystkich ludzi, którzy podejmują się posługi na
rekolekcjach i zachęcamy innych, aby służyli innym . Chwała Panu!
Małgosia i Paweł

ORAR II - Pakość
relacjia i świadectwa
Pan zaprosił nas, by zorganizować rekolekcje ORAR II stopnia w Kujawskiej
Jerozolimie – Pakości. Tam, w skromnych murach klasztoru franciszkanów, w terminie
od 28.04.2017 do 03.05.2017 roku przeżywaliśmy święty czas.
W rekolekcjach uczestniczyło 13 małżeństw i rodzin, tylko jedna rodzina była
z poza naszej diecezji. Dzieci było czternaścioro w wieku od 1,5 roku do 14 lat.
Doświadczyliśmy też pewnego ewenementu – a mianowicie dużej powtarzalność
imion. I tak było: 5 Katarzyn, 2 Lidki, 2 Maciejów, 3 Anny, 2 Pawłów, 2 Jarków,
2 Natalie, 2 małżeństwa o takich samych imionach Danuta i Stanisław, nawet ich
nazwiska zaczynały się na literę A. Taki uśmiech Pana Boga .
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Małżeństwom tym i rodzinom służyła wspaniała i pracowita diakonia, z bożym
kapłanem Markiem Borowskim oraz animatorami Magdą i Jarkiem oraz Basią i Jasiem.
Dziećmi opiekowali się Natalia i Łukasz, a muzycznie towarzyszyła nam Natalia,
wspierająca także diakonię dziecięcą. Bardzo dziękujemy im za służbę na Chwałę Pana.
Gościli nas franciszkanie z gwardianem o.Kamilem na czele, bardzo życzliwym
i serdecznym człowiekiem, a także bratem Longinem, który stanowczo, ale z miłością
kierował całą strefą działań w stołówce. O nasze żołądki dbały dwie panie kucharki
gotując posiłki jak w domu, smacznie i obficie .
Dni rekolekcyjne płynęły spokojnie, ale były bogate w treści. Głównym
elementem dnia była Eucharystia. Odbywały się także konferencje, przeplatane
spotkaniami w kręgu, dialogiem małżeńskim oraz różnymi formami modlitwy (liturgia
godzin, medytacja,
modlitwa małżonków przed Najświętszym Sakramentem
i w obecności największych w Polsce relikwii Krzyża Świętego). Dopełnieniem
wspólnoty były pogodne wieczory prowadzone rewelacyjnie przez Magdę i Jarka. Nie
mogło też zabraknąć czasu dla rodziny. Pan sprawił, że chociaż było chłodno, to w tym
czasie deszcz nie padał! Rodziny więc chętnie zwiedzały okolicę i jej atrakcje. Diakonia
wychowawcza tak pracowała z dziećmi, że dzieci nie chciały wracać do domu. Bogu
dzięki za nich! Uczestnicy wyjeżdżali z wiedzą potrzebną do prawidłowego

18

WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ

prowadzenia kręgów, otrzymali też pomocne do tego materiały, poznali bliżej postacie
ks. Franciszka Blachnickiego i siostry Jadwigi Skudro oraz charyzmat naszego Ruchu.
My sami zostaliśmy obdarowani Bożą obecnością w naszej wspólnocie.
Przekonaliśmy się po raz kolejny, jak ważna jest wierność charyzmatowi i znajomość
dokumentów, takich jak Zasady DK i podręczniki wydane przez Ruch, dla zachowania
jedności w Ruchu i dobrej pracy odpowiedzialnych. Ważne też okazuje się mówienie
jednym głosem przez wszystkich odpowiedzialnych w Ruchu: od animatorów poprzez
pary łącznikowe, rejonowe, diecezjalne i prowadzące rekolekcje, by słuchający ich
mieli wszystko podane spójnie zgodnie z zasadami DK. Chwała Panu za ten dobry
i błogosławiony czas.
Katarzyna i Jacek Podolscy

Bogu dziękujemy
Dziękujemy Bogu, że natchnął nas pragnieniem rekolekcji, a potem tak prowadził, że
mogliśmy na nie pojechać. Szukaliśmy umocnienia w wierze i powołaniu - każdego dnia
tego doznawaliśmy. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem
was na to, abyście szli i owoc przynosili... (J 15, 16). Znaliśmy te słowa, ale teraz
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przemówiły do nas potężniej - to Bóg wybiera! To On okazuje zaufanie nam! Takiego
zaufania nie można zawodzić. Te słowa mocno zapadają w serce i daj Boże, żeby już na
zawsze. Z tego ORARu wynieśliśmy jeszcze jedno: przekonanie, że do Bożego
powołania musimy dołożyć nasz wysiłek.
Wielką radością była dla nas obecność młodych rodzin - nadziei na przyszłość i rozwój
Domowego Kościoła.
Rekolekcje, jak zawsze, są czasem intensywnych darów od Pana - Słowo Boże
przemawia silniej, ludzie wspierają naszą wiarę swoimi świadectwami, pogodne
wieczory są okazją do szczerej beztroskiej radości. Organizatorzy zadbali nawet o to,
byśmy korzystając z czasu wolnego mogli poznać interesujące obiekty w Pakości
(słynna Kalwaria) i okolicy ( Biskupin i Wenecja).
Na ORARze wysłuchaliśmy z uwagą kilku konferencji o powołaniu i zadaniach pary
animatorskiej, uporządkowaliśmy naszą wiedzę o strukturze Domowego Kościoła,
mówiliśmy też o roli kapłanów w naszym Ruchu. Za kapłanów musimy się modlić. Są
bezcenni. Doświadczyliśmy tego na ORARze dzięki posłudze ks. Marka Borowskiego
pełnej miłości i ofiarności.
Wdzięczni Bogu, ks. Markowi i naszym Animatorom wracaliśmy po czterech dniach do
Torunia przekonani, że ten czas wykorzystaliśmy w 100 procentach i znów
otrzymaliśmy prezent od Pana Boga. Chwała Panu!
Dana i Staszek

Wszystko mogę w Tym , który mnie umacnia Flp 4,13
Co robić w długi majowy weekend? Wyjechać. Wśród kilku pomysłów pojawiły
się rekolekcje. Kiedy rodzina już przekonana, czas na wyszukanie konkretnych
propozycji. I tu nagle pojawiły się schody. Okazało się, że wskutek mojej opieszałości
wszędzie brakuje już miejsc. A miało być tak pięknie! Pierwsza myśl: Panie Jezu, troszcz
się Ty! Nie minęły 2 tygodnie, a w słuchawce telefonu odezwał się miły głos (Kasi:), że
czekają na nas w Pakości. Wprawdzie nie planowaliśmy ORAR-u II, ale cóż...
Mimo korków dotarliśmy do celu. Zabytkowy klasztor franciszkański przywitał
nas przenikliwym chłodem. Pomyśleliśmy - jakoś wytrzymamy te pięć dni. Czas
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wypełniony intensywnie płynął nam bardzo szybko na zgłębianiu tajników posługi
animatorów DK. Nad naszą formacją czuwali Kasia i Jacek Podolscy oraz ks. Marek
Borowski SAC, którym zawdzięczamy permanentną wiedzę. Było też parę okazji do
wymiany doświadczeń między uczestnikami. Te zawsze wydają się najbardziej owocne.
Wspólne modlitwy, posiłki, pogodne wieczory (zasługa Magdy i Jarka:) już zaczynały
zbliżać wszystkich do siebie. Z dnia na dzień było coraz "cieplej", gdy trzeba było
spakować walizki na powrót.
Pan Bóg prowadzi własnymi szlakami. Tak też było i teraz, a zaczęło się od tego,
że znalazł dla nas miejsce właśnie tutaj - na pakoskiej kalwarii. Przez ludzi, których
poznaliśmy; słowa (zwłaszcza ks. Marka), które usłyszeliśmy; miejsca, które
odwiedziliśmy - szykuje dla nas plan. Czy będziemy użytecznymi narzędziami w Jego
rękach? Jeśli zaufamy... Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia (Flp 4,13).
Dziękujemy zarówno organizatorom, jak i uczestnikom za ten czas niewątpliwie - wzrastania. Za to, że czuliśmy się "rodzynkami":) tych rekolekcji jako
jedyni z diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej, za cenne wskazówki, duchowe przeżycia
(adoracja!) i za dar wspólnoty. Do zobaczenia. Z modlitwą Kasia i Paweł ze Szczecinka
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Wierzysz - masz
W dniach 28.04.-3.05. 2017 r. w klasztorze OO. franciszkanów w Pakości koło
Inowrocławia odbyła się Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin II stopnia, prowadzona
przez Kasię i Jacka Podolskich z rejonu Koniuchy - Mokre z Torunia. Duchową pieczę
sprawował nad nami ksiądz Marek Borowski, były moderator krajowy Domowego
Kościoła, od lat z nim związany, znający i rozumiejący go doskonale.
Mimo, iż jesteśmy we wspólnocie Domowego Kościoła ponad siedem lat
i zdawałoby się, iż posługa oraz zadania animatorów są nam znane, to jednak dopiero na
tych rekolekcjach uświadomiliśmy sobie w pełni posłanniczą rolę i duchową odpowiedzialność animatorów za wzrost kręgu i małżeństw go stanowiących. Zdaliśmy sobie
sprawę z duchowego wymiaru tej posługi. Największym zaskoczeniem okazały się,
ujawnione w czasie dyskusji po konferencjach, nieprawidłowości czy wręcz patologie
w funkcjonowaniu kręgów. Ich następstwem jest niejednokrotnie odchodzenie
małżeństw, a nawet rozpad kręgów. Zauważyliśmy zależność pomiędzy powierzchownym podejściem do zobowiązań, a duchowym regresem. To odkrycie, choć smutne
i bolesne, ma jednakże w szerzej perspektywie wymiar pozytywny, bo dostrzeżenie
błędów i braków, przyznanie się do nich, jest pierwszym krokiem ku naprawie.
Wielkim darem w czasie rekolekcji w Pakości była dla nas osoba księdza Marka,
który pomógł nam spojrzeć na posługę księdza moderatora kręgu oczami kapłana. We
wszystkich kazaniach księdza Marka, jak i wskazówkach dotyczących posługi
w Domowym Kościele, przewijały się proste zasady, jakimi powinny się kierować osoby
posługujące we wspólnocie, a szerzej każdy wierzący w Chrystusa:
- wierzysz – masz,
- będąc autentycznym – świadczysz,
- świadcząc i gorliwie służąc – przyczyniasz się do wzrostu swego i innych
małżeństw w kręgu.
Kasia: Dziękuję Bogu za to Jego wezwanie i towarzyszącą mi w czasie tych rekolekcji,
pełną radości świadomość, że uczestniczymy w czymś pięknym, budującym, Bożym
dziele, że jesteśmy powołani i wezwani do niesienia Jezusa wszędzie tam, dokąd On nas
pośle.
Jarek: Z przepełnionych Duchem homilii księdza Marka utkwił mi w pamięci i sercu,
przywołany przez niego, obraz ujrzenia przez uczniów Zmartwychwstałego Jezusa. To
zdarzenie samo w sobie nie zainspirowało apostołów do działania, do ewangelizowania.
Nastąpiło to dopiero po pięćdziesięciu dniach, kiedy otworzyli się na Ducha Świętego.
Owocem tych rekolekcji są konkretne propozycje zmian w pracy kręgu na comiesięcznych spotkaniach przekazane animatorom, pragnienie głębszego poznania charyzmatu
księdza Blachnickiego i korzeni ruchu, a także otwarcia się na dary Ducha Świętego,
potrzebne w każdej posłudze. Ufamy w Panu, że owoców tych będzie jeszcze więcej.
Za błogosławiony czas rekolekcji, za posługę i modlitwę wszystkich osób
zaangażowanych w to dzieło, za ojców franciszkanów, którzy użyczyli nam gościny, za
wszystkich uczestników i za plony, które zostaną zebrane z tych „wiosennych zasiewów”
w Pakości, chwała Panu!
Kasia i Jarek
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Oaza Rodzin II - świadectwo
Oaza Rodzin II stopnia (12-28.07.2016 Mrzeżyno)
Mamy trójkę dzieci – siedem, dwa i pół i jeden rok. Z zazdrością patrzę na
rodziny, których dzieci siedzą grzecznie w Kościele, bawią się jednym samochodzikiem
na spotkaniu i chodzą spać o 20.00. Nasze dzieci nie siedzą właściwie wcale. Zaczynają
chodzić mając dziewięć miesięcy i tak już zostaje. Po zeszłorocznym ORARze I stopnia
obiecaliśmy sobie: nigdy więcej z małymi dziećmi na rekolekcje. Pamiętałam o tym do
stycznia, kiedy to małżeństwo z naszej parafii z podekscytowaniem opowiadało, że
pojadą na rekolekcje znów do Mrzeżyna, bo wszystko jest tam fantastyczne (Angelika,
Jacek dzięki!). Wkradła mi się myśl: Mrzeżyno… Ośrodek tuż przy morzu, jakby jakoś
przetrwać pół dnia, to potem 3 godziny dzieci będą na plaży. Może nawet chodziłyby
spać o normalnej godzinie. Praca nad namówieniem męża nie trwała długo. Dorzucił
wspaniały pomysł, aby zaprosić rodziców na wspólne wakacje. W pierwszym momencie
wystraszeni dziadkowie odmawiali bojąc się, że mają się gdzieś z nami modlić. Kiedy
wyjaśniliśmy, że znajdziemy im osobny nocleg, a tylko czasem pobawią się z wnukami,
zgodzili się.
Mimo takiego zaplecza, pierwsze dni były trudne. Maluchy nie chciały iść
z dziadkami. Prosiłam Pana Boga o jedno, żeby tak chociaż na kręgu być z mężem razem.
Nasz 11- miesięczny syn jak w zegarku o 10.00 zasypiał, kiedy to rozpoczynał się krąg.
Jak to możliwe? Reszta dnia mijała w trudach: pieluchy zmieniane w biegu, wymienianie
się w kaplicy, karmienie dzieci, a potem samemu jedzenie zimnego obiadu. Kulminację
zmęczenia przeżyłam w dzień tajemnicy śmierci Pana Jezusa. Na nabożeństwie Drogi
Krzyżowej przypadła nam stacja Ukrzyżowania. Treść rozważań mieliśmy napisać sami.
Czytając o moich gwoździach na tym wyjeździe, trójka naszych dzieci płakała.
Najstarsza, bo chciała nieść krzyż, maluchy, bo chciały być u mnie na ręku i trzymać
mikrofon. W pokoju powiedziałam mężowi, że wstydzę się wyjść do ludzi. Moje emocje
czuła prowadząca rekolekcje Ewa. Mimo, że wcześniej nie rozmawiałyśmy dużo,
dostałam od niej wsparcie.
Siły wróciły w dniu Zmartwychwstania. Nowa część rekolekcji zaczęła się od
spowiedzi i wspaniałego dialogu. Jak to możliwe, że na rekolekcjach dialogi są tak inne
od tych w domu? Ostatnie dni rekolekcji to pobyt bez babć, nagle nasze maluchy
przełamały się (a może to my się przełamaliśmy). 18-latek z diakonii bawił się z naszym
11-miesięcznym synkiem, słyszałam w trakcie spotkania jak się śmieje grając w piłkę
i ledwo powstrzymywałam łzy (dziękuję Piotrek). Tuż przed dniem wspólnoty Ewa
i Andrzej zaproponowali byśmy dali świadectwo. Byłam pewna, że odmówimy, przecież
jak to miałoby wyglądać, tak jak Droga Krzyżowa? Powiedziałam o tym mężowi, a ten
chwilę później szepnął mi podczas Namiotu Spotkania: „Nie mogę się skupić, bo
układam w myślach co powiem”. Jak to możliwe?
Wszystkim mamom chcę powiedzieć jedno: było warto. Pominęłam wiele aspektów.
Piękno liturgii które odkrywałam, wspaniałą modlitwę małżonków i modlitwę

wstawienniczą. Czuję jednak, że powinnam to napisać. Myślę, że mając małe dzieci
można potrudzić się i znaleźć takie rekolekcje, które pomogą nam godzić potrzeby dzieci
i nasze. Na mapie ośrodków rekolekcyjnych chcę zwrócić uwagę na dwa miejsca.
Korbielów – dom rekolekcyjny z kaplicą, stołówką, świetlicą, salą konferencyjną. Obok
domu przestrzeń, piękne tereny, plac zabaw, kościół, a w okolicy atrakcje na każdy dzień,
góry i jeziora. Mrzeżyno – do morza kilka kroków, diakonia wychowawcza dla dzieci w
każdym wieku, miejscowość nieduża i niezbyt zatłoczona. Mimo zalet poszukiwania
wspaniałych miejsc rekolekcyjnych, jest tego jedna wada. Zazdroszczę małżeństwom
diecezji szczecińskiej tego, że mogą się czasem ze sobą spotykać podczas dni wspólnoty.
Po rekolekcjach staram się śmielej prosić Pana Boga też o rzeczy małe i codzienne. Nie
pytam już jak to możliwe, przecież wiem czyja to zasługa.
Dziękuję Ci Panie Boże za to, co mam.
Emilia diecezja toruńska

Radio Maryja we wtorki o 21:30

AUDYCJE
DLA MAŁŻONKÓW I RODZICÓW
27.06 Ostrzenie piły, czyli mąż też musi zadbać o siebie.
Maciej Przybylski, pedagog, psychoterapeuta z żoną Małgorzatą.
04.07 Budowanie poczucia własnej wartości.
Iwona Niedbalska, lekarz pediatra, doradca życia rodzinnego.

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

Ogłoszenie
Poszukujemy pani do opieki nad naszą roczną córką Michaliną od września br.
Praca na cały etat w naszym mieszkaniu na Bielanach. Jeśli ktoś może polecić nam
zaufaną osobę, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Lidia Gronowska: 500 266 723 lidia.gronowska@gmail.com
Paweł Gronowski: 509 795 827

