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Wysiłek tworzenia jedności małżeńskiej . cd

Drodzy Małżonkowie! W ostatniej katechezie pod-
jęliśmy rozważania na temat: czym jest jedność
małżeńska i jak ją realizować? Kontynuując chce-
my dalej rozważać, jak ją realizować w życiu co-
dziennym.
I. Staramy się o jedność intelektualną
Cały czas o czymś myślimy, ale jeśli tego nie wy-
powiemy, druga osoba nie ma pojęcia, co dzieje się
w naszej głowie i sercu. Oczywiście nie chodzi
o mówienie wszystkiego, lecz o podzielenie się naj-
ważniejszymi przemyśleniami czy też pragnienia-
mi. Jeśli nie będziemy dzielić się nimi w ogóle, to
będzie to koniec bliskiej relacj i (nasze czytanie
książek, dzielenie się swoimi przemyśleniami, czy
to na temat czytania mszalnego, czy też wydarzeń
społecznych).
II. Tworzymy jedność emocjonalną
Jedną z najbardziej przydatnych umiejętności w ży-
ciu jest umiejętność mówienia o emocjach. Jest kil-
ka przeszkód, które utrudniają bliskość uczuciową
małżonków: nieumiejętność rozpoznawania swoich
uczuć, wynikająca być może z ich nieakceptacji
(„Duzi chłopcy nie płaczą”), emocjonalne zranienia
z dzieciństwa (tu potrzebna jest pomoc duchowa
i psychologiczna), strach przed reakcją współmał-
żonka (a przecież takie uczucia jak gniew, smutek,
ból, rozczarowanie, nie są złe same w sobie), nie-
mówienie o emocjach, bo nigdy tego się nie
robiło, nieobciążanie drugiej osoby swoimi
stanami emocjonalnymi (czasem potrzebne,
gdy druga osoba ma trudności i nie jest
w stanie udźwignąć naszych problemów).
Jeśli nie będziemy mówili o naszych uczu-
ciach pozytywnych i negatywnych, to druga
osoba nie ma możliwości wejścia w nasz
świat przeżyć, nie może stać się też dla nas
wsparciem. Ważne jest zapamiętanie, że
uczucia same w sobie nie są dobre czy złe,

ale to co z nimi zrobimy: czy panujemy nad nimi
naszym rozumem i wolą, czy tym tzw. złym uczu-
ciom pozwalamy sobą rządzić. Powinniśmy często
zadawać sobie pytanie: czym kierujemy się speł-
niając konkretny czyn.
III. Tworzymy jedność w sferze relacji społecz-
nych – spędzamy czas razem, lecz opowiadamy
o czasie, który spędziliśmy osobno. W jedności
społecznej ważne jest by uczestniczyć wspólnie
w różnych wydarzeniach (tworzyć je) oraz opowia-
dać chociaż o kilku, które wydarzyły się, gdy byli-
śmy osobno (umiejętność świętowania, twórczego
świętowania, a nie omijanie świąt – to czas bardzo
potrzebny małżeństwu i rodzinie, świętowanie nie-
dzieli – pokonanie lenistwa i zaplanowanie wspólne
tego czasu).
IV. Otwieramy również nasze dusze przed sobą
Jedność duchową tworzymy, gdy mówimy drugiej

osobie o swoich uczuciach, przeżyciach,
przemyśleniach w tej sferze. Nawet nieko-
niecznie chodzi tu o zgodność, ale o zrozu-
mienie siebie nawzajem. Drogą do jedności
duchowej jest wspólna modlitwa małżeń-
ska. Szczere i głębokie wypowiadanie przed
Bogiem i współmałżonkiem pragnień duszy
odkrywa nasze wnętrze. cdn
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„Jesteś żonaty albo jesteś mężatką? Bądź świętym, kocha-

jąc i troszcząc się o męża lub żonę, jak Chrystus o Kościół.

Jesteś pracownikiem? Bądź świętym wypełniając uczciwie

i kompetentnie twoją pracę w służbie braciom. Jesteś ro-

dzicem, babcią lub dziadkiem? Bądź świętym, cierpliwie

ucząc dzieci naśladowania Jezusa”Gaudete et exsultate 14

Tylko tyle i aż tyle powiedział nam Papież Franciszek, to
nasze życiowe zadanie. Klęcząc przed Najświętszym Sa-
kramentem zadaliśmy sobie pytanie- czy pragniemy, te
wszystkie osoby, które również się modlą w tym samym
czasie spotkać w Niebie. Nie oceniać, nie przyklejać łatek,
tylko Bóg zna serce, historię każdego z nas, a ja / my bę-
dziemy sądzeni z …miłości… „Święty nie marnuje swoich
sił, by narzekać na błędy innych, potrafi zachować milcze-
nie w obliczu wad braci”(GE 14).
„Święty jest osobą o duchu modlitewnym, potrzebującą ko-
munikacji z Bogiem. To człowiek, który (…) pośród swych
wysiłków i dawania siebie innym, tęskni za Bogiem, wy-
kracza poza swoje ograniczenia, oddając chwałę Bogu oraz
poszerza swoje granice w kontemplacji Pana” (GE 147).
W tym zawrzeć możemy wszystkie nasze zobowiązania,..
szanse,.. dary .. które służą do wzrostu duchowego mał-
żeństw i rodzin.
Rekolekcje to jedne z takich darów, bardzo ważne w naszej
formacji. Chcielibyśmy podziękować Bogu Wszechmogą-
cemu za wspaniały dar księży moderatorów: ks. Dariuszowi
Aniołkowskiemu, o. Zdzisławowi Pietkiewiczowi, ks. Łu-
kaszowi Meszyńskiemu, ks. Rafałowi Kreczmanowi,
ks. Marcinowi Kaczyńskiemu, ks. Łukaszowi Skarżyńskie-
mu oraz ks. Mariuszowi Stawskiemu za posługę na tego-
rocznych rekolekcjach wakacyjnych. Dziękujemy za
nieocenioną służbę Monice i Sławkowi Rodzikom, Uli
i Zdzisławowi Więcek, Ani i Sławkowi Sadowskim -mode-
ratorom 15-dniowych OR oraz Ani i Grzegorzowi Ciecha-
nowskim moderatorom rekolekcji tematycznych, także
Kasi i Jackowi Podolskim i Małgosi i Pawłowi Krajnikom
za poprowadzenie ORAR-ów. Do podziękowań należy do-
łączyć rzeszę diakonii w postaci par animatorskich i diako-
nii muzycznej oraz wychowawczej. Wiele osób podjęło
posługę po raz kolejny, gratulujemy też tym którzy po raz
pierwszy służyli na rekolekcjach. Niech Bóg będzie uwiel-
biony we wszystkich!
Świętowanie z okazji 40-lecia powstania pierwszego krę-
gu DK w naszej diecezji zainauguruje rok formacyjny,
pod hasłem „Młodzi w Kościele”. Jestem młody, bo mło-
de serce daje mi Pan”, z Nim nie ma rzeczy niemożliwych,
On daje nam Swojego Ducha i Dary- mądrości, rozumu, ra-
dy, męstwa, wiedzy, bojaźni Pańskiej i pobożności, o które
musimy prosić, które mamy wykorzystywać w codzienno-
ści rodzin, w życiu wspólnoty i Kościoła.
Chcemy wszystkie nasze sprawy, radości i trudności powie-
rzać Maryi Niepokalanej, która w figurze poświęconej
17.VI. 2018 będzie od 16.X 2018 peregrynować po rodzi-
nach DK w naszej diecezji. Była obecna na wakacyjnych

OR, gdzie wypraszała wszystkim potrzebne łaski. Data nie
jest przypadkowa, bo w tym dniu przypada 40 rocznica wy-
boru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ten Wielki Polak,
Święty Papież, zawierzył swój pontyfikat Maryi - „ Cały
Twój”, bardzo kochał rodziny i Oazę. Już po raz trzeci jako
wspólnota diecezjalna DK będziemy służyć podczas uro-
czystej Eucharystii w tym ważnym dla wszystkich Polaków
dniu w Sanktuarium Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i JPII.
Po mszy świętej odbędzie się Adoracja Najświętszego Sa-
kramentu i zawierzenie naszej wspólnoty Matce Bożej i
przekazanie figury Niepokalanej do rejonu Brodnica. Bar-
dzo prosimy o liczny udział w tym ważnym wydarzeniu!
W 100 lecie niepodległości oczywiście nie może zabraknąć
naszego Balu Niepodległości- 10 listopada. Zapraszamy
serdecznie do współpracy przy tym dziele i czynnego
udziału w nim, pamiętajmy, że jest to bal charytatywny,
fundusze zasilą konto rekolekcyjne przeznaczone na dofi-
nansowania (w tym roku wspomogliśmy kwotą prawie
30tys zł).
W listopadzie, w dniach 16-18 w Domu Pielgrzyma w To-
runiu zapraszamy na Seminarium o rekolekcjach-II edycję
jako przygotowanie merytoryczne i duchowe do rekolekcji
letnich.
Bardzo dziękujemy za posługę pary rejonowej Agnieszce
i Tadeuszowi Świetlikom oraz Ewelinie i Arturowi Wylega-
ła, niech Pan Bóg wynagrodzi Wasz trud stukrotnie! Wita-
my w szeregach odpowiedzialnych, nowe pary rejonowe -
Justynę i Krzysztofa Marcinkowskich oraz Iwonę
i Remigiusza Sokalskich - niech Duch Święty prowadzi
Was w posłudze!
Cieszymy się bardzo za podjęcie posługi odpowiedzialnych
za diakonię KWC przez Marię i Andrzeja Kowalików, oraz
włączenie się do diakonii życia przez Dorotę i Mateusza
Rutkowskich.
Potrzebne jest wsparcie „młodych” w diakonii modlitwy
i komunikowania społecznego, chcielibyśmy, aby utwo-
rzyła się „prawdziwa” diakonia wychowawcza, ciągle
czeka na „swój czas” diakonia miłosierdzia i społeczna-
to takie ciche prośby do wspólnoty.
Jest to ostatni rok naszej posługi, bardzo prosimy o roze-
znanie i modlitwę za nas i o nową parę diecezjalną.

Szczęść Boże we wszystkim - Ewa i Sylwek

Kochana Wspólnoto



Sportowcy to wiedzą: talent talentem, ale bez ha-
rówki na treningach (dodajmy: mądrze ułożo-
nych, rozpisanych precyzyjnie na miesiące i lata)
nie ma mowy o medalu na igrzyskach olimpij-
skich. Nie inaczej jest w życiu duchowym mał-
żonków. Boża pomoc jest niezbędna; opierając
się wyłącznie na swoich siłach nie zbudujemy ni-
czego trwałego, ale to dopiero połowa sukcesu.
Trzeba jeszcze „wkładu własnego”. Łaska Boża
okazuje się skuteczna tylko wówczas, gdy działa
w człowieku, który stawia sobie jakieś wymaga-
nia i jest gotów do wewnętrznego wysiłku. To zaś
oznacza, że w małżeństwie nieodzownym elemen-
tem duchowej układanki jest praca nad sobą.

Co pewien czas, na przykład przed spowiedzią
(a swoją drogą – jak często się spowiadasz?), pod-
czas rachunku sumienia, warto zastanowić się nad
tym, jakie zalety i wady wnosimy w nasze życie
małżeńskie, które z moich cech przyczyniają się do
umocnienia, a które podkopują naszą więź. Szcze-
gólną uwagę zwracamy na te ostatnie. Bez trudu
układamy ich listę i… bierzemy się do pracy. Nie,
nie – nie rozpoczynamy wojny z wszystkimi naraz.
Wybieramy jedną, najlepiej stosunkowo nietrudną
do wykorzenienia, i zaczynamy.

Regularnie nie wycieram butów przed wejściem do
mieszkania, co doprowadza do białej gorączki żonę,
która ściera na mokro podłogę i uważa, że nie sza-
nuję jej pracy. W moim domu rodzinnym nikt nie
robił z tego problemu, więc trochę nie rozumiem,
o co tu kruszyć kopie. Skoro jednak w żonie moja
niefrasobliwość wywołuje gniew, skoro taki „dro-
biazg” potrafi zepsuć na kilka godzin domową at-
mosferę, to podejmuję świadome postanowienie: od
tej pory nie ma mowy, bym „zapaskudził” podłogę
i konsekwentnie pilnuję, aby ten nawyk wszedł mi
w krew. Po miesiącu sprawdzam, czy tak się stało.
Jeśli tak, rozpoznaję kolejną słabość i biorę ją „na
warsztat”. Jeśli nie – nie poddaję się, i dalej pracuję
nad wyzwoleniem się ze złych (może starokawaler-
skich?) przyzwyczajeń.

Powyższy przykład dotyczy rzeczy trywialnej . Ktoś
powie: to wstyd, żeby „pracować” nad takim bzde-
tem. Odpowiemy: owszem, ale życie pokazuje, że

w wielu małżeństwach równia pochyła zaczyna się
właśnie od takich drobiazgów (a owe „drobiazgi są
przejawem głębszych wewnętrznych problemów).

Zresztą, jest to tylko wstęp do podjęcia pracy nad
sobą na płaszczyznach o wiele poważniejszych.
Udało się zlikwidować problem zabłoconej podłogi?
Pewnie, że nie ma się czym przesadnie chwalić, ale
jedno jest pewne: przećwiczyliśmy działanie pew-
nego mechanizmu. W głowie (sercu?) otworzyła się
jakaś „klapka”: mniej myślimy o sobie, a więcej
o drugiej „połówce”.

Powoli usuwamy złe nawyki w zakresie utrzymy-
wania porządku (może wręcz higieny osobistej?),
słowności w wywiązywaniu się z obietnic, punktu-
alności, wybredzania przy stole, opieszałości
w drobnych naprawach domowych, zbyt długiego
przesiadywania przed telewizorem, komputerem.
Spostrzegamy, że z naszego życia małżeńskiego
zniknęło wiele „okazji” do sprzeczek, utarczek, py-
skówek, kłótni i innych „wyładowań atmosferycz-
nych”. Drugie tyle zniknęło z tej prostej przyczyny,
że współmałżonek też pracuje nad sobą…

W trakcie modlitwy powierzamy pracę nad sobą
Panu Bogu, prosząc Go o pomoc w podejmowanych
wysiłkach, o swoiste duchowe „doładowanie”. Co-
raz bardziej odkrywamy też nowe źródło inspiracj i
w poszukiwaniach kolejnych pomysłów do pracy
nad sobą: jest nim… współmałżonek. Coraz uważ-
niej wsłuchujemy się w jego słowa, oddzielamy
ziarno od plew (nieuzasadnione „marudzenie” od
w pełni uzasadnionych oczekiwań), i po „konsulta-
cj i” na modlitwie podejmujemy pracę we wskaza-
nym obszarze.

Po jakimś czasie można zająć się naprawdę poważ-
nymi problemami: tym, co nas wzajemnie rozczaro-
wuje w pożyciu małżeńskim, trudnościami
w przebaczaniu uraz, „cichymi dniami”, relacjami
z teściami, różnicami w wychowawczym podejściu
do dzieci. Lista jest długa; pracy starczy na całe ży-
cie…

Beata i Tomasz Strużanowscy
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Reguła Życia

Tej pracy starczy na całe życie



W wieku ośmiu lat wybrałem się z moim ojcem na
pierwszą w życiu młodego człowieka poważną wyprawę
rowerową liczącą 30 km. Bardzo dobrze pamiętam ten
dzień. Jechałem wtedy kilka godzin, które wydawały się
wiecznością. Długo nie zdecydowałem się na podobną
wycieczkę. Nadal jednak z kolegami umawiałem się na
codzienną jazdę po szkole. Nogi nabierały w sile, przeje-
chane odcinki długości, aż wreszcie po kilku latach ten
sam dystans przejechałem w mniej niż godzinę.
Reguła życia, czyli systematyczna praca nad sobą, swo-
im małżeństwem, rodziną, to właśnie zdobywanie takiej
sprawności duchowej w podejmowaniu właściwych de-
cyzji, w drodze do świętości. W naszym małżeństwie
podejmując regułę życia, tak indywidualnie, jak i wspól-
nie, mieliśmy zawsze na uwadze właśnie ten element
pracy nad sobą. Nad tym, co oddzielało nas od bliższego
poznania Boga, co stanowiło trudność w porozumieniu
się między nami, dziećmi, w relacj i z Bogiem.
Reguła życia ma za zadanie prowadzenie nas do wzrostu
duchowego. Jednak jak określić obiektywnie swój
wzrost duchowy? Warto w trakcie dialogu małżeńskiego
poruszyć ten temat. Jak mój współmałżonek mnie widzi.
Jak widzi mój wzrost duchowy? Czy w ogóle go do-
strzega? Posłuchać dzieci, co im w nas „nie pasuje”. Za-
danie jest nade trudne, że trzeba zejść z pozy pewnego
wybielania się nawzajem, patrzenia przez różowe okula-
ry „miłości”, a spojrzenia na siebie nawzajem z Chrystu-
sowym miłosierdziem – zależy mi na twoim zbawieniu.
Pamiętając przy tym, że Jezus nie osądza człowieka. Re-
guła życia może wypływać również z rozmowy ze spo-
wiednikiem lub kierownikiem duchowym.
Reguła nie jest na całe życie. Wybierzmy jedną konkret-
ną regułę życia do udźwignięcia przez nas
w obecnym czasie. Jeśli reguła życia zaczyna przecho-
dzić w styl życia, czas na zmianę.
Mieliśmy kiedyś trudność z modlitwą małżeńską. Przy-
jęliśmy regułę, aby na codziennej modlitwie wieczornej

zmówić tylko Ojcze nasz. Gdy to się zaczęło udawać,
przywykliśmy do tego, zaczęliśmy odmawiać dziesiątkę
Różańca. Jeśli od razu zobowiązalibyśmy się do odma-
wiania codziennie Różańca Świętego, szybko straciliby-
śmy zapał.
Regułą życia nie jest umartwianie się dla samego umar-
twiania, tak jak jeżdżenie rowerem dla samego jeżdżenia
– nie sprawia radości. Musi być cel, a celem jest zba-
wienie mojej duszy, mojego współmałżonka, dzieci. Nie
jest również nakładanie na siebie kajdan, abyśmy byli
wzorowymi chrześcijanami, którym nic nie można za-
rzucić.
Papież Franciszek w Adhortacj i apostolskiej „Gaudete et
exsultate” (O powołaniu do świętości) pisze: „Lubię do-
strzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: w rodzi-
cach, którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim
dzieciom, w mężczyznach i kobietach pracujących, by
zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych za-
konnicach, które nadal się uśmiechają. W tej wytrwało-
ści, aby iść naprzód, dzień po dniu, widzę świętość
Kościoła walczącego. Jest to często „świętość z sąsiedz-
twa”, świętość osób, które żyją blisko nas i są odbla-
skiem obecności Boga, albo, by użyć innego wyrażenia,
są „klasą średnią świętości”.
Regułą życia może być więc coś z pozoru mało ważne-
go, jak zmiana pieluszki u dziecka, a nie czekanie, aż
zrobi to żona; kanapki, które żona przygotowała mężowi
do pracy, odpowiedzenie serdecznym uśmiechem za-
gniewanym dzieciom.
W trakcie przemówienia wygłoszonego w 1997 roku,
w trakcie pielgrzymki do Polski, Św. Jan Paweł II po-
wiedział: „Nie lękajcie się świętości. Starajcie się od-
ważnie dążyć do pełnej miary człowieczeństwa.
Wymagajcie od siebie, choćby inni nawet od was nie
wymagali! ”.
Tego sobie i Wam Kochani życzymy.

Diana i Łukasz Guttmann

Reguła życia- świadectwo



O początkach Ruchu Światło-Życie w Toruniu

W tym roku michalici przywołują rocznicę 70 lat swojej
obecności w Toruniu. W okresie tym wspólnota zakonna
była środowiskiem, które inicjowało, a następnie realizo-
wało wiele ważnych dzieł duszpasterskich. Okazuje się,
że to właśnie na toruńskich Rybakach należy poszukiwać
początków Ruchu Światło-Życie w Toruniu.
Pierwsze rekolekcje i pierwsze grupy
Początki oazy młodzieżowej w Toruniu sięgają drugiej
połowy lat 70-tych. Wcześniej pojedyncze osoby z Toru-
nia uczestniczyły w letnich rekolekcjach oazowych, ale
posiadamy o nich szczątkowe informacje. Na pewno kil-
ka osób z Torunia wyjechało na oazę I stopnia do Miej-
sca Piastowego na rekolekcje latem 1975 roku (14-30
lipca). Uczestnikiem tych rekolekcji był między innymi
obecny proboszcz parafii Przeczno w diecezji toruńskiej ,
ks. Wacław Dokurno, ówcześnie student fizyki. Oazę
prowadził michalita neoprezbiter ks. Jan Chrapek, póź-
niejszy biskup pomocniczy diecezji toruńskiej . Po prze-
żytych letnich rekolekcjach oazowych w kolejnym roku,
już we wrześniu 1976 roku, powstała w parafii michalic-
kiej w Toruniu pierwsza grupa młodzieżowa, którą opie-
kował się ks. Adam Gąsior. Oaza przy michalitach
inspirowała młodzież, a szczególnie księży z innych pa-
rafii. W kolejnych latach powstały młodzieżowe grupy
oazowe przy redemptorystach, w parafiach marciackiej
oraz św. Janów.
W sierpniu 1978 roku pierwsze trzy pary małżeńskie
z Torunia wzięły udział w letnich rekolekcjach dla ro-
dzin. Byli to: Maria i Jan Adamiakowie, Maria i Bogdan
Majorowie oraz Elżbieta i Lech Polakiewiczowie. Dało
to początek tworzeniu kręgów Domowego Kościoła Ru-
chu Światło-Życie w Toruniu. Pierwszy krąg powstał
oczywiście przy parafii michalickiej .
Grupy oazowe w 1978 roku
Kiedy przełożony domu ks. Stanisław Klocek sporządzał
sprawozdanie duszpasterskie placówki michalickiej za
rok 1978, wspomniał o rozbudowanej już strukturze oa-
zowej w parafii: Całość pracy oazowej rozciąga się na
kilka grup zróżnicowanych w zależności od wieku. I tak
istnieje grupa młodszych „ Dzieci Bożych” jako forma
wstępna do programowej pracy w zespołach Dzieci Bo-
żych. „ De Colores”- to druga grupa oazy Dzieci Bożych.
Jest to grupa dzieci starszych, tworząca również zespół
śpiewaczy z pełnym programem formacyjnym. Jest też
młodzieżowa oaza, najliczniejsza, działająca w kilku
grupach i wykazująca dużą samodzielność w trosce
o lepsze zaangażowanie młodzieży do apostolskich dzieł
duszpasterstwa parafialnego. Od pewnego czasu działa
również oaza rodzin. Na razie skupia ona kilka rodzin,
ale z tą formacyjną pracą dla starszych łączymy na przy-
szłość duże nadzieje.
Z kroniki michalickiej
W kronice prowadzonej przez toruńskich michalitów po-
jawiają się od końca lat 70-tych wpisy, które potwierdza-
ją istnienie grup oazowych w parafii. Poza tym wskazują
one również na znaczenie środowiska michalickiego dla
rozwoju ruchu oazowego, i to nie tylko dla Torunia, ale
także dla różnych ośrodków duszpasterskich rozsianych

po całej Polsce. Przytoczmy kilka wpisów:
- 2 grudnia 1977 roku: Przyjechał Ks. Jan Chrapek stu-
dent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Będzie on
przewodniczył rekolekcjom dla młodzieży objętej dusz-
pasterstwem wakacyjnym metodą „ OAZY”. Rekolekcje
rozpoczną się dzisiaj wieczorem. Zakończenie przewi-
dziane jest na dzień 4 grudnia /niedziela/.
- 7 kwietnia 1978 roku: Na Mszy św. wieczornej o godz.
18. -tej rozpoczęły się rekolekcje dla młodzieży objętej
duszpasterstwem wakacyjnym metodą „ OAZY”. Naukę
wstępną wygłosił Ks. Kantorski proboszcz parafii
w Podkowie Leśnej /Archid. Warszawska/. Rekolekcje
prowadził katecheta młodzieży Ks. Mieczysław Gładysz.
Uczestniczyło w ich około 45 młodzieży. Ćwiczenia za-
kończyły się 9 kwietnia po południu.
- 27 kwietnia 1979 roku: Po południu rozpoczęły się re-
kolekcje dla młodzieży objętej duszpasterstwem waka-
cyjnym metodą „ OAZY”. W spotkaniach rekolekcyjnych
wzięło udział około 100 osób, w tym połowa z naszej pa-
rafii. Rekolekcjom przewodniczył Ks. Mieczysław Gła-
dysz katecheta młodzieży.
- 30 listopada 1979 roku: By głębiej przeżyć czas ocze-
kiwania – Adwent – u jego progu w dniach od 30. 11 do
2. 12 br. zespół duszpasterski tutejszej parafii zorganizo-
wał wspólnotę modlitewną młodzieży pod nazwą „ Oaza
modlitwy”. Na tę okoliczność przybył do nas Ks. Jan
Chrapek z Krakowa i Ks. Adam Gąsior ze Strugi. Przy-
były liczne delegacje grup oazowych z różnych części
Polski: z Grudziądza, Fordonu, Poznania, Piaseczna,
Warszawy, Wołomina, Strugi, Radzymina, Krakowa, Du-
kli, Ustrzyk, Wiśniowej, Radomia, Podkowy Leśnej, Byd-
goszczy, Gniezna, Chełmży, Świnoujścia, Marczowa,
Opola, Janikowa oraz wszystkich parafii Torunia. Po-
szczególne spotkania ewangelizacyjne prowadzili: Ks.
Jan Chrapek, Ks. Adam Gąsior i Ks. Mieczysław Gła-
dysz. Hasło przewodnie Oazy modlitwy brzmiało:
„ Chrystus przychodzi do mnie i dla mnie”. Programowa
Piosenka: „ Chrystusa Pana spotkałem dziś”. Oazę mo-
dlitwy zaszczycił obecnością zespół wokalno-instrumen-
talny „ AIS” z Warszawy, który zaprezentował swój
program także podczas kilku Mszy św. w niedzielę /2
grudnia/.
- 28 listopada 1980 roku: Wieczorem rozpoczęły się trzy-
dniowe rekolekcje dla młodzieży objętej duszpasterstwem
wakacyjnym metodą OAZY. W rekolekcjach bierze udział
młodzież z tutejszego ośrodka duszpasterskiego i sąsied-
nich parafii. Rekolekcje prowadził katecheta młodzieży
Ks. Zdzisław Urbanik, przy współpracy Ks. Jana Chrap-
ka i Diak. Józefa Grucy z Krakowa oraz Asystenta Gene-
ralnego Ks. Mieczysława Gładysza ze Strugi.
- 26 listopada 1982 roku: W dniach 26, 27 i 28 bm. od-
były się w tutejszej parafii rekolekcje dla młodzieży obję-
tej duszpasterstwem wakacyjnym metodą OAZY.
Rekolekcjom przewodniczył katecheta młodzieży Ks.
Zdzisław Urbaniak; we Mszy św. uczestniczyło kilku ka-
płanów dekanatu toruńskiego. W rekolekcjach wzięło
udział około 500 młodzieży.

Dk. Waldemar Rozynkowski

Michalici u początków Ruchu Światło-Życie w Toruniu
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Jak to się stało, że jesteśmy w Domowym
Kościele? Na pewno nie przez przypadek. Był rok
1978. Byliśmy małżeństwem już 10 lat, mieliśmy
dwójkę dzieci. Uczestniczyliśmy w spotkaniach
Duszpasterstwa Akademickiego o. Jezuitów i toruń-
skiego KIKu. Rzeczywistość wokół była socjali-
styczna, materialistyczna i bezbożna, ingerująca
w w nasze działania społeczne, awanse i co gorsza
w oświatę i wychowanie dzieci, promująca kulturę
bez Boga, ateistyczną i bez szacunku dla osoby, jed-
nostki. Bóg posłał we właściwym czasie do nas swo-
ich posłańców: dzisiaj księdza Wacława Dokurno
i przyjaciół, a umocnił nas w decyzji wyjazdu pod-
czas spotkania, które odbyło się w domu Eli i Leszka
Polakiewiczów, z późniejszym biskupem, michalitą
Janem Chrapkiem i parą DK z Bydgoszczy – Ele-
onorą i Romanem Gwardzikami. Oprócz gospodarzy
byli: Maria i Jan Adamiakowie oraz Maria i Bogdan
Majorowie. Bóg widział nasze potrzeby, a i nasz nie-
dosyt Swojej obecności w naszym małżeństwie i ro-
dzinie. Nie wystarczały nam wykłady o Bogu
i ciekawe, mądre dyskusje o Kościele. Było pragnie-
nie postępu w życiu duchowym i skorzystanie z łaski
sakramentu małżeństwa – tej nowej jedności, nowej
wspólnej drogi do i z Bogiem. Dlatego, choć ostroż-
ni i trochę nieufni, pojechaliśmy na oazę rodzin.
Z początkiem zdziwienie i niedowierzanie, że mimo
przeszkód – brak problemów, napięć, nerwów, po-
śpiechu, że mimo zamieszkiwania w odległych miej-
scach wszyscy zdążają, każdy garnie się do dyżurów,
nawet tych najmniej przyjemnych, że każdy chce po-
móc.. . na początku wydawało się to czymś sztucz-
nym, udawanym, ale skoro już przyjechaliśmy, to
postanowiliśmy wytrzymać do końca. Na czwarty
dzień wszystko się zmieniło, przestaliśmy być obser-
watorami, zaczęliśmy uczestniczyć, pękła bariera
nieufności, poczuliśmy się we wspólnocie prawdzi-
wej , której coś jesteśmy winni, co najmniej auten-
tyzm i otwartość. Okazało się, że gdy ludzi gromadzi
Bóg, a my chcemy z nim iść, ufni, pokorni. . . to któż
i cóż przeciw nam.

Zaskoczony odkrywałem niezauważaną, za-
pomnianą łaskę sakramentu małżeństwa, tego specy-
ficznego przymierza nas nawzajem i z Bogiem, który
daje siłę i pomoc, odkrywaliśmy wagę i moc wspól-
nej modlitwy małżeńskiej , spontanicznej , głośnej ,
Jego obecność w dialogu i rozwiązywaniu naszych
problemów, również rodzinnych, wychowawczych.

Objawieniem było odkrycie obecności i dzia-
łania Ducha Świętego i życia w jego czasach, odkry-
ciem piękno, logika i głębia liturgii, oczywistość
pełnego uczestnictwa w niej , a także służby, do-
świadczenie wspólnoty Kościoła i konieczność świa-
dectwa życia chrześcijańskiego. Tego, że tylko
konsekwentna wiara ma ewangelizacyjną moc, że
życie Bogiem i głoszenie jego prawdy, jego miłości
nie może być zamknięte w czterech ścianach domu,
czy tylko w moim wnętrzu. Świat, inni ludzie czeka-
ją, potrzebują również mojego, naszego świadectwa.
Duch Święty porywa, otwiera i uzdalnia do działania
i świadectwa życia.

Zaintrygowała i zafascynowała mnie, i do
dziś ta fascynacja trwa, całościowa, spójna koncep-
cja wychowawczo-formacyjna ks.F.Blachnickiego
zawarta w triadzie Nowy Człowiek - Nowa Wspól-
nota - Nowa Kultura i systemie rekolekcji oraz sys-
tematycznej , wspomaganej wspólnotą pracy
całorocznej . Oferta dla każdego, w każdym czasie
i na każdym etapie życia i duchowej dojrzałości,
a także idea służby – wielorakiej , autentycznej na
wzór Chrystusa Sługi i jego pełnej pokory, ufności
i cichości Matki Maryi.

Oferta wyzwalająca człowieka z lęku bycia
sobą, z lęku bycia razem z innymi, z lęku czynienia
dobra wbrew światu i systemom politycznym, lęku
głoszenia Dobrej Nowiny, tego, że Jezus jest moim
Panem i Zbawicielem. Odkrycie odpowiedzialności
za zbawienie żony, dzieci, wnuków, tych, którzy są
wokół mnie.

Wyjeżdżając z Krościenka wiedzieliśmy, że
musimy podjąć posługę i nieść dzieło oazy innym.
Zrozumieliśmy, że tzw.”zobowiązania” winny być
zasadą i normą życia każdego sakramentalnego mał-
żeństwa i każdej rodziny. Domowy Kościół ukształ-
tował nasze dorosłe życie małżeńskie i rodzinne,
a także społeczne, dając dzieciom wzór stylu życia
innego niż oferuje świat i jesteśmy mu wierni do
dziś, nieprzerwanie.

Kochani małżonkowie, kochane rodziny,
otwórzcie się na działanie Ducha Świętego i dajcie
się porwać Bożej miłości.

Bogdan

Początki Domowego Kościoła w Toruniu - świadectwo



Rekolekcje w Ołtarzewie - relacja

W dniach 12-18 lipca 2018r. w WSD w Ołtarzewie
prowadziliśmy rekolekcje tematyczne "Charyzmaty
i zobowiązania w Domowym Kościele".W rekolek-

cjach uczestniczyły 24 małżeństwa, w tym 3 z naszej
diecezji i jedno z Belgii, łącznie było nas 75 osób.
Bardzo szybko zawiązała się radosna i rozśpiewana
wspólnota. Od pierwszego dnia doświadczaliśmy at-
mosfery wzajemnej życzliwości, pomocy, zaintereso-
wania, tak jakbyśmy przebywali w gronie osób,
z którymi znamy się od dawna. Małżeństwa, na tych
rekolekcjach były w różnym wieku i z różnym stażem
w DK. Codzienny program zajęć był tak ułożony, że
był czas dla ducha, ciała i rodziny. Zadbaliśmy o to, by
popołudnia były wolne od zajęć, była więc możliwość
zwiedzania okolic. Niedaleko było do Niepokalano-
wa, Żelazowej Woli i oczywiście do Warszawy, zwie-
dziliśmy również Seminarium Duchowne Księży
Pallotynów. Na rekolekcjach działo się wiele dobrego,
budującego naszą bliskość z Panem Jezusem. Można8

Rekolekcje OR I w Dębkach rozpoczęły się 17.08.
Uczestnicy przyjechali na czas i można było zacząć re-
kolekcje. Podczas zawiązania wspólnoty każda rodzina
miała okazję się przedstawić, a animatorzy kręgów wrę-
czali materiały formacyjne. Moderator o. Zdzisław Piet-
kiewicz podczas Eucharystii powierzył Panu Bogu
wszystkich uczestników rekolekcji. Moderatorzy Ewa
i Sylwester Winiarscy byli wszędzie i dbali o to, by każ-
dy się dobrze czuł i aby nikomu niczego nie brakowało,
również pod względem duchowym. Małżeństwa
z dziećmi przyjechały z całej Polski. Były też dwie ro-
dziny z Litwy i jedna z Wielkiej Brytanii.
Tworzyliśmy cztery kręgi, z których każdy złożony był
z pary animatorskiej i 5 małżeństw. Oaza liczyła 25
małżeństw i 50 dzieci. Każdy krąg posiadał min. dwójkę
dzieci do lat 3, a resztą dzieci opiekowała się wspaniała
diakonia dziecięca pod przewodnictwem cioci Małgosi,
cioci Justyny i cioci Angeliki, którym pomagali: kleryk
Witek, Martyna, Karolina, Gabrysia, Ania, Ula i Igor.
Dzień zaczynał się jutrznią o godz. 7.1 5 w kościele.
Rrano śpiewać jutrznię nie jest łatwo, jednak uczestnicy
bardzo chętnie angażowali się w każdą przydzieloną im
posługę zarówno podczas jutrzni, jak i przez resztę dnia.
Po śniadaniu wszyscy szli na szkołę śpiewu. Najważ-
niejszym punktem każdego dnia była Eucharystia, pod-
czas której każdy powierzał Bogu wszystko to, co nosi
w sercu. Podczas każdej mszy świętej kleryk Witold
kierował słowo do dzieci, a następnie o. Zdzisław głosił
kazanie. Szkoła życia to punkt, kiedy animatorzy pod-
czas konferencji omawiali różne tematy. Następnie były
rozmowy ewangeliczne. Podczas pracy w kręgu zawsze
brakowało czasu, bo wszyscy uczestnicy bardzo się an-
gażowali. Czas od obiadu do szkoły modlitwy oazowi-
cze mogli spędzić w dowolny sposób. Rodziny często
spędzały czas nad morzem, na spacerach, wyjazdach
i wielu innych atrakcjach. Szkoła modlitwy prowadzona
przez o. Zdzisława lub kl. Witka była bardzo ważną na-
uką, po której był przeznaczony czas na to, by przed
Najświętszym Sakramentem spotkać się z Bogiem

w czasie Namiotu Spotkania. Pogodny wieczór był oka-
zją do bliższego poznania uczestników poprzez różne
zabawy i konkursy. Zawsze było dużo śmiechu. Dzień
kończył się modlitwą dla dzieci prowadzoną przez
wspaniałego kl. Witka i Apelem Jasnogórskim, po któ-
rym o. Zdzisław udzielał błogosławieństwa.
Wielkim przeżyciem dla uczestników było przyjęcie Je-
zusa jako Pana i Zbawiciela, które odbyło się przy zapa-
lonych świecach nad morzem. Poważne wieczory też
miały swój wspaniały urok: wieczór patriotyczny, mo-
dlitwa małżonków, droga krzyżowa. W trakcie rekolek-
cj i była jedna noc, podczas której każde małżeństwo
mogło przez 30 minut spotkać się sam na sam z Bogiem
w Najświętszym Sakramencie. Dzień Wspólnoty był
ważnym wydarzeniem – spędzony u Sióstr Benedykty-
nek w Żarnowcu wraz z zaprzyjaźnionymi małżeństwa-
mi z DK. Podczas mszy świętej część uczestników
ofiarowało Bogu coś z siebie, czyli podpisane deklaracje
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Następnie odbyło się
zwiedzanie muzeum i radosna agapa, podczas której za-
prezentowany został znak i piosenka oazy.
Czas, jaki tam został dany wszystkim uczestnikom jest
wielkim darem Pana Boga dla każdego z małżeństw
osobno. My sami prowadząc po raz pierwszy posługę
animatorów doznaliśmy tam wielu łask. Nasz lęk, zde-
nerwowanie Bóg przemienił w pokój . Modlitwa mał-
żeńska była dla nas wielkim darem, który otworzył nam
oczy na naszą modlitwę.

Marika i Wiesław Lewandowscy

Oaza Rodzin I w Dębkach
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było doświadczyć czym jest wspólnota i jaką ma moc.
Bardzo cenne były spotkania w kręgach, gdzie dzielili-
śmy się Słowem Bożym, zobowiązaniami i codzien-
nym życiem macierzystego kręgu. Odkrywaliśmy na
nowo wartość modlitwy osobistej /w świadectwach
wybrzmiewało, że dopiero teraz wiemy czym jest na-
miot spotkania/, reguły życia, dialogu i pozostałych
zobowiązań, które tak naprawdę są przywilejami. Wie-
le osób stwierdziło, że w tej formie modlitwy- namiot
spotkania- jest na początku drogi, ale widzą, jak bar-
dzo jej potrzebują, jak zbliża do Jezusa, i sprawia, że
tak rozpoczęty dzień są w stanie przeżyć ufnie i cier-
pliwie wobec różnych życiowych przeciwności.
W czasie indywidualnej adoracji bardzo głęboko prze-
żyliśmy odnowienie sakramentu małżeństwa. Podczas
pobytu towarzyszył nam ks. Mariusz, który był zawsze
do naszej dyspozycji. Zawsze rzetelnie przygotowany
do każdego punktu program, to on przez wszystkie dni
posługiwał w konfesjonale, z wielką radością uczestni-
czył w konferencjach i spotkaniach kręgów. Podczas

rekolekcji przybliżyliśmy spuściznę ks. Blachnickie-
go, w sposób bardzo żywy i autentyczny zobaczyliśmy
na czym polegała jego żywa i konsekwentna wiara - on
nie pytał: czy wolno? czy można? Jeśli widział potrze-
bę, to po prostu działał. I właśnie to zafascynowało nas
w postawie ojca Franciszka. Rozmyślając o nim, zada-
liśmy sobie pytanie: czy mamy w sobie chociaż trochę
odwagi i motywacji do pokonywania tego, co serwuje
dzisiejszy świat? Czy potrafimy z determinacją iść pod
prąd, a nie z prądem, bo to łatwe i wygodne. Czy wie-
my co jest potrzebne do wzrostu duchowego, do wzro-
stu naszego małżeństwa, kręgu i wspólnoty. Niech ten,
kto ma obawy, zaufa i powie tak, dla dobra swojego
małżeństwa i rodziny, bo charyzmaty i zobowiązania
owocują tylko dobrem. Nawet gdy będą jakieś trudno-
ści, to już wiemy, że można je pokonać tylko mocą do-
bra, już wiemy, że te rekolekcje były potrzebne aby na
nowo zakochać się w DK, aby z nadzieja i wiarą spoj-
rzeć w przyszłość.

Z Panem Bogiem Ania i Grzegorz

Oaza Rodzin I w Pyzówce

Oazę Rodzin I w Pyzówce przeżywaliśmy w dniach
29.06-1 5.07.2018r. Uczestniczyło w niej 1 6 rodzin
z dziećmi z Polski i z Litwy (jedna rodzina), które for-
mowały się w 4 kręgach. Opiekę nad 34 dzieci sprawo-
wała diakonia wychowawcza składająca się z 6 osób,
w tym dwie siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Mi-
sjonarek Świętej Rodziny z Chełmna i kleryk z Torunia.
Posługę księdza moderatora podjął ks. Łukasz Meszyń-
ski, który swoją energię i entuzjazm rozlewał na całą
wspólnotę.
Zaproszenie na nasze rekolekcje przyjęła też Grażyna
Wilczyńska z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła,
która współpracowała z ks. F. Blachnickim. Dzięki niej
mieliśmy możliwość poznania od świadka historii na-
szego założyciela, zbliżenia się do głównych prawd cha-
ryzmatu oraz poznania postaci ks. Wojciecha
Danielskiego.
To była nasza pierwsza posługa moderatorska. Przyję-li-
śmy ją pełni obaw. Im bardziej zbliżał się czas rekole-
kcji, tym bardziej zdawaliśmy sobie sprawę, że stajemy
przed ogromem spraw związanych z organizacją i odpo-
wiedzialnością za rekolekcje ,,jak Dawid przed Golia-
tem’’ . Nie pozostało nam nic, jak cicha ufność, że skoro
Pan nas wybrał, to też uzdolni do tej posługi.
Podczas rekolekcji obserwowaliśmy, jak bardzo Bóg
dba o nas, o ten szczególny czas, który wybrał. Nie omi-
nęły nas trudności. Pojawiały się choroby dzieci i doro-
słych, ale Pan sprawił, że była z nami pani doktor, która
zatroszczyła się o wszystkich. Nie mogliśmy realizować
planu dnia takiego, jak pierwotnie założyliśmy, bo po-
trzebne były dodatkowe ustalenia z proboszczem, ale
plan, który ostatecznie ustaliliśmy okazał się najlepiej
dopasowany do naszej grupy. Bóg nad wszystkim czu-
wał. Byliśmy zadziwieni pokojem, jaki wlewał w nasze

serca. Przedziwną rzeczą było to, że z tak różnych osób
posługujących w diakonii, tak przeróżnych osobowości
wśród uczestników, stworzył wspólnotę, w której chcia-
ło się być.
Szczególnie ważne dla uczestników było dokonanie
osobistego wyboru Jezusa Chrystusa na swojego Pana
i Zbawiciela, wspólna modlitwa małżonków, spowiedź
czy modlitwa wstawiennicza – w te momenty Pan
wchodził w sposób szczególny, dając mocne doświad-
czenie swojej obecności.
Niezapomniane radosne
chwile zapewniały po-
godne wieczory. Jaseł-
ka, wieczór patriotyczny
czy nauka tańca przez
siostry i kleryka, pozo-
staną w naszej pamięci
na długo.
Ogromną radością było
też dla nas wykonanie
po raz pierwszy przez
Ewę i Tomka z Torunia
pieśni o ks. Franciszku
Blachnickim, do której
słowa napisała Grażyna
Wilczyńska, a muzykę
Gizela Skop.
Mamy nadzieję, że ten
szczególny czas będzie
owocował w życiu
wszystkich uczestników. Z rekolekcji wyjechaliśmy
umocnieni, z doświadczeniem tego, że Bóg uzdalnia
tych, których wybiera do posługi.

Monika i Sławek



W niedzielę 17.06.2018r odbyło się na Zamku Dy-
bowskim uroczyste zakończenie roku formacyjnego
Domowego Kościoła. Mszy Świętej przewodniczył
ksiądz Andrzej Jakielski - moderator DK Diecezji
Toruńskiej . Byli z nami również moderatorzy kręgu
przy parafii Wniebowzięcia NMP oraz parafii św.
Piotra i Pawła prowadzonej przez oo. Franciszka-
nów.

Na zakończenie Eucharystii został przyjęty do Do-
mowego Kościoła nowy krąg działający przy parafii
Wniebowzięcia NMP i bł. ks Stefana W. Frelichow-
skiego w Toruniu.
Następnie rozesłano na letnie rekolekcje małżeń-
stwa, które będą posługiwać jako moderatorzy i ani-
matorzy.
Po Mszy Świętej korzystaliśmy z uroków miejsca

oraz pięknej pogody pod-
czas wspólnej Agapy.
Dzieci uczyły się strzelać
z łuku i lepić z gliny, a do-
rośli piekli kiełbaski i cie-
szyli się ze wspólnego
spotkania.
Warto wspomnieć, że były
z nami obecne dzieci z Oa-
zy Dzieci Bożych oo. Pau-
linów w Toruniu wraz
z rodzicami i najbliższymi.

Lidia i Maciej Lawęccy
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Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie Ga 5,1 2

Takie motto przyświecało rekolekcjom, które zatytuło-
wane były „Seminarium o prowadzeniu rekolekcji” -
przeznaczone dla małżeństw z diecezji toruńskiej po
przeżyciu Oazy I’ i II° i ORAR 1 ’ i 2° .
Celem tego seminarium było rzucenie światła na przy-
gotowanie i przeprowadzenie rekolekcji różnego typu,
a także dodanie odwagi wahającym się w podjęciu
służby na rekolekcjach. Seminarium to odbyło się
w dniach 13-1 5 kwietnia 2018r. w Domu Pielgrzyma
w Toruniu.
Posługę moderatora pełnił ks. Dariusz Aniołkowski.
Animatorami byli Gabrysia i Wojtek Sławińscy i Lena

i Janusz Kilanowscy. Oprawę muzyczną przygotowali
Agnieszka i Michał Witki. Rolę pary moderatorskiej
pełniliśmy my. W spotkaniach tych uczestniczyło 16
małżeństw, które bardzo mocno wzięły sobie do serca
słowa Św. Pawła, byśmy miłością ożywieni służyli so-
bie wzajemnie, do czego zachęcał także Sługa Boży
ks. Franciszek Blachnicki.
My ze swojej strony możemy zapewnić, że posługa na
rekolekcjach daje ogromną radość, nieporównywalnie
większą od trudu włożonego w przygotowanie i prowa-
dzenie rekolekcji. Mamy nadzieję, że seminarium to
pomoże jej uczestnikom w podjęciu właściwej decyzji.
Dziękujemy współprowadzącym za pomoc w przygo-
towaniu i prowadzeniu tych rekolekcji, a wszystkim
uczestnikom za otwartość, przychylność i wszelką po-
moc - Helenka i Włodek Coghen
Kolejne seminarium o prowadzeniu rekolekcji od-
będzie się 16-18 listopada 2018r. w Domu Pielgrzy-
ma na Bielanach w Toruniu. Rekolekcje te
kierowane są do małżeństw DK które przeżyły
1° i 2° 15-dniowych rekolekcji oazowych.
Zgłoszenia: Helenka i Włodek Coghen
tel. 609 10 15 80 i tel. 601 63 68 10

Helena i Włodek Coghen

Seminarium o prowadzeniu rekolekcji - relacja



Bogu niech będą dzięki za zaproszenie na rekolekcje
Oazy Rodzin III w Nysie, które odbywały się w dniach
03-19 VIII. W rekolekcjach uczestniczyło 14 rodzin -
razem z księdzem, klerykiem i diakonią było nas 54
osoby.
Dzięki naszemu pasterzowi - ks. Rafałowi codziennie
mogliśmy zasiadać przy Stole Pańskim karmić się Chle-
bem Eucharystycznym, a zarazem odkrywać Wielką Ta-
jemnicę Naszej Wiary z Maryją - Matką naszą i naszego

Kościoła. Za przyczyną naszego kleryka Dawida mogli-
śmy wirtualnie pielgrzymować po świątyniach rzym-
skich, poznawać je i cofnąć się do czasów pierwszego
biskupa- św. Piotra. Po tak wspaniałych chwilach jakie
przeżyliśmy na tych rekolekcjach, nasuwa się refleksja,
że Kościół jako my, kościół jako budowla, piękno tego
świata, jakie nas otacza, to wszystko jest dziełem i za-
sługą Pana Boga. Bogu niech będą dzięki !

Ania i Sławek

Rekolekcje OR III - Nysa

W Rycerce Górnej , w domu rekolekcyjnym Zgroma-
dzenia Św. Michała Archanioła, w dniach od 17 lipca
do 2 sierpnia br., odbyła się Oaza Rodzin II zorganizo-
wana przez DK diecezji toruńskiej . W rekolekcjach
uczestniczyło 21 małżeństw.
Moderatorem rekolekcji był ks. Dariusz Aniołkowski,
a parą moderatorską byliśmy my - Ula i Zdzisław
Więcek. Podzieliliśmy uczestników na 3 kręgi - anima-
torami oprócz nas byli Hania i Modest Potempa oraz
Krysia i Marek Sak, muzycznie posługiwali Agnieszka
i Michał Witki.
Opiekę nad 27 dziećmi w diakoni wychowawczej spra-
wowali Kasia i Krzysztof Prusikowie z Gdańska, mło-
dzież; Wojtek, Dorotka i Krzysiu oraz kleryk Karol

Kalwa, który posługiwał prowadząc także szkołę litur-
giczną.
W rekolekcjach uczestniczyły małżeństwa z następują-
cych diecezji: toruńska 6 + diakonia 4, gdańska 2 +
diakonia wychowawcza 1 , warmińska 3, płocka 1 , lu-
belska 1 , łomżyńska 1 , wrocławska 1 , legnicka 1 .
W 13tym dniu oazy przeżyliśmy Dzień Wspólnoty
w Rajczy razem z 4 innymi OAZA-mi, gdzie mogliśmy
czynnie zaangażować się w posługę liturgiczną i za-
pewnić piękną oprawę muzyczną. Jednym z wielu
owoców tych rekolekcji było to, że 2 osób podpisało
deklarację Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Dziękuje-
my Panu Bogu za ten czas i wielbimy Go za wielkie
rzeczy, które zdziałał w naszych sercach.

Rekolekcje OR II - Rycerka Górna - relacja
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Mam na imię Joanna i razem z mężem Henrykiem oraz
trójką naszych dzieci uczestniczyliśmy w Oazie Rodzin
II stopnia w Rycerce Górnej .
Pojechałam na te rekolekcje pełna mieszanych uczuć. Z
jednej strony miałam nadzieję i radość ufając, że może
na tych rekolekcjach Bóg otworzy moje serce i uzdrowi
naszą trudną relację małżeńską. Z drugiej jednak strony,
nie mogłam się uwolnić od pesymistycznych myśli, że i
tak nic z tego nie będzie, bo przecież mam już za sobą
całą masę rekolekcji, postów, modlitw, koronek, nowenn
i odpustów, a mimo to nasz kryzys małżeński zamiast
się kończyć, to jeszcze się pogłębiał.
W pierwszych kilku dniach rekolekcji atmosfera między
mną a mężem oraz dziećmi była napięta. W kaplicy
podczas Mszy św., chyba tylko my z mężem na 21 mał-
żeństw siedzieliśmy oddzielnie.
Ósmego dnia Oazy przyszli do nas na rozmowę prowa-
dzący rekolekcje Ula i Zdzisiek. Podzielili się z nami
głębokim świadectwem swojego życia małżeńskiego,
które także nie było wolne od trudności, kryzysów i błę-
dów. Po tej rozmowie poczułam z Ulą jakąś bliższą
więź, i to był początek swoistego prowadzenia ducho-
wego, jak się później okazało, zbawiennego dla naszego
małżeństwa. Moje serce zaczęło się otwierać. Codzien-
nie w nocy, gdy mąż kładł dzieci spać, chodziłam na go-
dzinę adoracji. Raz spotkałam tam Ulę, która
powiedziała, że następnego dnia będzie możliwość spo-
wiedzi - nie zamierzałam z niej skorzystać, ponieważ
przed rekolekcjami odbyłam spowiedź świętą. Ula po-
wiedziała mi, jak kilka lat wcześniej na rekolekcjach
Oazy I stopnia przystąpiła do spowiedzi generalnej . Bar-
dzo mnie to wówczas dotknęło, ponieważ przypomnia-
łam sobie, że gdy w lutym tego roku zawierzałam swoje

życie Maryi na Jasnej Górze, to napisałam w Akcie Za-
wierzenia, że mam pragnienie w sercu, aby w tym roku
odbyć spowiedź generalną. Od tamtej pory mój spo-
wiednik dwukrotnie odwodził mnie od tego zamiaru.
Tym razem poczułam, że już nie mogę słuchać jego rad i
pójdę za głosem serca. Gdy wróciłam do pokoju była
prawie północ. Otworzyłam szczegółowy rachunek su-
mienia w internecie, wzięłam zeszyt i zaczęłam kartka
po kartce zapisywać wszystko, aby niczego nie zapo-
mnieć. Kiedy położyłam się spać, była już późna noc. I
wtedy zaczęła się walka. Całą noc śniły mi się węże, z
którymi walczyłam aż do rana (dodam, że ja panicznie
boję się węży). Następnego dnia rano, podczas Jutrzni
usłyszałam czytanie o Izraelitach, których… kąsały wę-
że z powodu ich szemrania przeciw Bogu. Wtedy zro-
zumiałam, że musiałam bardzo pobłądzić i odejść od
Boga, skoro spotyka mnie podobny los jak narodu wy-
branego. Kiedy odbyłam głęboką spowiedź generalną,
to do mojego serca spłynął ogromny pokój . Odeszły
wszystkie negatywne uczucia, urazy, pretensje i żale.
Jednocześnie otrzymałam taką cierpliwość, jakiej dawno
nie pamiętam w moim życiu.
Obecnie chwalę Pana za to, że zabrał z mojej głowy i z
serca wszystkie oskarżające i potępiające mnie i nasze
małżeństwo myśli, które nie pozwalały mi widzieć do-
bra, a jedynie zło. Dziękuję Mu za to, że uzdrowił naszą
zranioną miłość małżeńską i dał mi serce nowe, młode i
czyste, które chce Go codziennie uwielbiać za wielkie
dzieła, jakie uczynił dla nas. Myślę, że dzięki tym reko-
lekcjom i pozwoleniu, jakie dałam Bogu, aby działał
tak, jak On chce w naszym życiu, zrobiliśmy ogromny
krok w procesie naprawy naszej miłości i jedności mał-
żeńskiej , za co Chwała Panu.

Panie, Ty wszystko wiesz, Tywiesz że Cię kocham

Szczęść Boże! W Domowym Kościele jesteśmy od 2,5
roku, to nasza druga Oaza Rodzin.
Planowaliśmy wyjazd na rekolekcje, ale z powodów
finansowych i problemów z urlopem odłożyliśmy je.
Kiedy się zdecydowaliśmy, okazało się, że nie ma już
miejsc, wpisaliśmy się na listę rezerwową i czekaliśmy,
modliliśmy się o ten wyjazd i o to, żeby wszystko się
udało. Pan wysłuchał naszych modlitw.
Na rekolekcje OAZA II st. w Rycerce Górnej
pojechaliśmy z dziećmi - z 1 3- letnią Izą i 3- letnim
Olkiem, a 17-letni Kuba został w domu. Jechaliśmy
chętnie, z otwartością na działanie Pana. W ostatnim
czasie gdzieś uciekały nam pewne sprawy w
małżeństwie, a i zobowiązania lekko zaczęły sprawiać
problemy. Czas rekolekcji był czasem niesamowitym,
przez 15 dni Duch Święty działał na nas. To kolejne
nowe doświadczenie, jak bardzo jesteśmy stworzeni dla
siebie jako małżonkowie.
Na Oazie II st. podstawą spotkań kręgów była Księga
Wyjścia - Exodus, coś czego za bardzo nie

rozumieliśmy. To tu codzienne spotkania kręgów
poprzedzone wprowadzeniem pięknym, zrozumiałym
językiem przez księdza Darka, uświadomiło nam, że tak
jak Mojżesz, który też nie był zbyt wymowny i my
mieliśmy w swoim życiu „Wyjście”, że wciąż kroczymy
do ziemi obiecanej , wspólnie jako małżonkowie. Kręgi
biblijne prowadzone przez Ulę i Zdzisia, w sposób
prosty i życiowy na bazie naszych osobistych świadectw
pokazywały, jak Exodus postępował w naszych
małżeństwach i życiu osobistym. Dały mam one bardzo
dużo, tyle zrozumieliśmy, ile otrzymaliśmy łask od
naszego Pana.
Po raz kolejny przeżyliśmy bardzo głęboko modlitwę
małżeńską przed Najświętszym Sakramentem i tu polały
się łzy…Czuliśmy bliskość Jezusa i to, że nie jesteśmy
sami z naszymi problemami. Modlitwa w obecności
Jezusa bardzo pomogła nam w przeprowadzeniu bardzo
owocnego dialogu, z czym mieliśmy największe
problemy. Po raz kolejny pozwoliliśmy działać Panu
Bogu w naszych sercach.
Odnowienie Chrztu Świętego nad rzeczką spływającą z
gór, to coś niesamowitego. Przeżyliśmy bardzo mocno

Rekolekcje OR II - Rycerka Górna -świadectwa



W dniach od 14.08.1 8 do 19.08.1 8 do ośrodka w No-
wej Wsi Szlacheckiej przyjechało 15 rodzin, by zgłę-
biać arkana prawidłowego prowadzenia kręgu oraz
wzmocnić się duchowo. Rodziny były z różnych diece-
zj i w Polsce, a jedna aż z Niemiec. Z naszej diecezji by-
ło 6 rodzin. Wraz z rodzicami przyjechało także 27
dzieci w wieku od ośmiu miesięcy do lat 17.
Na te rodziny czekała gotowa do posługi diakonia. Ka-
płan, dwóch kleryków, para moderatorska, dwie pary
animatorskie oraz diakonia wychowawcza. Trzeba też
wspomnieć o paniach Ewelinie i Andżelice, które dbały,
by wszystko w ośrodku było jak należy przygotowane
oraz gotowały przepyszne posiłki – co pozwalało Du-
chowi Świętemu pracować na naturze „wypoczętej i na-
jedzonej”.
Dzień rozpoczynaliśmy jutrznią, którą poprzedzała
krótka katecheza mówiąca o istocie modlitwy brewia-
rzowej (co bardzo wszystkich ubogaciło) przygotowana
przez kleryka Tomka. Najważniejszym momentem każ-

dego dnia była Eucharystia, podczas której ksiądz Łu-
kasz wygłaszał bardzo jasne i trafiające do wszystkich
kazania związane z małżeństwem, rodziną i posługą pa-
ry animatorskiej . Ksiądz Łukasz okazał się niestrudzo-
ny, był do dyspozycji przez 24/24 h. Służył
Sakramentem pojednania oraz rozmowami indywidual-
nymi , chętnie też bawił się z dziećmi. Nasz kleryk Ja-
nek dbał bardzo o oprawę muzyczną, na wszystkich
spotkaniach mieliśmy też hit rekolekcji „Święty niepo-
jęty”, który śpiewaliśmy chętnie przyzywając obecności
Ducha Świętego, kleryk Tomek przygotowywał osoby
pełniące posługi podczas mszy św. i jutrzni, by wszyst-
ko było zgodne z wytycznymi liturgicznymi. Pary ani-
matorskie Magda i Jarek, Agnieszka i Grzegorz oraz
moderatorzy, w ciekawy sposób prowadzili konferen-
cje, a także dbali o dobrą pracę podczas spotkań w krę-
gach i obowiązki podczas dyżurów, co pozwalało na
właściwe zaangażowanie małżeństw podczas wszyst-
kich aspektów rekolekcji. Dzieci miały wspaniałą opie-

Sakrament Pojednania. Rekolekcje to czas, kiedy Duch
Święty czyni cuda. Codzienne jutrznie, Eucharystie oraz
inne zajęcia uświetnione pięknym głosem i muzyką
Agnieszki i Michała, także pozwalały bardziej na
otwieranie się w modlitwie do Pana. Cały ten komfort
przeżywania rekolekcji mieliśmy dzięki dobrze
przygotowanej diakoni wychowawczej Kasi i Krzysia z
klerykiem Karolem. Dobrze zajmowali się dziećmi -
Olek radosny, a Iza ciągle uśmiechnięta, pomimo tego,
że przyjechała na rekolekcje ze złamaną nogą i musiała
chodzić o kulach. Tu też bardzo dużo dowiedzieliśmy
się o liturgii, przed każdą Eucharystią było pouczające
wprowadzenie, przygotowane przez kleryka Karola,
dzięki temu chętniej posługiwaliśmy.

Dzień Wspólnoty w Rajczy z Oazami młodzieżowymi
potwierdził naszą obecność w Żywym Domowym
Kościele. Tu usłyszeliśmy piękne świadectwa,
szczególnie poruszyło nas jedno, młodego
adoptowanego chłopaka……Tu też wstąpiliśmy oboje
do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Chcemy
podziękować Panu Bogu za dar tych rekolekcji, za
piękne owoce, te które już są i które będą. Wróciliśmy
umocnieni, zgodni wypełniać powołanie małżeńskie,
życiowe, a Jezus niech prowadzi nas ku świętości i
dojrzałej miłości.

Kasia i Tomek Sikorscy z Brodnicy.

ORAR II Nowa Wieś Szlachecka - relacja



Jesteśmy pierwszym kręgiem Domowego Kościoła,
który zawiązał się przy parafii Św. Katarzyny Aleksan-
dryjskiej w brodnickiej farze. Pierwsze rozmowy o tej
wspólnocie odbywały się z Basią i Witkiem Zielińskimi
oraz z ks. proboszczem, którzy przedstawili nam zasa-
dy funkcjonowania tej wspólnoty.
W marcu 2014r. zawiązał się krąg składający się z 5
małżeństw różnych wiekiem i stażem małżeńskim. Ba-
sia i Witek zostali parą pilotującą prowadzącą pierwszy
etap ewangelizacji. Moderatorem kręgu jest ks. pro-
boszcz Krzysztof Lewandowski. Spotykamy się kolej-
no w naszych mieszkaniach. W dniu 11 listopada
2014r. podczas Mszy św. sprawowanej przez ks. mode-
ratora Krzysztofa Lewandowskiego przyjęliśmy Jezusa
Chrystusa jako naszego Pana i Zbawiciela.
W dniu 30 XII 2015r. (Święto Świętej Rodziny) pod-
czas uroczystej Mszy św. w kościele pw. Niepokalane-
go Poczęcia NMP w Brodnicy, na zakończenie

pilotażu, małżeństwa naszego kręgu zobowiązały się,
że będą rozwijać swoje życie duchowe zgodnie z zasa-
dami proponowanymi przez Domowy Kościół gałąź
rodzinną Ruch Światło-Życie. Obecnie nasz krąg skła-
da się z 4 małżeństw: Ewa i Piotr Cieszyńscy, Ania
i Mirek Dobrzy, Asia i Krzysiu Rumińscy oraz Małgo-
sia i Wojtek Gutowscy. W sierpniu 2016 roku do domu
Pana odszedł Witek.
Bierzemy czynny udział w uroczystościach parafial-
nych. Między innymi uczestniczymy w adoracjach,
przygotowaniach ołtarza na uroczystość Bożego Ciała.
Podczas Mszy św. małżonkowie czytają lekcje mszal-
ne, a mężowie posługują przy ołtarzu. Podczas procesj i
bierzemy udział w niesieniu figurki MB Fatimskiej .
Uczestniczymy również w organizacji Marszu dla Ży-
cia czy różańcu bez granic. Współpracujemy ze wspól-
notami działającymi w naszej parafii.
Spotykamy się również w czasie wyjazdów: byliśmy
w Sanktuarium w Gietrzwałdzie, Sanktuarium NMP
Gwiazdy Ewangelizacji w Toruniu; organizowaliśmy
majówkę rowerową dla parafian do Grążaw, pieszą po
Bagiennej Dolinie Drwęcy itp. Uczestniczyliśmy
w spotkaniach rejonowych, diecezjalnych, jeździmy na
rekolekcje.
Pamiętamy, że spotykamy się dla Chrystusa, aby być
coraz bliżej Niego, poznawać Go, kochać, uwielbiać
i dziękować, również przedstawiać nasze trudności
i problemy. Powierzamy się Niepokalanej Maryi, aby
nas prowadziła i wskazywała drogę Jezusa Chrystusa.

Chwała Panu!1 5

kę – tu wielkie podziękowanie dla diakonii wychowaw-
czej - Teresie i Marianowi, Marysi M. i Marysi Z. oraz
klerykom Tomkowi i Jankowi. Dzieci starsze miały –
pomimo krótkich rekolekcji – swoją formację, by wie-
dzieć po rekolekcjach coś więcej o kościele! A młodsze
wspaniałą zabawę. Odwiedziły je nawet (i wspólnie się
bawiły) siostry zakonne z pobliskiego Jabłonowa. Dzie-
ci w wieku do lat dwóch miały być pod opieką rodzi-
ców, ale ku naszej radości i zaskoczeniu rodziców
chętnie zostawały z diakonią wychowawczą. Bardzo to
pomagało w przeżywaniu rekolekcji rodzicom, jak
i prowadzącym konferencje. Był dialog małżeński, róż-
ne formy modlitwy. Wszystkie małżeństwa dzięki zaan-
gażowaniu całej diakonii mogły przeżyć w pełni
modlitwę małżeńską i adorację Najświętszego Sakra-
mentu. Pogodne wieczory prowadzone przez Magdę
i Jarka były pełne radości i dobrej zabawy dla wszyst-
kich, dawały odprężenie po trudach dnia! Czas wolny -

ponieważ pogoda dopisywała - rodziny wykorzystywa-
ły a to na wspólne kąpiele w jeziorze, a to na piknik na
terenach zielonych przy ośrodku. Prowadząc te reko-
lekcje utwierdziliśmy się w przekonaniu, że tylko wier-
na realizacja Charyzmatu Ruchu, znajomość życiorysu
księdza Franciszka jak i siostry Jadwigi oraz Zasad DK
jest niezbędna, by dobrze pełnić posługę pary animator-
skiej , dbać o powierzone sobie na czas posługi rodziny.
Być w JEDNOŚCI z całym ruchem.
Nam Pan Bóg pokazał, po raz kolejny, że jeżeli daje za-
dania, a my pomimo swoich ograniczeń całą ufność
złożymy w Nim, ale nie zaniedbamy żadnych ludzkich
działań by zadanie wykonać najlepiej jak potrafimy - to
On daje odpowiednich współpracowników, udziela po-
trzebnych łask i błogosławi. Dla nas był to też cudowny
czas Jego działania. W całej diakonii oraz uczestnikach
rekolekcji niech Pan Bóg będzie uwielbiony! ! !

Katarzyna i Jacek Podolscy

Krąg DK z Brodnicy - prezentacja
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Wyjazd DK Brodnica -relacja

Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jed-
nak w tym jubileuszowym roku chcemy zaprosić Pola-
ków do ambitniejszego działania, do ambitniejszej drogi.
„Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018
roku to 100 dni. Niech będzie to 100 dni abstynencji, 100
dni abstynencji na 100-lecie odzyskania niepodległości
przez Polskę” – zachęca przewodniczący Zespołu bp Ta-
deusz Bronakowski.
Autorzy apelu na sierpień – miesiąc dobrowolnej absty-
nencji – podkreślają, że wolność kosztowała życie wielu
Polaków, a dziś takie poświęcenie nie jest konieczne.
„Ale by chronić wolność i wspierać rozwój Polski i Pola-
ków, musimy sobie wyznaczać ambitne cele. Jednym
z nich jest właśnie ochrona trzeźwości. Św. Jan Paweł II
mówił nam, że prawdziwy egzamin z wolności jest dopie-
ro przed nami. To prawda. Nie możemy zawieść w tej tak
ważnej sprawie. Dlatego podejmijmy to wezwanie: 100
dni abstynencji na stulecie niepodległości. To jest na-
prawdę egzamin z wolności i miłości do Ojczyzny!” –
czytamy.
W Apelu przypomniano jak wiele szkód w życiu osobi-
stym, rodzinnym i społecznym wyrządza alkohol i kultu-
ra jego spożywania. „W domach, w których rodzice piją
nadmiernie alkohol, często nie wystarcza pieniędzy na

zaspokojenie podstawowych potrzeb, w tym na zakup
chleba” – wskazują członkowie Zespołu KEP ds. Apo-
stolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Dodają, że
wielu bohaterów walczących o wolność Polski zdawało
sobie sprawę, że troska o trzeźwość Polaków jest funda-
mentem walki o niepodległość.
„Stanowi także podstawę jej utrzymania. I chociaż sto lat
temu spożywaliśmy zaledwie 1 litr czystego alkoholu
rocznie na osobę, to troska o trzeźwość Narodu była prio-
rytetem w działaniach wielu polskich patriotów, chociaż-
by generała Józefa Hallera, abstynenta, aktywnego
działacza na rzecz trzeźwości. A jak jest dziś, po stu la-
tach? Dzisiaj ze smutkiem, ale i z przerażeniem trzeba
powiedzieć, że spożywamy 10 razy więcej alkoholu, niż
wtedy. Przypomnijmy, że alkohol nie jest substancją ko-
nieczną do życia, która ma być dostępna zawsze i wszę-
dzie. Jest substancją psychoaktywną, narkotykiem, który
jest tak groźny, bo sprzedawany legalnie i prawie wszę-
dzie” – czytamy wApelu.
Jego autorzy zaznaczają, że pijaństwo zagraża także osią-
gnięciu wielu ambitnych celów narodowych. „Chcemy,
by rodziło się jak najwięcej dzieci w silnych i stabilnych
rodzinach. Tymczasem alkohol to jedno z największych
zagrożeń dla rodziny, to źródło rozwodów, przemocy
i dramatów. Chcemy rozwijać się gospodarczo, a jedno-
cześnie co roku marnotrawimy miliardy złotych na po-
krycie kosztów nadmiernego spożycia alkoholu. Mamy
ambicję być społeczeństwem zdrowym, a alkohol powo-
duje liczne choroby, w tym nowotwory. Alkohol odbiera
rocznie życie tysiącom Polaków. Chcemy być społeczeń-
stwem praworządnym, a tymczasem nadużywanie alko-
holu jest jednym z głównych czynników popełniania
przestępstw, zwłaszcza tych najcięższych” – podkreślają
autorzy apelu.

za: http://episkopat.pl/apel-zespolu-episkopatu-100-dni-abs-
tynencji-na-stulecie-niepodleglosci-2/
Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa

Dla tych, co jeszcze nie w KWC – wezwanie Episkopatu

1 00 dni KWC na 1 00-lecie odzyskania niepodległości

Wspólnota Domowego Kościoła przy parafii pw. św. Ka-
tarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy jak co roku,
w okresie przedwakacyjnym, organizuje wspólny wyjazd
poświęcony zwiedzaniu miejsc sakralnych. W sobotę, 9
czerwca br., Wspólnota DK z Brodnicy zwiedziła Sanktu-
arium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana
Pawła II w Toruniu.
Był to spontaniczny wyjazd, ale bardzo owocny. Uczest-
niczyliśmy we mszy świętej o godz. 12.00, podczas której
udzielono Chrztu świętego czwartemu dziecku rodziny
należącej do Ruchu Rodzin Nazaretańskich. Następnie
była możliwość zwiedzenia i wysłuchania ciekawych in-
formacji na temat historii powstawania sanktuarium. Był
też czas adoracji Najświętszego Sakramentu oraz powie-
rzenia Chrystusowi naszych spraw. W Kaplicy Pamięci
wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Boże-
go. Następnie udaliśmy się na wspólny posiłek na terenie

sanktuarium oraz lody,
które były ukojeniem
dla ciała tego upalnego
dnia.
Sanktuarium jest prze-
pięknym miejscem,
w którym odczuliśmy
działanie Ducha Świę-
tego. Jakże wielkim
zdziwieniem dla nas był
parking, na którym mo-
gliśmy zobaczyć samo-
chody i autokary z całej
Polski. Była to dla nas
piękna duchowa sobota.



Kącik Troskliwych Rodziców

Układam ogórki w słoikach. Wciskam je, pró-
bując upchnąć ich jak najwięcej. Czasem kończy się to
skaleczeniem ogórka. Porażka. Czasem uda się i ogórki
ułożone elegancko, równiutko jak puzzle, cieszą moje
zmęczone oczy. A czemu zmęczone? Jest 23.15. Od ra-
na dziś karmiłam rodzinę, wycierałam łzy, motywowa-
łam do pracy, pocieszałam po porażkach, karciłam złe
wybory, zmywałam codzienność, zamiatałam okruchy
życia. Teraz przygotowuję przyszłość zamkniętą w sło-
ikach. Zimą otworzymy taki słoiczek i będę się cieszyć,
że rodzina dostanie dobrą porcję przyjaznych bakterii.
Zadbam o ich florę bakteryjną zimowa porą.

Ale czasem takie wciskanie na siłę „do słoika”
naszego dnia zbyt wielu ogórków, naprawdę nie koń-
czy się dobrze. Ten złoty umiar i roztropność są mi na
co dzień bardzo potrzebne.

Pokus jest wiele. Są różne w zależności od wie-
ku naszych dzieci. Atrakcyjne zajęcia, festyny mnożone
na różne okazje, kąciki młodego naukowca, sportowca.
Dodatkowe zajęcia z angielskiego, robotyki, a jeszcze
szachy, bo rozwijają i basen dla zdrowia i piłka dla ru-
chu i balet dla gracji, malować też lubi, no i gitara. Za-
wsze chciałam grać, może ono będzie. Każdy z was ma
pewnie swoje przykłady takich propozycji dla dobra
naszych kochanych dzieci.

A dzieci? Mamo, a kiedy będziemy po prostu
żyć? Cytat autentyczny. Dzieci muszą się trochę ponu-
dzić, żeby miały okazję zaprezentowania rodzicom
swoich talentów, żeby same zdziwione dostrzegły: „ale
mi to wychodzi”, „jakie to fajne”. Obserwujmy swoje
dzieci i nie starajmy się na siłę wcisnąć im tego, co ma-
ją polubić. Owszem, trzeba im pokazać możliwości, ale
czasem właśnie obserwując je i po prostu będąc z nimi,
odkryjemy talenty, na które byśmy nie wpadli. I jeszcze
jedno, to, że mają do czegoś talent, nie znaczy, że to bę-
dą lubiły. Wsłuchajmy się w ich serce.

Co jeszcze możemy zrobić? Nie jesteśmy sa-
motnymi wyspami. Żyjemy w społeczeństwie - jak te
ogórki w słoiku, które muszą się dopasować do pozo-
stałych i wtedy jest i ekonomicznie, i smacznie. Genial-
ny egoista na niewiele się przyda innym i sam będzie
nieszczęśliwy. Jak pomóc dzieciom dobrze żyć wśród
ludzi? Znacie odpowiedź, wiecie co wam pomaga, a co
przeszkadza. Najlepiej praktykować to w rodzinie i po
prostu być ze sobą. Razem gotować, sprzątać, bawić
się, nudzić się, a i czasem pokłócić i pogodzić. Nie ma
lepszej szkoły. Małe dzieci same się do nas garną i są
tam, gdzie mama i tata. Nie jest ważne co robimy - byle
z nami. Starsze trzeba mobilizować, żeby wyszły do
nas ze swojej gawry i pobyły z nami.

Ja wiem, jesteśmy zmęczeni codziennością
i gdzie tu jeszcze naburmuszonego nastolatka wołać.
Ale to się opłaci. Zobaczycie. Zbudowana więź
z dziećmi – skarb, i dla nich i dla nas. Nie zniechęcaj-
my się chwilowymi porażkami. To tylko przegrana bi-
twa, wojna będzie wygrana. Zawierzam dzieci
Najlepszej z matek i wiem, że Ona nie przegrywa. Cie-
kawe czy Maryja też coś kisiła? W beczkach, może.

Anna Wiśniewska

Dzieci najczęściej zaczynają wymawiać głoskę
R w wieku 4-5 lat. Przychodzi im to naturalnie, prawie
niezauważalnie. Oczywiście jeżeli wszystko jest w po-
rządku. Bywają jednak przypadki, kiedy coś stoi na
przeszkodzie w osiągnięciu tej umiejętności. Przyczyny
mogą być różne, np.: zbyt mała ruchomość języka (ję-
zyk płasko układa się w jamie ustnej – nie potrafi
unieść się za górne zęby); za krótkie wędzidełko podję-
zykowe, które blokuje ruchy języka (warto sprawdzić
wędzidełko u logopedy, laryngologa czy dentysty); nie-
prawidłowe napięcie mięśni języka (zbyt niskie lub
zbyt wysokie); nieprawidłowy wzorzec wymowy naj-
bliższego otoczenia; zbyt wczesne próby wymówienia
R, kiedy język nie jest jeszcze dostatecznie sprawny;
niewykształcona autokontrola słuchowa – dziecko nie
słyszy swojej nieprawidłowej artykulacji.

Aby przygotować dziecko do prawidłowej wy-
mowy głoski R możemy rozpocząć zabawy już pod
koniec pierwszego roku życia -staramy się aby dziecko
nas naśladowało: kląskanie (głośne uderzanie językiem
o podniebienie), oblizywanie warg językiem, naprze-
mienne dotykanie językiem kącików ust, wysuwanie
języka na brodę i w kierunku nosa.

Między drugim a trzecim rokiem życia należy
obserwować czy dziecko prawidłowo wymawia głoskę
L – czyli czy podczas artykulacji L język unosi się za
górne zęby. Jeżeli tak to wszystko jest w porządku,
spokojnie możemy czekać na pojawienie się R. Jeżeli
natomiast język nie unosi się, to dziecko albo nie wy-
mawia L, albo zastępuje głoskę L głoską J. W takim
przypadku należy wprowadzić ćwiczenia pionizacji ję-
zyka , np.: rysowanie czubkiem języka kropek na pod-
niebieniu, oblizywanie górnych zębów, stukanie
czubkiem języka w podniebienie, malowanie czubkiem
języka podniebienia, itp. Następnie pokazujemy prawi-
dłową wymowę L, dziecko powinno próbować naśla-
dować dorosłego. Najczęściej sam pokaz wystarcza aby
dziecko zaczęło właściwie artykułować L. Potem
utrwalamy wymowę L w sylabach LA, LO, LE, LU,
LI, można nucić różne melodie z tymi sylabami. Kolej-
nym krokiem są wyrazy zawierające głoskę L.

Proszę pamiętać, aby nie naciskać na dziec-
ko,żeby wymówiło R, kiedy jeszcze nie jest na to goto-
we. Ono starając się sprostać wymaganiom dorosłych
może zacząć wadliwie wymawiać R, np. tzw. R francu-
skie (rotacyzm uwularny). Jeżeli dziecko w wieku 5 lat
nadal nie wymawia R, bądź zastępuje je głoską J lub
inną, bądź wymawia R, ale w nietypowy sposób propo-
nuję skontaktować się z logopedą.
Warto być czujnym i dopilnować, aby nasze dzieci pra-
widłowo wymawiały R. Niestety jest to głoska, której
nieprawidłową realizację często obserwujemy wśród
dorosłych.

LogopedaAgnieszka Białek

Przemyślenia mamy – przy kiszeniu ogórków. Kiedy dziecko powinno zacząć wymiawiaćR?
Jak je do tego przygotować?
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Obrzęd okadzania, który w czasie Mszy św. możemy
kilkakrotnie zauważyć, nie wpływa na jej ważność. Ta
czynność, pozbawiona pozornie praktycznego celu, ale
sama w sobie zawierająca piękną, duchową rozrzut-
ność, połączoną z estetyczną wonią spalanego kadzidła,
symbolizuje jednak coś, co należy się tylko Bogu
(przytoczyć tu wystarczy popularną naganę za nieza-
służony komplement „nie kadź! "). Okadzanie bowiem
jest plastyczną, obrazową katechezą ukazującą nam
w symboliczny sposób obecność Chrystusa w liturgii
Mszy św (i nie tylko) Tę obecność podkreśla okadzanie
ołtarza, krzyża czy paschału. gdyż te liturgiczne przed-
mioty uosabiają samego Zbawcę i Odkupiciela. Do-
tyczy to także okadzania postaci chleba i wina
spoczywających na ołtarzu, które po powtórzeniu wie-
czernikowych słów Chrystusa w czasie konsekracji sta-
ną się Jego Ciałem i Jego Krwią. Podobnie okadzając
księgę Ewangelii czy cały lud zgromadzony przed ołta-
rzem, podkreśla się, że z Biblii płynie do nas słowo sa-
mego Boga oraz że w zgromadzonym ludzie Bożym
również obecny jest Chrystus. Wreszcie okadzony by-
wa sam celebrans, gdyż i on także działa z polecenia
i w imieniu samego Chrystusa.
W sumie okadzanie przypomina, że Chrystus obecny
jest w liturgii Mszy św. na cztery sposoby: w osobie ce-
lebransa, w słowie Bożym, w istotnych znakach sakra-
mentalnych oraz w ludzie Bożym.
W osobie celebransa. To z polecenia Chrystusa kapłan

sprawuje Mszę św. To Chrystus nakazał: „To czyńcie
na moją pamiątkę". To z polecenia Chrystusa kapłan
czerpie moc przebaczania i odpuszczania grzechów,
czyli wyłącznie z Jego autorytetu i mocy, człowiek-ka-
płan uobecnia to, co Boskie, to co Chrystusowe.
W słowie Bożym, Gdy słyszymy słowo biblijne,
zwłaszcza ewangelijne, staje przed nami autorytet Bo-
żego słowa. To ono poucza, wyjaśnia, nakazuje, uobec-
nia wydarzenia, którymi Bóg nas zbawił i odkupił,
dlatego tylko Jego słowo ma moc zobowiązującą, zdol-
ną przemienić i udoskonalić nasze codzienne życie
i postępowanie
W istotnych znakach sakramentalnych. Okadzanie oł-
tarza, na którym spoczywa chleb i wino, przypomina
o Wydarzeniu Wieczernikowym, w czasie którego
Chrystus utożsamił się właśnie z tymi dwoma postacia-
mi, zapewniając nas na zawsze, że to jest rzeczywiście
Jego Ciało i Jego Krew za nas ofiarowane
W zgromadzeniu liturgicznym. Wspólnota obecna na
liturgii Mszy św. nie jest przypadkowym wiecem czy
capstrzykiem. To religijne, tajemnicze „bycie razem".
Zapewnia o tym sam Chrystus słowami: „gdzie dwaj
albo trzej są zgromadzeni w imię moje, tam Jestem po-
śród nich”. Być razem i do tego mieć coś wspólnego to
ideał wspólnoty. Czyż obecność Chrystusa wśród nas
nie zobowiązuje wszystkich do stałego budowania
wspólnoty, pomagania sobie także poza liturgicznym
spotkaniem?

Ks. Jerzy Stefański

O Mszy Św. najprościej cz. VI

Po co okadzanie?
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Słów odkrywanie
„Słów odkrywanie” to antidotum na truciznę relatywizmu.

Przez pogląd, że „jest wiele prawd, to zależy od punktu wi-

dzenia, a prawdy te są równoważne”, wiele słów straciło

swoje pierwotne znaczenie, pierwotny blask. Trzeba im je

przywrócić, czyli odkryć to znaczenie, odsłonić ten blask na

nowo.

Nowość
Ona cię pociąga i fascynuje. Do tego stopnia, że
wykorzystują to chytrzy spece od reklamy: co najmniej
połowa produktów ma naklejkę z rogatą gwiazdą krzy-
czącą krótkim „New! ! !”, „Neu! ! ! ”, „Nowość! ! ! ” I tak da-
lej , we wszystkich możliwych językach.
Jak wszyscy, lubisz wszelkie nowinki. Chcesz być do-
brze poinformowany, znać wiadomości z ostatniej chwili.
Nic dziwnego, że wiele gazet przyciąga klientów tym
słowem (w tym także nasze toruńskie „Nowości”). A ser-
wis agencyjny w radiowym slangu to „newsy”. Teraz jest
era radia komercyjnego, zdobywającego słuchacza siecz-
ką złożoną z reklam, chwytliwych przebojów i krótkiego
oczywiście, ale obowiązkowo najświeższego serwisu in-
formacyjnego.
Skąd ta nasza fascynacja nowym? Prawda, że lepszy no-
wy samochód od używanego, że nowa kiecka to nie łach
z lumpeksu. Rozumiesz też frustrację dziecka zmuszone-
go do korzystania z używanego podręcznika, podczas
gdy koledzy i koleżanki szpanują „nówkami”. Lecz czy

ta, niezbyt w końcu górnolotna, chęć posiadania wyjaśnia
wszystko? Gdyby tak było, nie należałoby optować za
fascynacją nowością.
Lecz tak nie jest. Fascynacja ta wyzwala również
najwartościowsze aktywności w człowieku. Bez wiecznej
pogoni za nowością, bez zniewolenia jej magią, staliby-
śmy w miejscu. Jej czar wyzwala w człowieku pęd twór-
czy. Inżynierowie wznoszą nowe budowle, realizując
nowe wizje stylistyczne architektów. Muzycy, literaci,
malarze, tworząc swe dzieła, prześcigają się w przełamy-
waniu konwencji. Uczeni oddają swe życie na poszuki-
wanie nowych, lepiej wyjaśniających świat teorii.
Dobrze – powiesz. Lecz co mi do tego? Nie jestem
naukowcem, artystą, architektem. Owszem, korzystam
z dóbr, które oni przygotowali, lecz żadnych specjalnych
fascynacji to we mnie nie budzi. Czy dla mnie pozostał
tylko ten ersatz nowości, owa „niezbyt górnolotna chęć
posiadania”?
Niekoniecznie. Są przecież sprawy stare, lecz wiecznie
nowe, choć niektórzy będą ci wciskać, że to
przeżytek, anachronizm, zaściankowość, drobnomiesz-
czaństwo, średniowiecze, ciemnogród.
Co to takiego? Ano, przyjaźń, honor, odpowiedzialność,
godność, odwaga...
Nic nowego, prawda? A jednak...

Tadeusz Solecki



Czas na kulturę

02.1 0 Edukacja finansowa dzieci.
Elżbieta Wrotek, członek Rady d/s Apostolstwa Świeckich KEP
z mężem Mirosławem..

09.1 0 Towarzyszenie rodzinie przeżywającej śmierć dziecka.
ks. Waldemar Różycki, Małgorzata Bronka ze Stow. Rodziców
po Poronieniu, Aleksandra Nowicka-Martinez psycholog, wszyscy
z Hospicjum Perinatalnego św.Łazarza w Bydgoszczy

1 6.1 0 Pierwsza pomoc małżeństwom, którym zagraża rozpad.
ks. Adam Bajorski, Anna Łuczak, Marta i Maciej Komorowscy,
Ewa i Grzegorz Krysińscy

23.1 0 Samotność dziecka w rodzinie.
s. Urszula Kłusek, Beata Krasoń

30.1 0 Kapłan i rodzina – wzajemny dar i zadanie.
ks. Roman Chyliński, Magdalena i Piotr Ogrodowczykowie

06.11 Skauci Króla szansą na rozwój dzieci we wspólnocie.
dh hm. Paweł Chwiłkowski, ks. Sławomir Witkowsk

1 3.11 Jak kochać małżonka po rozwodzie?
ks. Paweł Dubowik, krajowy duszpasterz Wspólnoty Trudnych
Małżeństw SYCHAR Andrzej Szczepaniak, Mirosława i Jarosław Pakur

20.11 Rodziny z niepełnosprawnością rodziców.
Błażej Kmieciak, bioetyk, pedagog specjalny,
ks .Robert Arndt, kapelan szpitany

wtorki o 21 :30

Audycje dla małżonków i rodziców

CKK Jordanki – 21 .1 0.2018 - godz. 1 6:00 i 17:1 5
DROGI RODZICU, DZIADKU, OPIEKUNIE - za-
bierz swoje pociechy na niezwykły koncert. Bliskie
spotkanie z muzyką na żywo i niezapomniane emo-
cje gwarantowane!
Okazja do znakomitej zabawy i nowych eksploracji
muzycznych.

Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza na:
Koncert w ramach Festiwalu "Siły Natury - Moc
Ognia".
Na program tego koncertu dla dzieci złożą się same
„ogniste” tematy muzyczne. W wykonaniu zespołu
instrumentów dętych zabrzmi m.in. Muzyka sztucz-
nych ogni G. F. Händela. Następnie usiądziemy przy
ognisku i wspólnie zanucimy znane melodie, takie
jak: Płonie ognisko w lesie, Ogniska już dogasa
blask… Podczas żywiołowej przygody odwiedzimy
ziejącego ogniem Smoka Wawelskiego, zatańczymy
również ognistego krakowiaka. W zabawach towa-
rzyszyć nam będą Strażak Sam i Cztery Wesołe Sło-
nie.
Na koncert serdecznie zapraszamy dzieci z rodzica-
mi, wnuków z dziadkami, rodzeństwa.. . jednym sło-
wem: rodziny!
Bilety: 20,- zł osoba dorosła; 1 0,- zł dziecko; 40,- zł
rodzinny (dziecko +2 dorosłych)






