Droga Wspólnoto!!
Wysiłek tworzenia jedności małżeńskiej.
Drodzy Małżonkowie! Kończymy rozważania na temat: czym
jest jedność małżeńska i jak ją realizować w życiu codziennym.
V. Tworzymy jedność seksualną. Jedność seksualna wyraża
dar całej osoby (we wszystkich sferach). Poprzez swoją płciowość ciało jest powołane do komunii osób! Encyklika Humanae
vitae i Jan Paweł II tak głęboko mówił o nierozerwalnej podwójnej funkcji znaku w zbliżeniu małżeńskim tzn. ściśle ze sobą powiązanym oznaczaniu miłości i płodności. Tak naprawdę
współżycie małżeńskie powinno być mówieniem Bogu TAKwielkoduszną otwartością na Jego plan wobec naszego małżeństwa. Dopiero w takim kontekście zrozumienie rytmu swojego
ciała i korzystanie z okresów płodności lub niepłodności będzie
tworzyło prawdziwą komunię osób. Wtedy nawet współżycie
w okresie niepłodnym będzie płodne w sensie wzajemnej relacji.
Współżycie małżeńskie powinno wyrażać taką jedność w przeciwnym wypadku jest nadużyciem.
Oczywiście istotna jest wiedza o różnicach w przeżywaniu kobiet i mężczyzn ( np. to, w jaki sposób mąż będzie traktował żonę i zwracał się do niej przez cały dzień będzie miało wpływ na
chęć tworzenia z nim jedności seksualnej), ale jakże ważne jest
tutaj uszanowanie ciała żony przez jej męża, który dostosowuje
się do jej naturalnego rytmu płodności (jest to wyraz prawdziwej
miłości i szacunku). Manipulowanie płodnością, odrzucanie jej
poprzez środki antykoncepcyjne, świadczy o przedmiotowym
traktowaniu drugiej osoby, które niszczy nie tylko zdrowie, ale
głębszą relację między małżonkami. W życiu małżeńskim tak
naprawdę nigdy nie powinno ginąć nastawienie na dziecko (czy
wtedy, gdy go oczekujemy, wtedy gdy ze względu na jego dobro
nie planujemy poczęcia np. ze względu na stan zdrowia, odstępy
między urodzeniem kolejnych dzieci itd. Nie może to być jednak nigdy nastawienie anty-dziecko, anty-płodność).
Promieniowaniem komunii małżeńskiej jest płodność. Inaczej
mówiąc prawdziwa miłość pragnie owocować.
VI. Jedność materialna ( wszystko co wnosimy do małżeństwa
jest wspólne – przykład żony po kłótni wyrzucającej męża ze
„swojego domu” skrajny, ale …)
VII. Jedność w podejmowaniu decyzji (Liczba dzieci, budowa
domu, kupno samochodu…..)
VIII. Jedność w wychowywaniu dzieci (bez rozgrywek: dyscyplinowanie/”rozpuszczanie”, wychowanie do wartości/ sprzeciw, …) Wielką krzywdą dla dzieci jest zauważenie przez nie,
że one są ważniejsze niż mama czy tata. Wszelkie nie dogadanie
się ze sobą rodziców, dzieci wykorzystują skrzętnie na swoją
własną wątpliwą korzyść. Istotne w tworzeniu jedności jest zrozumienie odmiennej roli męża i żony.
Można powiedzieć, że mąż powinien spełniać rolę miłującego
przywódcy. Pozwolić mu podejmować decyzje po uzgodnieniu
z żoną ( nie należy takiej postawy męża mylić z despotyzmem).
Kobieta-żona-matka powinna przede wszystkim być sercem rodziny – miłować w zwykłej codzienności, w każdym czynie,
posłudze, czasem wydawałoby się drobnej, tworzyć pełen miłości klimat domu. Być miłością w sercu rodziny!

Mąż i żona wobec wielości obowiązków muszą walczyć o czas
na modlitwę i o jedność we wzajemnych relacjach. Czas i wysiłek poświęcony rozwijaniu intymności w małżeństwie jest również najlepszą inwestycją w dobre wychowanie dzieci, ich
zdrowie emocjonalne i fizyczne oraz rozwój społeczny (jeśli relacje między rodzicami są dobre, to najprawdopodobniej podobnie jest w relacjach między rodzeństwem). Pragnienie jedności
jest głęboko zakorzenione w naszej duszy i psychice, dlatego ma
ogromny wpływ na małżonków, potem na dzieci, dalszą rodzinę, przyjaciół i na innych ludzi, z którymi pracujemy. Podejmując takie starania, o których mówiliśmy i często wiążący się
z nimi ogromny wysiłek, łaska sakramentu małżeństwa może
owocować w codziennym życiu. Przesłanie na koniec: Żeby łaska sakramentu małżeństwa „działała” w codziennym życiu,
trzeba wiedzieć, że nie można go traktować magicznie tzn. na
zasadzie, że Pan Bóg teraz wszystko za nas zrobi. Potrzebne jest
nawrócenie się do Boga sercem i ciągłe nawracanie się. Naśladowanie dwóch postaw Jezusa – postawy służby i miłości do
końca, jest podstawą miłości małżeńskiej. Modlitwa osobista,
małżeńska i rodzinna jest otwarciem serc przed Bogiem, który
wlewa w nasze serca swoją łaskę, uzdalniając nas do prawdziwej miłości. Jedność małżeńska jest dana i zadana, więc nie
można zwolnić się od wysiłku jej tworzenia na co dzień i we
wszystkich sferach życia.
Dokument poświęcony rodzinie „Familiaris consortio” w p.13
mówi: „Pierwszym i bezpośrednim skutkiem małżeństwa nie
jest sama łaska nadprzyrodzona ale chrześcijańska więź małżeńska, komunia dwojga typowo chrześcijańska, ponieważ przedstawia tajemnicę wcielenia Chrystusa i tajemnicę Jego
Przymierza. Szczególna jest także treść uczestnictwa w życiu
Chrystusa; miłość małżeńska zawiera w sobie jakąś całość,
w którą wchodzą wszystkie elementy osoby – impulsy ciała
i instynktu, siła uczuć i przywiązania, dążenie ducha i woli. Miłość zmierza do jedności głęboko osobowej, która nie tylko łączy w jedno ciało, ale prowadzi do tego, by było tylko jedno
serce i jedna dusza.”
Życzę wszystkim małżonkom wytrwałego dążenia do takiej
jedności, korzystania z wielkiego daru, jakim jest sakrament
małżeństwa w całym życiu małżeńskim i na tej drodze do zjednoczenia z Bogiem, który obdarza nas miłością również poprzez
miłość współmałżonka.
Ks. Andrzej Jakielski – moderator diecezjalny DK
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Drodzy we Wspólnocie
Witamy Was serdecznie w jesienny wieczór, ciemny i dość
chłodny, kiedy dużo bardziej cenimy ciepło domu, płomień
kominka i ciepłą herbatkę. Jest wtedy więcej czasu na rozmowy i refleksje.
Do głębszej refleksji zachęca nas w homilii wygłoszonej
podczas Mszy Św. na zakończenie XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu w Bazylice Św. Piotra Ojciec
Święty Franciszek. Jak ma w zwyczaju – każe nam zejść
z wygodnej ścieżki, prosi nas o wysłuchanie i poszukiwanie ludzi „nie z naszego grona”, wręcz mówi, abyśmy „pobrudzili sobie ręce” szukając ich wspólnie z naszym Panem
, a przez nasze świadectwo małżeńskiego i rodzinnego życia wskazywać na jedyne, największe Światło, które przenika nasze życie - JEZUSA. Biskup toruński Wiesław
Śmigiel na 40-leciu DK nazwał nas aniołami, które mają
służyć Bogu w zdobywaniu ludzi dla Niego, przez co obdarzył nas wielkim zaufaniem.
Jak to przełożyć na konkret?
- Praca nad sobą, nad własnym małżeństwem, szczere wypełnianie zobowiązań (szans, darów, drogowskazów) DKTwoja wymagająca miłość daje mi wzrost (ks. H. Caffarel),
Wiem oczywiście, że…,,myśli moje, drogi moje nie są myślami, drogami waszymi”, ,,jak oddalone jest niebo od ziemi…” Poddaję się Jego zamiarom i decyzjom wobec
mnie….to słowa w Testamencie naszego założyciela Ks.
Franciszka Blachnickiego i my w lekturze Pisma Św.
w zdarzeniach naszej codzienności szukajmy woli Bożej,
- Praca w kręgach – dzielenie się zobowiązaniami to wyraz
pomocy braterskiej na drodze nawracania się. Dzięki nim
wzrasta w nas poczucie wspólnoty, uczymy się w niej patrzenia z miłością na innych,
- Na krąg przychodzimy w imię Chrystusa, aby spotkać się
z Nim. Ks. Blachnicki podkreślał, że istotnym warunkiem
życia wspólnoty jest gromadzenie się w imię Chrystusa. Jedyną intencją, jedynym prawdziwym celem, motywem jest
wola, aby lepiej poznać Boga, mocniej Go kochać, lepiej
Mu służyć,
- Trwa peregrynacja figury Niepokalanej w rodzinach DK,
ufamy że czas ten zaowocuje wzrostem wiary i umocnieniem w walce o świętość naszych rodzin. Może konkretnym owocem będzie kolejna Róża różańcowa modląca się
w sprawach DK ?
- W kontekście obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę słowa Kard. Stefana Wyszyńskiego,
Kraków, 12 V 1974 „Dla nas po Bogu, największa miłość to Polska! Musimy po Bogu dochować wierności przede
wszystkim naszej Ojczyźnie i narodowej kulturze polskiej.
Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości. Po Bogu więc, po Jezusie Chrystusie i Matce Najświętszej, po całym ładzie Bożym, nasza miłość
należy się przede wszystkim naszej Ojczyźnie, mowie,
dziejom i kulturze, z której wyrastamy na polskiej ziemi.
I chociażby obwieszczono na transparentach najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali,
abyśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami,
kulturą i mową naszej polskiej ziemi, wypracowanej
przez wieki życiem naszych praojców. Stąd istnieje obowiązek obrony kultury rodzimej ",.
- Darmo dostaliśmy, darmo dawajmy….to proste hasło nawołuje nas do diakonii- w rodzinach, parafiach, we wspólnocie. Małżeństwa należące do DK wezwane są do posługi
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na rzecz własnej rodziny, posługi rozumianej jako budowanie wspólnoty wiary, nadziei i miłości. Wiele podejmowanych jest inicjatyw w celu tworzenia nowych kręgów,
„łowienia” ludzi do wspólnoty, niech Bóg będzie uwielbiony w każdym z Was. Wiele jest jeszcze parafii „dziewiczych” pod tym względem. Jakże potrzebne nasze
działania- indywidualne rozmowy, „niedziele świadectw”,
zapraszanie na wspólnotowe spotkania, które zaowocują
pogłębieniem przyjaźni z Jezusem,
- Rezultatem formacji podstawowej członków Ruchu jest
świadomość odpowiedzialności za sprawy Kościoła i świata, która wyraża się w podejmowaniu służby na rzecz Ruchu i wspólnot lokalnych. Z poczucia odpowiedzialności za
losy Narodu wyrosła Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
W tym roku formacyjnym chcielibyśmy, aby każde
małżeństwo zapoznało się z ideą KWC, aby każdy rozumiał rolę i przesłanie krucjaty , aby być gotowym do
podjęcia tej ofiary, postu z miłości do bliźniego, do Boga,
- Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana
wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który
pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania
siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczynić się do
wzrostu żywych wspólnot Kościoła, to fragment modlitwy
za wstawiennictwem Sł. Bożego Franciszka , dawajmy siebie braciom i siostro we wspólnocie. Na tą chwilę bardzo
potrzebujemy na cito parę moderatorską na Oazę I ....wiecie gdzie nas szukać !!
Kochani, już trzeci raz w listopadzie spotykamy się na
mszy świętej i różańcu w intencji zmarłych członków DK,
należy się im nasza modlitwa i szacunek! To często dzięki
Nim jesteśmy we wspólnocie, formujemy się w niej dla
Nieba. Kolejny raz tak się składa, że Eucharystia odprawiana jest w Święto Chrystusa Króla, ufamy, że Jezus któremu służyli tu na ziemi króluje w Ich życiu wiecznym.
Wkrótce piękny okres Adwentu, Rorat, przygotowania się
do Bożego Narodzenia, życzymy aby Jezus jako niewinne
dziecię rodził się codziennie w naszych sercach, abyśmy
zanosili go jak Maryja do wszystkich potrzebujących światła Syna Bożego. W okresie Adwentu odbędą się Rejonowe
Dni Wspólnoty- życzymy wielu dobrych owoców ze spotkań i modlitwy. Patronalne Święto DK - Święto Świętej
Rodziny niech jest dobrą okazją, po odnowieniu przyrzeczeń małżeńskich , do oddania naszych rodzin Najświętszej
Rodzinie z Nazaretu .
Kochani dziękujemy wszystkim, którzy pozytywnie odpowiadają Bogu (bo nie nam ) na potrzeby związane z pracą
we wspólnocie, jest ich wiele…niech Najlepszy Ojciec
wynagrodzi Wasz trud!
Szczęść Boże we wszystkim z modlitwą Ewa i Sylwek

Rekolekcje
Pozbierać na nowo, czyli rzecz o rekolekcjach
Czy coś Ci się kiedyś rozsypało? Owoce z koszyka, zakupy na środku chodnika, narzędzia ze skrzynki,
drobne z portfela między sklepowymi półkami? Trzeba było się zatrzymać, przykucnąć i jak najszybciej
pozbierać to, co wypadło, aby wróciło na swoje miejsce, aby przywrócić porządek. W małżeństwie też trzeba nieustannie zbierać na nowo to, co usiłuje się
„wysypać”…
Taki właśnie jest sens rekolekcji. Słowo to pochodzi od łacińskiego „colligere”, czyli „zbierać powtórnie, na nowo”.
Na pewien czas wyłączam się z codzienności, z tego, co
zaprząta mi głowę, bo jest „na już”, „na zaraz”, „na wczoraj”, i zwalniam tempo, aby pomyśleć o głębszym sensie
tej gonitwy. Jaki jest jej cel? Czy w moim przekonaniu
wykracza poza tych kilkadziesiąt lat, które statystycznie
człowiek przeżywa na ziemi? Czy naprawdę wierzę w życie wieczne obiecane przez Jezusa? Jak to się przekłada na
sposób, w jaki żyję tu i teraz? Jak w tym kontekście wygląda stan naszego małżeństwa? Czy stwarzam żonie/ mężowi dobre warunki do tego, aby się rozwijał jako
człowiek, chrześcijanin? Czy i jak obdarzamy się miłością? W czym ona jeszcze kuleje, niedomaga? Co warto lub trzeba! - zmienić? Czy stajemy na wysokości zadania
jako chrześcijańscy rodzice? Oto lista pierwszych z brzegu
pytań, które mogą się pojawić i wezwać nas do odpowiedzi, jeśli tylko „wyczyścimy” głowę z natłoku codziennych spraw.
Tu kilka dni jest jak kilka lat
Z waszego napiętego do granic niemożliwości kalendarza
wyrwijcie kilka dni. Zostawcie pracę, obowiązki domowe,
działkę, wygodną kanapę, telewizor z pilotem, stałe łącze
internetowe. A dzieci? – zapytacie. Mamy jechać bez
nich? Tu odpowiedź nie będzie już tak jednoznaczna. Jeśli
możecie zostawić je pod dobrą opieką, np. u dziadków, to
można rozważyć takie rozwiązanie. Ale jeśli organizatorzy
rekolekcji przewidują udział dzieci i mają dla nich opracowany osobny program (i dobrą opiekę!), to warto, wręcz
trzeba iść w tę stronę. Skorzystacie na tym zarówno jako
małżeństwo, jak i rodzina.
Dlaczego mielibyście jechać na rekolekcje? Odpowiemy
krótko: bo tam macie szansę doświadczyć małżeńskiego
cudu: otworzyć się wspólnie na Bożą łaskę, obiecaną wam
w sakramencie małżeństwa, odkurzyć wzajemną miłość
(zakochać się w sobie na nowo), spojrzeć na siebie świeżym okiem, wyjaśnić nieporozumienia, nauczyć się wzajemnego przebaczania, wypracować „wspólny front”
względem dzieci. Rekolekcje to błogosławiony czas, kiedy Bóg naprawdę może wejść w nasze życie: odblokować
to, co nas do siebie uprzedza, zraża, rani. Na rekolekcjach
obowiązuje tryb przyspieszony: to, co w codziennych realiach zajęłoby nam kilka tygodni, miesięcy, lat (a może
nigdy by się nie dokonało?), tu trwa kilka dni. I bardzo
często są to uzdrowienia trwałe, a nie tylko ulotna porekolekcyjna euforia.
Sami to przeżyliśmy (i co roku przeżywamy) na własnej
skórze; wielokrotnie widzieliśmy też głęboką przemianę
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u innych małżeństw, wracających do domu z nową nadzieją. Dlatego z całym przekonaniem zachęcamy was:
zainwestujcie w siebie, w relację z Bogiem i ze sobą nawzajem. Jedźcie na rekolekcje!
15-dniowe oazy – jest o co walczyć!
Oczywiście – z wyjazdem na 15-dniowe rekolekcje wiążą
się tzw. przeszkody obiektywne. Bo przecież rzeczywiście
ciężko jest o urlop, bo ciągle nie starcza pieniędzy, bo
trzeba opiekować się kimś chorym w rodzinie, sąsiedztwie, bo ktoś pracuje na roli i latem nie może zostawić gospodarstwa. Jest zatem w tym wszystkim jakaś próba
naszej wiary. Jeśli rzeczywiście nie sposób ominąć tych
przeszkód, to widocznie taka jest wola Boża, byśmy odłożyli wyjazd na dogodniejszy czas. Ale może jest zupełnie
odwrotnie – może chwytamy się każdego pozoru, każdej
wymówki, by przetrzymać bez rekolekcji jeszcze jeden
rok? Czy 60 procent członków DK – ponad połowa spośród nas! - którzy co roku nie biorą udziału w żadnych rekolekcjach (nawet krótkich, kilkudniowych!), naprawdę
zatrzymują w domu nieusuwalne, niezależne od nich
przeszkody?
Warto przy tym podkreślić: nikt nie oczekuje od nas, że
w 15-dniowych oazach będziemy uczestniczyli co roku.
Oczywiście, warto je powtarzać, gdyż za każdym razem
odkryjemy coś nowego – wszak w życiu duchowym niczego nie da się zdobyć „raz na zawsze”. Trzeba jednak
określić pewne minimum: jest nim uczestnictwo przynajmniej raz w oazie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, a przy tym przeżycie tych rekolekcji w taki sposób,
aby Pan Bóg mógł nas dotknąć, przemienić. Trzeba uwierzyć, że Pan Bóg zatroszczy się o właściwy moment, warunki, że On ma moc dobrze usposobić pracodawcę,
zapewnić pieniądze na pokrycie kosztu. A może trzeba
rzecz lepiej zaplanować? Może trzeba poprosić o dłuższy
urlop nie zaraz, natychmiast, lecz za dwa, trzy, cztery lata?
Może trzeba przyznać się do Chrystusa i wprost umotywować prośbę o urlop pragnieniem wyjazdu na rekolekcje? Tego typu pytania można mnożyć. Wydaje się, że
niezależnie od tego, jak wielkie byłyby te trudności, to
i tak podstawowe pytanie brzmi: „Czy chcemy?”.
Czy szczerze modlimy się o możliwość wyjazdu na 15dniową oazę i o usunięcie przeszkód? Czy w ogóle się o to
modlimy? Trzeba tu dodać jeszcze jedno: na drodze formacyjnej Domowego Kościoła nie wystarczy udział w jakichkolwiek rekolekcjach, byleby tylko uczynić zadość
zobowiązaniu. Bądźmy konsekwentni: wstępując do
wspólnoty zdecydowaliśmy się na drogę, która – w przemyślany, logiczny, nieprzypadkowy sposób – prowadzi od
punktu do punktu w stronę określonego celu. Te punkty to
(oprócz I i II roku pracy w kręgu) oazy I, II i III stopnia
(przeżyte po kolei!), a także ORAR I i II stopnia. To kamienie milowe naszej formacji! Rekolekcje te na pewno
mają pierwszeństwo przed rekolekcjami tematycznymi,
które w formacji pełnią rolę dopełniającą, ubogacającą.
Tomasz Stróżanowski

Być wolnym cz. I
„Być wolnym” to tytuł audycji w Radio Maryja, które
prowadziłem z członkami Krucjaty Wyzwolenia Człowieka przez 10 lat… Rozważaliśmy różne aspekty wolności, do której wyswobodził nas Chrystus. Dziś, gdy
przeżywamy 100 rocznicę odzyskania niepodległości
w wymiarze politycznym dużo słyszymy o „ojcach niepodległości”. Dla wielu są to wybitni politycy z początku
XX wieku, inni dodają wybitnych biskupów Kościoła polskiego żyjącego w trzech zaborach. Ludzie kultury podkreślają rolę pisarzy, muzyków czy malarzy, dzięki którym
przetrwaliśmy duchowo trudny czas niewoli. Nie można
też zapomnieć o działaczach na polu gospodarki, przemysłu czy nauki. Niezastąpioną rolę odegrały również matki troszczące się
o patriotyczny klimat domu rodzinnego.
Przy takim wyliczaniu nie można jednak
zapomnieć o czynnej roli jeszcze jednej
kobiety - Maryi, która władała sercami
rodaków z Jasnej Góry i w kluczowym
momencie przejęła inicjatywę w Gietrzwałdzie. "Niepodległość wyszła z Gietrzwałdu” to tytuł książki ks. Krzysztofa
Bielawnego - dyrektora Domu Rekolekcyjnego w Gietrzwałdzie. Autor odkrywa przed nami, dla wielu zapomnianą
rolę, jaką odegrała Matka Boża w procesie walki o niepodległość. Wcześniej załamało się powstanie styczniowe
i listopadowe. Późnej doświadczył nasz
naród zawodu nadziei, które niosła kampania Napoleona. Mądry Maciej z „Pana
Tadeusza” tak studził zapał szlachty: „Cesarz idzie do Moskwy! daleka to droga, Jeśli Cesarz Jegomość wybrał się
bez Boga!” /Księga XII: Kochajmy się, 394-5/
W zaborze pruskim od roku 1871 prześladowania Kościoła, jako ostatniej nadziei naszego Narodu, przybrały formę
tzw. Kulturkampfu. I oto nastał przełomowy rok 1877.
Liczne pielgrzymki zdążały do Rzymu z okazji 50-lecia
biskupstwa Ojca Świętego Piusa IX. Podczas pielgrzymki
Polaków 6 czerwca 1877 r., papież Pius IX skierował do
naszych rodaków żyjących w trzech zaborach słowa:
"Synowie mili! Dziś na całym świecie Kościół święty
walczyć musi i potykać się nieustannie, walka ta i bój wre
i w waszych dzielnicach. Aby w niej wytrwać, potrzeba
Wam trzech przymiotów: cierpliwości, stałości i odwagi.
Cierpliwości potrzeba, bo do cierpień stworzeni jesteśmy.
Stałości, bo ona tylko zwyciężyć zdoła wszystkie prześladowania. Odwagi we wszystkim, aby się nie obawiać pogróżek prześladowców. O te dary prosić będę dla Polski. [
... ] Błogosławię Koronie Polskiej i proszę Boga, aby to
błogosławieństwo spłynęło na całą ziemię Waszą. Ku temu celowi starajcie się usunąć przyczynę niedoli Waszej,
którą jest grzech, przyczyna wszelkiego prześladowania".
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W tym samym miesiącu 27 czerwca 1877 r. rozpoczęły
się objawienia Matki Bożej na polskiej Warmii w Gietrzwałdzie. Maryja rozmawiała po polsku!
W czwartym dniu objawień na prośbę ks. proboszcza, Justyna Szafryńska, zapytała Matkę Bożą:
- Czego żądasz?
Usłyszała odpowiedź:
- Życzę sobie, abyście codziennie odmawiali różaniec.
Były to pierwsze słowa, którymi Matka Boża zwróciła się
do widzących Ją dziewczynek. W dniu 3 lipca wizjonerki
pytały Matkę Bożą:
- Co chorzy mają czynić, aby byli uzdrowieni?
Niepokalana odpowiedziała:
- Powinni modlić się na różańcu.
Również ostatnie polecenie Maryi,
w dniu 16 września, odnosiło się do różańca:
- Odmawiajcie gorliwie różaniec!
Prośba o różaniec jest więc klamrą spinającą wszystkie objawienia.
13 sierpnia do Gietrzwałdu przybyli pielgrzymi z Ornety, którzy prosili wizjonerki o wstawiennictwo za nimi i modlitwę
o zdrowie dla nich.
Maryja odpowiedziała:
- Będą zdrowi, jeżeli będą się modlić i nie
będą pić wódki.
19 sierpnia dziewczęta modliły się o nawrócenie zepsutych dziewcząt. Maryja
powiedziała:
- One będą ukarane.
Gietrzwałd stał się odtąd miejscem szczególnej modlitwy
o czystość serc wśród dzieci i młodzieży i o trzeźwość
Narodu. Na uroczystościach 8 września 1877 r. zgromadziło się w Gietrzwałdzie aż 50 tysięcy pątników. W tym
samym dniu, na drugim krańcu naszych ziem, na koronacji obrazu Matki Miłosierdzia w Starej Wsi w diecezji
przemyskiej modliło się 120 tysięcy rodaków.
To był rok przełomowy. Polacy na wezwania Matki Bożej
odpowiedzieli spontanicznie. Sięgnęli po różaniec, dokonywała się przemiana serc i postaw moralnych. Wielu Polaków odzyskało wolność wewnętrzną, pokonując grzech,
który niszczył i upokarzał. Trwało to przez lata. Kształtowała się nowa grupa Polaków, ukształtowana wedle Bożych praw. Gotowa w przyszłości do objęcia sterów
wolnej Ojczyzny. Wymownym świadectwem odnowy
moralnej jest tak wielki spadek spożycia napoi alkoholowych, że w roku 1918, w porównaniu do stanu dzisiejszego, spożywano go aż 10-krotnie mniej!
Później, po odzyskaniu niepodległości, gdy sam Gietrzwałd pozostał w Prusach, zaczęli nasi rodacy o wydarzeniach z 1877 roku zapominać…
ks. Wacław Dokurno

Poznając korzenie i dziedzictwo Kościoła cz. VI
Diecezja chełmińska w czasie odzyskiwania niepodległości przez Polskę
Ks. Józef Dembieński (1 879-1 962)

Zarys biogramu
Ur. 25 III 1879r. w Radomnie w powiecie Nowe Miasto
Lubawskie. Pochodził z rodziny chłopskiej, syn Józefa i Julianny z domu Dembek. Przez pierwsze lata nauki w szkole, jak sam napisze, był na najlepszej drodze do
zgermanizowania się. Wszystko zmieniło się, kiedy w wieku 18 lat, po małej maturze, zaczął uczęszczać do gimnazjum w Chełmnie. Tutaj intensywnie uczył się polskości
i w 1897r., w rocznicę wybuchu powstania listopadowego,
wstąpił do tajnej uczniowskiej organizacji filomackiej. Po
zdaniu matury w 1900r. wstąpił do seminarium duchownego w Pelplinie. W roku następnym wytoczono mu jednak
proces, był sądzony w toruńskim procesie filomatów pomorskich i został skazany na trzy tygodnie więzienia, które
odsiedział w więzieniu w Tczewie. Na żądanie władz pruskich musiał złożyć na ręce biskupa pisemne oświadczenie,
że po święceniach kapłańskich zrzeknie się prawa do zajmowania stanowiska proboszcza. Oznaczało to, że dożywotnio miał pełnić funkcje wikariusza. Obawiał się czy
biskup nie wydali go z seminarium, jednak szczęśliwie dotarł do święceń, które przyjął 13 III 1904 r.
Posługa kapłańska
Do 1907r. posługiwał jako wikary w Subkowach, Drzycimiu i Jeżewie. Wszędzie angażował się i rozwijał działalność społeczno-narodową. Uczył polskich chłopców,
przygotowując ich do nauki w progimnazjum biskupim
Collegium Marianum w Pelplinie. Podczas strajków szkolnych w latach 1906-1907 zorganizował akcje pisania petycji do cesarza i papieża o przywrócenie języka polskiego
w nauczaniu religii. W 1907r. uzyskał zezwolenie na pracę
duszpasterską w Meklemburgii, w okolicach Szwerina,
gdzie przez kilka miesięcy otaczał opieką religijną sezonowych polskich robotników rolnych. Będą wikarym w parafii Łążyn pod Toruniem (1908r.) założył Towarzystwo
Ludowe i Kółko Rolnicze, a nie był to teren łatwy, gdyż jak
sam napisze: Łążyn był wówczas naprawdę jak gdyby
światem deskami zabitym.
W 1909 r. pracował już w parafii w Oksywiu. Proboszczem
był tam uczestnik powstania styczniowego i zesłaniec na
Syberię ks. Antoni Muchowski. Chcąc przeciwdziałać procesowi germanizacji ludności kaszubskiej, założył przy pomocy społecznika, kowala Józefa Kleby oraz sędziego
Alfonsa Chmielewskiego, Towarzystwo Ludowe w Mostach. Na jego potrzeby zainicjował budowę sali zebrań.
Przyczynił się także do powstania teatru amatorskiego oraz
Czytelni Ludowej w Chyloni oraz w Mostach.
Następnie pracował jako wikary w Koronowie (19101914), gdzie opiekował się Towarzystwem Młodzieżowym
„Samopomoc”. W latach 1914-1916 pracował jako wikary
w parafii św. Jakuba w Toruniu. Wybuch wojny ograniczył
prowadzenie przez niego aktywnej działalności propolskiej.
Tutaj zetknął się jednak ze środowiskiem czynnej miejscowej inteligencji: posłem Leonem Czarlińskim, doktorem
Leonem Szumanem i jego rodziną, doktorem Ottonem Steinbornem, czy księgarzem Juliuszem Reichem. Od 1916 r.,
przez kolejne cztery lata pełnił funkcje kuratusa (admini- 6

stratora) parafii w Legbądzie, miejscowości położonej
w Borach Tucholskich, między Czerskiem a Tucholą. To tu
zastały go wydarzenia, które związane były bezpośrednio
z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Jak się w nich
odnalazł?
Odzyskiwanie niepodległości
Ks. Dembeński wszedł także do komitetu organizującego
przyjęcie wojska polskiego. Fragment, w którym opisał to
wydarzenie w pamiętniku zatytułował: Najradośniejsza,
najsłoneczniejsza chwila w życiu moim. Wkroczenie wojska polskiego. Tak w szczegółach przywołuje te wydarzenia w pamiętniku:

- Cała też nasza praca organizacyjna na terenie parafii,
wykłady, przedstawienia, wszystko to miało na celu przygotowanie się na tę wielką, jedyną, tak gorąco upragnioną
chwilę. Im bardziej się ona zbliżała, tym gorętsza wrzała
praca godnego przyjęcia wojsk polskich. Wszędzie szyto
chorągwie, sztandary i oznaki polskie, które jednak jeszcze
trzeba było strzec starannie przed argusowymi oczami
Grenzschutzu.
- W wigilię opuszczenia przez znienawidzony Grenzschutz
naszej okolicy i przejmowania przez wojsko polskie naszego powiatu wrzał u nas gorączkowy ruch. Przy zamkniętych drzwiach i zasłoniętych oknach sali parafialnej
młodzież przygotowywała nagromadzoną żywność do podziału. Robiono kanapki, smażono. Panny wiły wieńce, robiły girlandy, a wszystko to w ukryciu przed wrogiem, który
wycofując się z przedostatniego etapu zatrzymał się tu
w większej liczbie do następnego dnia jako na ostatnim
etapie przed wkroczeniem wojska polskiego.
- Tego samego dnia, w którym nas Grenzschutz opuścił,
Legbąd jeszcze nie miał szczęścia powitać u siebie błękitnych żołnierzy gen. Hallera. W tym dniu natomiast wkroczyło wojsko polskie do Czerska. Wybraliśmy się tam na
jego powitanie. Był trzaskający mróz, ale my ostrości jego
zgoła nie odczuwaliśmy. Zapał rozpalał nasze dusze. Kiedy
dotarliśmy do Czerska, już całe miasto roiło się od błękitnych mundurów. [...] Z wszystkich twarzy biła łuna radości,
zachwytu, wprost ekstazy. Zaintrygował mnie pewien niesamowity widok. Na jakimś wozie siedział pewien jeszcze
młody mężczyzna, a obok niego stała koza. „ Kto to?” – pytam. „ Ach- opowiadają nam żołnierze – to zaciekły germanizator, nauczyciel ze Śliwic, który katował dziatwę za język
ojczysty. Za karę zabraliśmy go w tym towarzystwie”.
- Następnego dnia mieliśmy to szczęście i zaszczyt powitania oddziałów halerczyków u siebie. Oddział ten miał przemaszerować przez Legbąd, z Tucholi do Czerska. Na szosie,
od wejścia do wioski aż do jej wylotu, wznosiły się bramy
triumfalne z transparentami i stosownymi napisami. Uformował się pochód pomiędzy plebanią, kościołem i salą parafialną z chorągwiami, sztandarami i orkiestrą na czele.
[...] Dopiero po kilkugodzinnym postoju i odpoczynku oraz
sutym pokrzepieniu się nasi błękitni chłopcy, którzy dopiero
teraz rozkuli nam do reszty kajdany niewoli, ruszyli w dalszą drogę.

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski

40-lecie DK w Toruniu
W kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu,
w miejscu gdzie 40 lat temu zawiązał się pierwszy krąg
DK, uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem
Biskupa Ordynariusza Wiesława Śmigla, w koncelebrze
około 30 kapłanów dziękowaliśmy Najwyższemu Bogu
za charyzmat naszej wspólnoty i dobro jakie
otrzymujemy dla naszych małżeństw i rodzin trwając na
drodze formacji.
Ksiądz biskup porównał nas do aniołów i zachęcał :
bądźcie dla diecezji toruńskiej jak anioły: pomagajcie
nam, promieniujcie na całą diecezję i róbcie wszystko,
aby jak najwięcej młodych małżeństw, ale i tych
małżeństw, które już są doświadczone, w Domowym
Kościele znajdowało formację, gościnny dom
i możliwość wzrostu. Hierarcha podkreślił, że 40 lat
Domowego Kościoła to dowód na to, iż jest to dzieło
anielskie, w którym obecny jest Bóg i Jego moc - Bóg
dał nam wielki dar przez Sługę Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego.
Obecni byli Marszałek Sejmiku pan Piotr Całbecki oraz
Prezydent Torunia pan Michał Zaleski, którzy
niejednokrotnie wykazali życzliwość i wsparcie dla
naszego Ruchu. Od Pana Marszałka Domowy Kościół
otrzymał medal przyznawany z okazji 100-lecia
Niepodległości Polski „Unitas Durat Palatinatus
Culaviano-Pomeranientis”, a od Pana Prezydenta
statuetkę Anioła z gratulacjami i najlepszymi
życzeniami.
Za postawę służby i troskę o formację małżeństw w DK
zostały nagrodzone przez biskupa Wiesława specjalnym
listem gratulacyjnym osoby, które jeszcze raz pragniemy
wymienić: Bogdan Major (par. MB Zwycięskiej
w Toruniu), Lech Polakiewicz (par. Św. Michała
w Toruniu), Halina i Janusz Mazurek (par. Św. Józefa
w Toruniu), Eleonora i Janusz Kilanowscy (par. Św.
Józefa w Toruniu), Maria Mroczkowska (par. bł. M.
Karłowskiej w Toruniu), Aniela i Wiesław Strelczuk
(par. Św. Józefa w Chełmnie), Blandyna i Jan
Ciemielewscy (par. MB Królowej Polski w Toruniu).
Niech Jezus Chrystus Najwyższy Sługa będzie w Nich
uwielbiony, a Patronka Ruchu Ś-Ż Niepokalana Matka
Kościoła błogosławi na drodze charyzmatu Ruchu Ś-Ż
i służby za …”niebieskie dolary”.
Pięknie przygotowana oprawa muzyczna to zasługa
naszej nowopowstałej diakonii muzycznej i wielu
godzin przygotowań,szkoda tylko, że nie zdążyli
wyśpiewać wszystkich pieśni roku na poszczególne lata
pracy formacyjnej – bo taki był zamysł- jednak na
pewno wykorzystamy ten potencjał na kolejnych
spotkaniach !! Wielkie brawa dla nich, niech patronka
święta Cecylia wyprasza wszelkie potrzebne łaski!
Jesteśmy wdzięczni za obecność podczas tej
uroczystości członkom Kręgu Centralnego skarbnikom DK-Renacie i Darkowi Borkowskim oraz
parze filialnej Filii Pelplińskiej – Dorocie i Piotrowi
Jasińskim, która odczytała list Moderatora Krajowego
i Pary Krajowej DK do naszej wspólnoty. Z okazji 40-

lecia zostały przygotowane specjalne koszulki dla
upamiętnienia tego wydarzenia, ale także na pokrycie
kosztów związanych z organizacją spotkania.
Bogaty program obejmował już piątkowy wieczór
–gdzie na czuwaniu przed Najświętszym Sakramentem
spotkaliśmy na pięknie prowadzonej modlitwie
małżeńskiej; przygotowana została wystawa
archiwalnych zdjęć , do wglądu przedstawiona została
Księga peregrynacji Ikony Świętej Rodziny i Księga
Czynów Wyzwolenia -KWC z naszej diecezji. Pełne
treści świadectwa osób tworzących DK 40 lat temu
dobrze uzupełniały się ze świeżymi świadectwami
młodych małżonków -uczestników tegorocznych oaz
wakacyjnych. Przedstawiona została też prezentacja na
temat historii DK w naszej diecezji i prelekcja
o założycielu Ruchu Ś-Ż - ks. Franciszku Blachnickim.
W „ogrodach Maryi” pod cudownym, rozłożystym
dębem i specjalnie przygotowanym namiotem odbyła
się agape pełna radości ze spotkań, rozmów
i wspomnień oraz doskonałej zabawy naszych
najmłodszych pod okiem wykwalifikowanego
animatora zabaw dziecięcych, podskoków na
dmuchanym zamku. Głód zaspokoiła grochówka,
kiełbaski z grilla i doskonałe ciasta- popisy cukiernictwa
naszych pań ze wspólnoty.
Dziękujemy wszystkim gościom i członkom wspólnoty
za obecność i organizację tego wydarzenia, szczególne
podziękowania należą się rejonowi Koniuchy, ale
wiemy że każdy rejon dołożył swoją cegiełkę.
DZIĘKUJEMY! Wiele godzin spędziliśmy na
przygotowaniach, zgodnie z hasłem „równi służą
równym”, bo do diakoni wychowuje nas Ruch.. .
Ewa i Sylwek Winiarscy
Para diecezjalna DK Toruń
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Przekazanie figury Niepokalanej do rejonu Brodnica
We wtorek 16 października kilka małżeństw z naszego
rejonu uczestniczyło w uroczystej mszy świętej z okazji 40-tej rocznicy wyboru Polaka Karola Wojtyły na
papieża. Mszę w koncelebrze odprawiało 8 księży,
w tym dwóch księży z Brodnicy - moderator rejonowy
rejonu brodnickiego ks .Marcin Kaczyński i ks. Dariusz Pukalski opiekun duchowy dwóch kręgów parafii
Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy. Msza św. odbyła
się w Sanktuarium Matki Bożej Nowej Ewangelizacji
i św. Jana Pawła II w Toruniu.
Po mszy świętej odbyło się czuwanie, zakończone
Apelem Jasnogórskim, przepięknie prowadzone przez
małżeństwa D.K. z Torunia.
Na zakończenie moderator diecezjalny ks. Andrzej Jakielski wraz z parą diecezjalną dokonali uroczystego

przekazania na ręce księdza Marcina Kaczyńskiego figury Matki Bożej Niepokalanej. Akt ten zainaugurował
odwiedziny figury Matki Bożej Niepokalanej w domach małżeństw Domowego Kościoła diecezji toruńskiej. Figura Maryji rozpocznie odwiedziny od
małżeństw formułujących się w ruchu Domowy Kościoł w rejonie Brodnica - Nowe Miasto Lubawskie –
Grodziczno, następnie wróci do rejonów w Toruniu
i Chełmnie. Delegacja przybyłych małżeństw uwieńczyła to wydarzenie wspólnym zdjęciem (zdjęcie na
20str -przyp. red. ) .
Bardzo dziękujemy Panu Bogu za wszystkich, którzy
pomimo codziennych obowiązków przybyli wraz
z księżmi do Torunia na tę uroczystość.
Chwała Panu !

Pielgrzymko-wycieczka DK rejonu Brodnica po Kaszubach
W dniach 22-23 września 2018 r. wraz z ks. moderatorem Marcinem Kaczyńskim i parą rejonową Małgosią
i Pawłem Krajnik w ramach integracji rodzin udaliśmy
się na pielgrzymko-wycieczkę po Sanktuariach Maryjnych na Kaszubach. Uczestniczyły osoby z parafii
brodnickich -par. św. Katarzyny Aleksandryjskiej, par.
Jezusa Miłosiernego i par. MB Fatimskiej). Pierwszym
odwiedzonym sanktuarium było Wiele. W kościele pw.
św. Mikołaja znajduje się obraz Matki Bożej Pocieszenia. Uczestniczyliśmy tam w Eucharystii. Po mszy św.
mimo niesprzyjającej pogody udaliśmy się na częściowe zwiedzanie Kalwarii Wielewskiej - to 23 obiekty:
14 kaplic, 6 rzeźbiarskich dzieł, święte schody, ambona
i Pustelnia).
Następnie udaliśmy się do Będomina, gdzie znajduje
się Muzeum Hymnu Polskiego. Po dworku Wybickich
oprowadzał nas przewodnik, oglądaliśmy pamiątki po
twórcy polskiego hymnu Józefie Wybickim, pamiątki
z epoki, dokumenty dotyczące historii Mazurka Dąbrowskiego. Była to świetna lekcja patriotyzmu w stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Późnym popołudniem dotarliśmy do Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego Diecezji Pelplińskiej w Białogórze położonego ok 1 km od morza. Tam się
zakwaterowaliśmy. Niektórzy odważni uczestnicy po
zjedzonym posiłku wieczorem udali się nad morze, ale
Białogóra powitała nas ulewnym deszczem i trzeba było szybko wracać do kwater. Wszystkim dopisywał humor, mimo przemoczenia, a ksiądz Marcin
zapowiedział pogodny wieczór. Odśpiewaliśmy Apel
Jasnogórski i z przerywnikami śpiewu każdy bliżej
przestawiał się w humorystyczny sposób. Zabawy
i śmiechu było co nie miara. Po błogosławieństwie
udaliśmy się na spoczynek.
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Drugiego dnia rano w kaplicy domu rekolekcyjnego
diakonia liturgiczna i muzyczna przygotowały oprawę
mszy św. Po śniadaniu - czas wolny na odpoczynek
z rodziną. Przy dobrej pogodzie wszyscy udali się na
spacer nad morze – niektórzy nawet zażywali kąpieli
morskich.
Po obiedzie udaliśmy w drogę do Sanktuarium Matki
Bożej Królowej Pomorza i Matki Jedności w Piasecznie, gdzie znajduje się najstarsze sanktuarium Maryjne
na Pomorzu (obecnie w diecezji pelplińskiej). Według
starej tradycji choremu chłopcu odpoczywającemu pod
lipą na skraju wsi ukazała się „Piękna Pani” i kazała
napić się źródlanej wody, która przywróciła mu zdrowie. Na pamiątkę tego wydarzenia sporządzono rzeźbę
Matki Bożej z Dzieciątkiem, którą historycy sztuki datują na przełom lat 70. i 80. XIV w. W 1968 r. kult ten
uzyskał najwyższą sankcję kościelną poprzez ozdobienie wizerunku Matki Bożej i małego Jezusa złotymi
koronami. W imieniu papieża dokonał tego ówczesny
metropolita krakowski ks. kardynał Karol Wojtyła.
Przywitał nas proboszcz tutejszej parafii ks. Andrzej
Ossowski. Pięknie opowiedział nam historię sanktuarium oraz dzieje kościoła. Można było się pomodlić
przy relikwiach bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Następnie udaliśmy się do źródełka, miejsca średniowiecznego objawienia z monumentalnym ołtarzem polowym. U stóp ołtarza usytuowana jest studnia
z cudowna wodą – ze świadectw wynika, że woda stała
się przyczyną wielu uzdrowień.
Cała szczęśliwa grupa udała się do autokaru i z modlitwą i błogosławieństwem wróciliśmy się do domów
z nadzieją, że w następnym roku będą co najmniej
dwie wycieczki – wiosną i na jesieni.
Ewa i Stanisław Ziemba

Rozpoczęcie roku formacyjnego - Brodnica
W sobotę, 08 września 2018r. o godzinie 15.30, w kościele parafialnym pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy
uroczystą mszą św. zainaugurowaliśmy nowy rok formacyjny Domowego Kościoła w naszym Rejonie Brodnickim. Mszę odprawił i kazanie wygłosił ksiądz
Marcin Kaczyński, opiekun duchowy obydwu kręgów
przy wspomnianej parafii i jednocześnie moderator rejonowy. Hasło roku formacyjnego 2018/2019 to „Młodzi w Kościele”. Msza miała charakter bardzo
uroczysty, z pełną obstawą liturgiczną. Ważnym wydarzeniem było również to, iż podczas mszy św. w otoczeniu wspólnoty Domowego Kościoła, małżeństwa
z kręgu, który zawiązał się w roku 2012 w tej parafii,
jako zwieńczenie ukończenia formacji podstawowej,
uroczyście przyjęły symbol wiary, przez co wyraziły
swoją akceptację prawd wiary i jej konsekwencji dla
życia wyrażonych w „ Drogowskazach Nowego Człowieka”. Tym samym małżeństwa te potwierdziły swoją
decyzję „dążenia do świętości w jedności ze współmałżonkiem”. Po mszy św. spotkaliśmy się w salce w domu
parafialnym na wspólnej agapie, która dała okazję do
podzielenia się przeżyciami wakacyjno-rekolekcyjnymi.

Jak zwykle, wielkie podziękowania należą się tym
wszystkim, którzy zechcieli uczestniczyć w tym wydarzeniu oraz tym wszystkim, którzy współtworzyli oprawę liturgiczną poprzez posługę przy ołtarzu, śpiew czy
czytanie, a przede wszystkim naszym kapłanom. Niech
ten nowy rok formacyjny będzie obfity w łaski i błogosławieństwo!
Chwała Panu!

Dzień Dziecka Utraconego
Dnia 21.10.2018 r. w Parafii św. Tereski od Dzieciątka
Jezus w Grębocinie odbyła się msza św. w intencji
rodziców, którzy utracili swoje dzieci. Chodzi o dzieci,
których rodzice dokonali aborcji i o dzieci utracone
w wyniku poronień, a także te, które w różnym okresie
swojego życia odeszły do Pana.
Mszy Św. przewodniczył i homilię
wygłosił moderator Diecezjalnej
Diakonii Życia ks. Paweł Borowski.
W homilii kapłan nawiązał do
ewangelii, mówiąc, że jest to
ewangelia dla każdego z nas, zy
zmagającego się z trudnościami
życia, zranieniami. My mamy
swoje wizje, swoje plany na
życie, próbujemy coś na Panu
wymusić, podobnie jak
ewangeliczni Jakub i Jan.
Nasze wymuszanie czegoś na
Panu Bogu czyni nas
nieszczęśliwymi. Pan Bóg chce
nas prowadzić , On przenika nasze
myśli, wie co jest dla nas najlepsze.
Podczas tej mszy modliliśmy się za
wstawiennictwem naszej patronki i jej św.
rodziców Zelii i Ludwika Martin. Należy prosić Pana
jak św. Zelia, która po stracie każdego dziecka prosiła
o kolejne. Urodziła dziewięcioro dzieci, czworo
zmarło w przeciągu trzech lat , zaś pięć dziewczynek
przeżyło i wszystkie poszły do zakonu. Zelia i Ludwik
wstawali wczesnym rankiem, gdy dzieci jeszcze spały
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i szli o 5:30 do Kościoła na mszę Św. Wszystkie swoje
dzieci polecali Panu Bogu.
W naszym Kościele są relikwie św. Tereski od
Dzieciątka Jezus i jej św. rodziców, którzy patronują
naszym małżeństwom, rodzinom. Stanowią oni wzór
pełnego zawierzenia się Panu Bogu
i całkowitego otwarcia się na życie.
Msza św. którą przeżyliśmy, dała
pokój serca i ukojenie bólu. Po
Eucharystii spotkaliśmy się, aby
podzielić
się
swoimi
przeżyciami.
Msza Św. w intencji rodziców,
którzy utracili swoje dzieci
odbędzie też w przyszłym
roku,
w połowie października - już
dziś serdecznie zapraszamy.
W naszej parafii odbywają się
co miesiąc uroczyste msze św.
w drugą niedzielę miesiąca
w intencji małżeństw, które
danego m-ca obchodzą rocznicę
zawarcia związku małżeńskiego. Podczas
mszy św. jest odnowienie przysięgi małżeńskiej
i błogosławieństwo relikwiami św. małżonków Zelii
i Ludwika Martin. Serdecznie zapraszamy małżonków
z innych parafii w imieniu naszego proboszcza
ks. Dariusza Aniołkowskiego, który sprawuje msze
św. w tej intencji .
Diakonia Życia Diecezji Toruńskiej.

Sto lat, Najjaniejsza

Radośnie, uroczyście, elegancko – tak setną rocznicę odzyskania niepodległości świętowali uczestnicy balu, zorganizowanego 10 listopada w toruńskim Dworze Artusa.
Organizatorzy, wspólnota Domowego Kościoła, bazując
na doświadczeniu z minionych dwóch lat przygotowali
program, który wywołał wiele mocnych przeżyć duchowych i głębokich wzruszeń, a także dostarczył sporej dozy
rozrywki.
Gospodarzami wieczoru była para diecezjalna DK, Ewa
i Sylwester Winiarscy, wsparta przez liczną grupę wolontariuszy ze wspólnoty, którzy włączyli się w wielomiesięczne przygotowania do balu. Spotkanie z wielkim
taktem i wyczuciem poprowadziła para aktorska: Radosław Pazura i Dorota Chotecka-Pazura. Przygotowany
przez nich program artystyczny, na który złożyła się okolicznościowa refleksja poświęcona stuleciu naszej niepodległości oraz znakomicie dobrane i przepięknie
recytowane wiersze, na długo pozostanie w pamięci odbiorców. Dla wielu z nich wielkim odkryciem pozostanie
na przykład wiersz Leopolda Staffa pt. „Trójliść braterstwa” z 1921 r., wybrany jako niezwykle celna ilustracja
obecnej sytuacji Polski.
Na część artystyczną balu złożył się też koncert w wykonaniu toruńskiej orkiestry wojskowej pod batutą
kpt. Krzysztofa Żeleśkiewicza. W repertuarze, okraszonym celnym słowem wiążącym, znalazły się zarówno
znane pieśni patriotyczne, jak i całkiem współczesne kompozycje (m.in. Krzysztofa Klenczona, Jana Pietrzaka,
Czesława Niemena i Chłopców z Placu Broni), podejmujące temat wolności. Ręce same składały się do oklasków… Nic dziwnego, że nie obyło się bez bisów.
Właściwy bal rozpoczął się od poloneza. Wodzirej, Marcel
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Matecki sprawnie poradził sobie z zadaniem poprowadzenia 65 par, po czym nastąpiły tańce z muzyką graną na żywo przez Joannę Czajkowską-Zoń z zespołem.
W przyległej sali, przy udekorowanych stolikach, zastawionych smacznymi potrawami, uczestnicy balu trwali
w podniosłym nastroju, śpiewając wspólnie – i gromko! pieśni patriotyczne, korzystając - w chwilach, gdy nie dopisywała pamięć - z pięknie przygotowanych śpiewników.
Miłym artystycznym akcentem był też krótki koncert
w wykonaniu członków zespołu muzyki dawnej „Kapela
non Grata” (Agnieszka Witki i Tomasz Kurjata), którzy
zaprezentowali renesansowy i barokowy repertuar. Zabrzmiały tak niecodzienne instrumenty, jak gitara barokowa, lutnia i teorba.
Wiele emocji i wesołości wywołała zacięta i żywa licytacja dzieł sztuki. Nabywców znalazło kilka obrazów i witraż, a Radosław i Dorota Pazurowie dołączyli do tej listy
oryginalny scenariusz jednego z odcinków serialu „Ranczo”, z autografami wielu znanych aktorów. Dochód z aukcji posłuży jako wsparcie dla uczestników rekolekcji
formacyjnych dla małżeństw z diecezji toruńskiej, a także
z Białorusi i Ukrainy. Temu samemu celowi służyła loteria, a także tzw. „walc piernikowy”, który można było zatańczyć pod warunkiem zakupienia i ofiarowania damie
swego serca okolicznościowego piernika.
Choć III Bal Niepodległości zakończył się w późnych godzinach nocnych, jego uczestników nie zabrakło nazajutrz
na Mszy św. w kościele garnizonowym oraz podczas uroczystości na Rynku Nowomiejskim. W takie dni sen schodzi na dalszy plan – wszak kolejna taka rocznica dopiero
za sto lat…
Tomasz Strużanowski

za Rzeczpospolito!

Plan pracy formacyjnej DK Diecezji Toruńskiej
rok 2018/2019 „Młodzi w Kościele”
09.XII.2018r. Rejonowe Dni Wspólnoty (KWC)
30.XII.2018
18-20.I.2019
23-27.I.2019
22-24.II.2019
14-16.III.2019
23.III.2019
30.III.2019
12.V.2019
18.V.2019
23.VI.2019

11

w rejonach
Święto Św. Rodziny w parafiach
Spotkanie Odpowiedzialnych DK
Góra Św. Anny
ORAR II* w Lipnicy
44 Kongregacja Odpowiedzialnych
Ruchu Światło-Życie w Częstochowie
Rekolekcje Wielkopostne
Droga Krzyżowa na Barbarkę
Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych w Toruniu - Centrum Dialogu
Diecezjalna Szkoła Formacji - Reguła Życia w Toruniu - Centrum Dialogu
Pielgrzymka do Kalisza
Zakończenie roku formacyjnego
„Młodzi w Kościele” w szkole salezjańskiej w Toruniu

Witamy nowy krąg we wspólnocie Domowego Kościoła
W dniu 16 października 2018 r. z okazji 40 rocznicy wyboru ks. abp. Karola Wojtyły na Ojca Świętego w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana
Pawła II diecezjalna wspólnota DK uczestniczyła w Eucharystii i modlitewnym czuwaniu przed Najświętszym
Sakramentem.
Pod koniec uroczystej odpustowej mszy św., której przewodniczył ks. Wojciech Miszewski – proboszcz parafii
pw. św. Antoniego, z dużym wzruszeniem przeżywaliśmy
przyjęcie młodego pilotowanego przez nas kręgu do
wspólnoty DK Ruchu Światło-Życie.
Pierwsze spotkanie 5 małżeństw nowego kręgu odbyło
się w lutym 2017r. właśnie na terenie parafii św. Antoniego. Praca formacyjna rozpoczęła się spotkaniami ewangelizacyjnymi, co zaowocowało w czerwcu 2017r.
osobistym przyjęciem Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela.
Podczas dalszego pilotowania kręgu przedstawiając ogólne zasady DK staraliśmy się ukazać sens tej drogi formacyjnej i jej wartość do wzrastania w miłości.
Dużym wsparciem dla nas była obecność ks. Mariusza
Ciesielskiego z parafii św. Antoniego, obecnie moderatora
tego kręgu, któremu z serca dziękujemy za posługę. Jeste-

śmy wdzięczni Panu Bogu za te małżeństwa, które u progu rozpoczętego roku formacyjnego DK pod nazwą
„Młodzi w Kościele” wobec wszystkich obecnych
w Sanktuarium osobiście wyrazili pragnienie wstąpienia
do DK i formowania się wg jego zasad.
Ten trzeci krąg DK na terenie parafii św. Antoniego obrał
na swego patrona św. Franciszka z Asyżu, a do posługi
animatorskiej w I roku pracy kręgu wybrane zostało małżeństwo Ewa i Łukasz Szyszka, którzy w ubiegłym roku
przeżyli I stopień OR, a w tym roku ORAR II stopnia.
Dziękujemy Panu Bogu też za to, że posłużył się nami
w tym odpowiedzialnym zadaniu i nas wspierał.
Dzisiaj po 34 latach w DK oraz 41 latach od zawarcia
związku małżeńskiego czujemy doskonale jak bardzo
formacja zaproponowana przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego pomogła i wciąż pomaga w codziennym życiu małżeńskim i odzinnym, we wzrastaniu
w miłości do Boga i drugiego człowieka.
Takiego też doświadczenia życzymy tym sympatycznym
małżeństwom nowego kręgu dla Ich dobra i szczęścia.
Niech słowo, światło i moc Chrystusa nas wszystkich
prowadzą!
Ania i Andrzej Jeziorscy

OR I - Dębki - świadectwo
Rekolekcje 15 – dniowe czy to naprawdę dziala?
Trochę historii:
Moje przyjście na świat już bylo cudem. Bylam 4 dzieckiem w rodzinie, mama miala 40 lat, gdy mnie czekala,
w 3 mesiacu ciąży miala wypadek i wylądowala w szpitaliu z diagnozem „wstrząs mozgu“, na 10 dzien ciąglych
wymiotow, lekarze stwierdzili że płód musi być usunięty.
Moja matka się nie zgodziła, choć ryzyko że dziecko się
urodzi kalekie bylo w 90 proc. - zaufala Bogu.
Mając 3 lata doznalam mocnego wstrząsu mozgu, że aż
stracilam wzrok, ale bardzo szybko wrocilam do zdrowia.
W wieku 16 lat mialam wypadek na turniku, spadlam na
ziemię i uszkodzilam kręgoslup, (już wtedy kolegowalam
ze swoim przyszlym mężem) w tym okresie opuściły
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mnie wszystkie koleżanki, przez 3 miesięce spalam na
deskach, ale dzięki Bogu wrocilam do zdrowia. I nawet
urodzilo nam się 3 cudownych dzieci. W mojej rodzinie
zawsze bylo niespokojnie, bo ojciec często nadużywał alkoholu, byli klotnie i nie tylko. Z tego powodu ciągle
mialam kompleks niższości jak i moj mąż, ktory także
mial ojca pijaka. I to właśnie chyba nas zjednoczylo.
Poźniej problemy spotkały mego brata, 3 razy byl w więzieniu, byl alkoholikiem, a co gorsze okradłl swoich rodzicow. Ciągle mu pomagaliśmy i bardzo się modliłam za
jego nawrocenie, ale Bog miał inny plan, bardzo długo
z tym się nie zgadzałam. Łatwo nie bylo niegdy, jedne
problemy się skanczały, a inne już czekały. Z powodu
moich bliskich musiała cierpieć cała nasza rodzina, ale nigdy, nigdy nie traciliśmy nadziei i wiary. A najbliższa rodzina, barzdo nas skrzywdziła.
Poważne problemy dotknely moją rodzinę okolo 5 lat temu. Wtedy budowaliśmy dom i mieliśmy dużo problemów finansowych, także w tym okresie popelnil
samobójstwo moj brat, a mąż zaczął coraz częściej sięgać
po alkohol. Najbliższa rodzina, bardzo nas skrzywdziła,
nie zostawłl nas tylko Bog. Sytuacja w naszej rodzinie
byla coraz trudniejsza, a wtedy do naszego domu zapukał
Bóg. Pewnaj niedzieli na mszy, przyszla pewna rodzina
i opowiedziala nam o dzialalności ruchu katolickiego
„Światlo życie – kościół domowy“. Ksiądz oglosil, że
w naszym kościele jest nabierana nowa grupa i może ktoś
będzie mial chęć przyjść. Zaproponowalam mężowi, a on

się chętnie zgodzil, nawet dużo się nienamyślając. W taki
sposob Bog nas zaprosil by bylišmy jeszcze bliżej i żeby
mogl nas uleczač. Nie zaszlo to cudownym sposobem,
jak się by chcialo ludzkiej naturze, ale uleczal nas barzdo
powoli, upadaliśmy i powstawali, ale teraz już jasno wiedząc kędy dąžymy.
Przygotowaniem do czegoś wspanialego byli 3 – dniowe
rekolekcje na Litwie w miejscowości o nazwie Szumsk.
Po tych rekolekcjach wracaliśmy jakby już nie my, ale
calkiem inni ludzie, dostališmy laskę Ducha Swiętego, tak
mocną, że chcialo nam się plakać ze szczęścia.
Następnym poważnym krokiem byli rekolekcje 15-dniowe w Polsce, w Dębkach, Pan Bog sprawil, że cala wyprawa do Polski odbyla nam się bez żadnych trudności,
bo to wlaśnie On nas tam prowadzil.
Przez ten czas przeżyliśmy coś nadzwyczajnego, każdego
dnia coraz więcej odczuwališmy laskę i milość Boga,
a ten fakt, że calkiem nieznajomi dotąd ludzie nas przyjęli
jeszcze lepiej niž nasza rodzina, napelniala nasze serca
milošcią i dobrem. Tyle dni na modlitwie sprawilo, że odnowila się nie tylko nasza relacja z Bogiem, ale odnowilišmy nasze relacje rodzinne. Widzialam jak na oczach
zmienia się moj mąż, zawsze nerwowy i niecierpliwy,
o teraz pokorny, cichy i cierpliwy. Nawet przed wyjazdem
mialam poważne obawy że on to na powno nie wytrzyma
tyle czasu na modlitwie. A Bog go odmienil, odmienil
nas...
Droga powrotna byla też „zalatwiona przez Boga“ - jež
na Litwie nam na spotkanie wybiegla sarna, ale Bog byl

tak dobry i tę sprawę też nam zalatwil, reakcija mego męża byla šwietna, i nic nam się nie stalo. Pez kolejne 2 tygodnie na Litwie žylam jak byš w innym świecie, nie
dokuczalo mnie w ogole nic, nie mielišmy žadnych zmartwien, a nocą w snach powracalam do košciola w parafini
Zmartwychstancow i do tych wszystkich ludzi ktorych
poznališmy na rekolekcjach.Zmienilo się barzdo dužo,
rozpoczęlišmy codzienną modlitwę domową, czego nam
się nie udawalo zrobič od dlužszego czasu. Zawierzamy
nasze losy Jezusie i Matce Božej, sytuacje bywają barzdo
rožne, ale nie tracimy nadzieji i ufamy, že to Bog nami się
opiekuje i przyśle wlašciew rozwiązanie. Już nie staram
się na własny sposob wszystko załatwiać sama, ale powierzam to Bogu. Moje corki rozpoczęly studia i dobrze
im się powodzi, a ja na koniec podjęlam decyzję zmiany
pracy, i choč bylo barzdo dužo wątpliwošci, zaufalam
Bogu, že się mną zaopiekuje.
Gdy wrocilišmy z rekolekcji mialam straszne obawy, że
wszystko co uzyskaliśmy, możemy zgubić w codzienności życia, ale przeszlo już więcej niż miesiąc po powrocie
z rekolekcji, a Bog nas nadal trzyma o opiece, mieliśmy
wizytę Ojce Šwietego Franciszka na Litwie, na ktorym
też byliśmy całą rodziną, i odbylam „Naszą Wilenską
drogą krzyżową“ w ktorej dziękowalam Bogu za wszystko co z nami uczynłl i za laskę spotkania tak wieliu wspanialych, światlych, Bożych ludzi. Niech Bog wam
błogoslawi i strzeże. Ciągle o was pamietamy w swoich
modlitwach.
Renata i Grzegorz Maksimowicze DK Wilno

Rekolekcje OR II - Rycerka Górna -świadectwo
Udział w rekolekcjach sprawił, że naprawdę mogłem
przekonać się o działaniu Opatrzności Bożej w moim życiu. Jeszcze w czerwcu nie pomyślałbym, że będę uczestniczył w rekolekcjach Oazy rodzin. Zaczęło się prosto,
gdy siedziałem w pokoju, przyszedł do mnie kolega kursowy i spytał, czy mógłbym wziąć w nich udział, ja odpowiedziałem, że tak. Postawiłem jednak warunek, że
pojadę, jeśli zdam całą sesję. Mimo moich obaw zdałem
ją bez poprawek, było to dla mnie ogromną radością.
Wtedy zadzwoniłem do pary moderatorskiej, umówiliśmy się na spotkanie, a gdy już usłyszałem wszystkie moje zadania na rekolekcjach, pomyślałem sobie „Boże,
przecież ja nie dam rady, nigdy nie pracowałem z dziećmi
i nigdy nie występowałem przed ludźmi, a tu nagle mam
pomagać w diakoni dziecięcej oraz prowadzić szkołę liturgiczną”, ale dobry humor pana Zdzisława i spokój pani
Uli pomógł uspokoić moje obawy. Gdy przyszedł czas
wyjazdu, znów coś we mnie zadrżało, ale w drodze na
rekolekcje, na które zabrałem się z panem Modestem
i panią Hanią oraz ich synem Krzysiem, ciepła atmosfera
tej wspaniałej rodziny pomogła przełamać mi wszystkie
obawy, dalej już było coraz lepiej. Rozmowy, które prowadziłem z rodzinami, moderatorami, animatorami czy
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z dziećmi, sprawiały mi ogromną radość. Podczas szkoły
liturgicznej chciałem przybliżyć uczestnikom rekolekcji
sens liturgii oraz ukazać jak wielkie znaczenie ma Eucharystia, pokazać jak duże znaczenie ma wiedza na temat
tego, co dzieje się w czasie jej sprawowania. Wspaniałe
podejście do dzieci, jakie pokazali mi animatorzy diakonii
dziecięcej pan Krzysztof i pani Kasia, dało mi kolejny
impuls i chęć do pracy z dzieciakami. Oaza to nie tylko
diakonia dziecięca czy szkoła liturgiczna, ale również
wspaniała droga krzyżowa ulicami Rycerki Górnej, nocne
wyjście symbolizujące Exodus, odnowienie naszych
przyrzeczeń chrzcielnych. Każdy element pokazywał
uczestnikom wielkość Pana Boga w naszym życiu. Dziękuję Panu Bogu za każdą minutę spędzoną na tych rekolekcjach. Udział w nich oraz ich program sprawił mi
wielką satysfakcję i ukazał jak wielkie znaczenie dla Kościoła ma Domowy Kościół. Jestem także wdzięczny, że
mogłem uczestniczyć w kręgach biblijnych, gdzie mogłem usłyszeć świadectwa z życia naszych uczestników.
Wielkim wydarzeniem dla mnie był trzynasty dzień Oazy,
kiedy przeżywaliśmy Dzień Wspólnoty, na który zjechały
do Rajczy pobliskie grupy rekolekcyjne, aby razem świętować ten dzień. Również dla mnie był to ważny dzień,

ponieważ po wysłuchaniu pięknych i wzruszających
świadectw postanowiłem podpisać członkowską deklarację Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Te rekolekcje były
dla mnie ogromnym przeżyciem, jeszcze raz dziękuję, że
mogłem w nich uczestniczyć. I tak jak ostatniego dnia,
podczas składania świadectw obiecałem wszystkim obecnym uczestnikom modlitwę za nich oraz za ich dzieci, tak
i teraz jeszcze raz to obiecuję i jeszcze raz proszę modlitwę za mnie. Daj Boże, aby przyszedł dzień gdy dopuścisz mnie do Chrystusowego kapłaństwa i będę mógł już
jako kapłan prowadzić Oazę rodzin. Mam nadzieję, że
moja szkoła liturgiczna, którą miałem okazje prowadzić,
zaowocuje swoim pięknem w parafiach uczestników re-

kolekcji i na następnych oazach rodzin, w których będą
uczestniczyć. Dziś mogę powiedzieć, że naprawdę te rekolekcje dały mi ogromną radość i wiele łask. Były również dla mnie prawdziwą szkołą doświadczenia
duszpasterskiego. Gdy przed rekolekcjami rozmawiałem
z moim księdzem proboszczem, powiedział mi ważną
rzecz - muszę mu dziś przyznać rację - że naprawdę warto
jako kleryk i jako ksiądz angażować się w DK, bo daje to
ogromną radość, satysfakcję i wiele łask w pracy duszpasterskiej. Zachęcam wszystkich, którzy się jeszcze zastanawiają nad przyjazdem na rekolekcje, aby spróbować,
bo naprawdę warto. Niech wam Pan błogosławi.
Kleryk Karol Kalwa

Rekolekcje tematyczne - Ołtarzew - świadectwo
Bóg ma dla każdego z nas swój określony plan. My osobiście dziękujemy Bogu, że ujął w swoim planie na nasze
życie to, abyśmy pojechali na rekolekcje tematyczne
„Charyzmaty i zobowiązania Domowego Kościoła” Rekolekcje te własnego autorstwa organizowali Ania i Grzegorz Ciechanowscy. Odbywały się one w Wyższym
Seminarium Duchownym Stowarzyszenia Apostolstwa
Katolickiego Pallotynów w Ołtarzewie. Stwierdzamy, że
były przygotowane perfekcyjnie pod każdym względem.
Wszystko było dopięte na przysłowiowy „ostatni guzik”
począwszy od diakoni dla dzieci, poprzez poranną modlitwę z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, po bardzo przejrzyście prowadzone konferencje Ani i Grzegorza
o charyzmatach i zobowiązaniach Domowego Kościoła.
Msza św. była ubogacona czytaniem komentarzy, które
dawały dużo do myślenia. Modlitwa wieczorna znów
przed Najświętszym Sakramentem – można było dziękować Panu za mijający dzień patrząc wprost na Niego. Odnowienie przysięgi małżeńskiej było równie piękne, jak
przysięga składana w dniu naszego ślubu. Ks. Mariusz
postanowił, że małżeństwa będą odnawiały przysięgę indywidualnie. Był to z Jego strony wspaniały gest, ponieważ po odnowieniu przysięgi zostaliśmy w kaplicy na 15
minut adoracji, aby modlić się przed Najświętszym Sakramentem. Na dodatek ks. Mariusz składając piękne życzenia ofiarował każdej parze małżeńskiej różaniec –
najlepszą broń na szatana. Chwała księdzu za to. Bóg
chciał, abyśmy na tych rekolekcjach uświadomili sobie,
jak wywiązujemy się z zobowiązań, które trzeba spełniać
chcąc być w Domowym Kościele. Zrozumieliśmy, że nie
są to tylko "podpunkty", ale że trzeba się z nich sumiennie
wywiązywać. Na konferencjach prowadzonych przez
Anię i Grzegorza, było widać, ile pracy i serca włożyli
w to, żebyśmy pojęli istotę charyzmatu Domowego Kościoła, tak jak podaje w źródłach Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki. Ksiądz Mariusz głosząc słowo Boże
podkreślał na przykładzie ziaren, że tylko ziarno zasiane

na żyznej glebie i pieczołowicie pielęgnowane przyniesie
„PLON OBFITY”. Sądzimy, że dla nas tą żyzną glebą
jest Domowy Kościół, a pielęgnacja to uczciwe wywiązywanie się z zobowiązań Domowego Kościoła, tak jak
nam to skrupulatnie na konferencjach przedstawili Ania
z Grzegorzem. Dla nas te rekolekcje były jak woda, która
napędza młyńskie koło. Bardzo zachęcamy do wzięcia
udziału w rekolekcjach tematycznych „Charyzmaty i zobowiązania Domowego Kościoła”, bo można po nich dokonać głębokiej analizy – jestem członkiem, czy tylko
sympatykiem Domowego Kościoła?
Życzymy wszystkim należącym do Domowego Kościoła przeżycia tak wspaniałych rekolekcji, które ukazują
jaką drogą iść, aby dzieło Sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i siostry Jadwigi Skudro przyniosło
„PLON OBFITY”
Alina i Paweł Szczepaniak
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OR III Nysa - świadectwo
Oaza Rekolekcyjna IIIo dla rodzin z Domowego Kościoła prowadzona przez DK diecezji toruńskiej odbyła się w dniach od 3 do 19 sierpnia w Nysie
w diecezji opolskiej. Rekolekcje odbywały się w gościnnym domu zgromadzenia Księży Werbistów.
Przeżywało je 14 małżeństw z 11 diecezji. Prowadzili
je Ania i Sławek Sadowscy (rejon Grębocin), moderatorem był ks. Rafał Kreczmann, a wspomagał go kleryk Dawid z toruńskiego Seminarium Duchownego.
Diakonię wychowawczą stanowiły 3 młode opiekunki, zaś muzycznie prowadziła Ola z diecezji gdańskiej. Razem było 54 uczestników.
Program Oazy III stopnia jest tak przygotowany, aby
ukazać całe bogactwo, siłę i piękno Kościoła. Odbywało się to w każdej chwili każdego dnia poprzez:
- oparcie programu rekolekcyjnej na historii zbawienia człowieka poprzez rozważanie tajemnic różańcowych;
- nawiedzanie kościołów i codzienną Eucharystię;
- codzienną jutrznię i godzinę czytań (czytania zawierały wykładnię ksiąg Nowego Testamentu, pierwszych chrześcijan, Biskupów i doktorów Kościoła nt.
organizacji i historii Kościoła);
- spotykanie się z „żywym Kościołem: czyli ze zgromadzeniami zakonnymi, wspólnotami religijnymi
i innymi formami ewangelizacyjnymi dostępnymi na
terenie przebiegu rekolekcji;
- codzienne dialogi małżeńskie i spotkania kręgów,
gdzie tematem wiodącym jest budowanie wspólnot
życia religijnego;
- poznawanie założeń nauki Kościoła (głównie encyklik i nauczania papieskiego) dot. rodziny jako domowego kościoła;
- poznawanie historii i architektury pierwszych kościołów rzymskich – kolebki chrześcijaństwa.
W czasie naszych rekolekcji tych momentów refleksji
nad istotą Kościoła - tego powszechnego i lokalnego,
czy domowego, było znacznie więcej, a wszystko odbywało się w atmosferze ofiarności, służby i miłości.
Najpierw była to postawa i wielka praca pary animatorskiej, którzy podjęli się prowadzenia tych rekolekcji i wszystko sami zorganizowali od materiałów
formacyjnych, znalezienia służb diakonijnych, zorganizowania dnia wspólnoty, przygotowania nabożeństw czy innych wyjazdów po kościołach ziemi
opolskiej. Budująca była też postawa naszego księdza moderatora – człowieka wielkiej modlitwy i zawierzenia Panu Bogu i Matce Najświętszej, który
gotowy był nam posługiwać w każdej chwili modlitwą, spowiedzią czy nauką. Widzieliśmy trud i wyrzeczenie: naszej Oli muzycznej, która codziennie po
różnych kościołach „targała” swoje osobiste organy,
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abyśmy mogli lepiej przeżywać Eucharystię czy
jutrznie; trud i poświęcenie naszych dziewczyn opiekunek, które ogarniały naszą „dziewiętnastkę”
maluchów i nastolatków; ofiarę i dar naszego kleryka,
który z takim oddaniem robił wszystko, o co został
poproszony. Wyraźnym i zauważalnym dla wszystkich był duch jedności, który nam towarzyszył od
pierwszych dni. Pomimo tego, iż byliśmy z tak wielu
diecezji z całej Polski, od początku czuliśmy jednego
ducha i zaangażowane wszystkich w budowanie tej
wspólnoty i służenie Bogu i sobie nawzajem. .
Kilka osobistych refleksji:
Przyglądając się Kościołowi na przestrzeni wieków
nie sposób nie zauważyć poświęcenia wielu milionów
ludzi – i tych, którzy ponieśli męczeńską śmierć
i tych, którzy oddali życie w pokornej i cichej służbie
poprzez pracę ewangelizacyjną, katechetyczną, misyjną czy duszpasterską w lokalnych parafiach,
w swoich miejscach zamieszkania, i tych, którzy fundowali i budowali te wspaniałe świątynie, czy to na
terenie ziemi opolskiej (kościoły na tych ziemiach są
przepiękne i przemodlone), czy w Rzymie. Takie spostrzeżenie każe odpowiedzieć sobie na pytanie: jaki
jest mój wkład w budowę obecnego Kościoła, tego
lokalnego?
Słuchając i oglądając tych, którzy tworzą obecny Kościół – księży, zakonnic i zakonników, świeckich we
wspólnotach lub inaczej posługujących jak. np. naszych moderatorów, trzeba było zobaczyć siebie jako
cząstkę tego „żywego kościoła” i odpowiedzieć sobie
na pytanie: jakim kamieniem, czy cegiełką tego kościoła jestem: czy tym koślawym, nieobrobionym,
którzy leży przed wejściem do świątyni, czy też tym,
który jest elementem ściany, czy może tym, który
jest podstawą ołtarza, czy może szkiełkiem okna-witrażu, przez które wpada światło i pokazuje niebo?
Kościół Boży jest prowadzony przez Ducha Świętego. Pan nie potrzebuje do posługi w swoim kościele
jakichś nadzwyczajnych ludzi, bo on każdego może
uzdolnić i obdarzyć potrzebnymi łaskami, tak abyśmy
mogli podołać zadaniu. Pan potrzebuje tylko naszego
TAK i pokory do tego, aby prowadzić dzieło Boże,
a nie nasze ludzkie, choćby najlepsze zamierzenia.
III stopień oazy – ostatni w formacji podstawowej ma przygotować do wyboru rodzaju posługiwania
w Domowym Kościele. Wielu uczestników przyjechało na te rekolekcje z tak postawionym pytaniem
i sądząc po świadectwach niektórzy wyjeżdżali
z określonym planem działania. To był bardzo owocny czas.
Ela i Kazik O.

Rekolekcje tematyczne Nysa- świadectwo
się wnuczęta, zdrowie niedomaga, bliskie osoby wymagają szczególnej opieki lub odchodzą. Każdy dzień rozpoczynaliśmy namiotem spotkania i jutrznią. Wieczorami
uczestniczyliśmy w Eucharystii w kaplicy, a po niej były
pogodne wieczory. Był też wieczór modlitwy małżeńskiej, wieczór modlitwy wstawienniczej. Na zakończenie
dnia w indywidualnej modlitwie adorowaliśmy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Ciekawym wydarzeniem była „pielgrzymko-wycieczka”
do pobliskiego Prudnika, gdzie był internowany przez
władze PRL sługa Boży Prymas kard. Stefan Wyszyński,
oraz do maryjnego sanktuarium Mariahilf w Czechach.
Zarówno animatorzy, jak i ks. moderator oraz wspomagający go kleryk Arek, dyskretnie, z braterską miłością skutecznie czuwali nad dobrą i pełną „realizacją programu
rekolekcji”.
To był święty czas przeżyty w dobrze rozumiejącej się,
życzliwej wspólnocie, którą utworzyły dojrzałe małżeństwa z różnych stron Polski. Dzisiaj możemy powiedzieć,
że był to czas owocny, bo staramy się nasze postanowienia po dialogu i modlitwie małżeńskiej wprowadzać
w naszą codzienność. Podczas tych rekolekcji mocno wybrzmiało, że w drodze do świętości dla budowania naszej
jedności małżeńskiej, także pięknych relacji rodzinnych
należy zacząć od siebie, a w działaniach kierować się zawsze dobrem drugiej osoby. A na to – póki żyjemy – nigdy nie jest za późno.
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za te rekolekcje i ich
owoce. Z całego serca dziękujemy wszystkim, dzięki którym te rekolekcje mogliśmy przeżyć właśnie tak…
Ania i Andrzej z Torunia

Jesteśmy małżeństwem 41 lat, a w Domowym Kościele
34 lata. Trudno przewidzieć jak wyglądałoby nasze małżeństwo, gdyby nie formacja w DK, w czasie której przeżyliśmy wiele wspaniałych i niepowtarzalnych rekolekcji.
Nie spodziewaliśmy się, że jeszcze raz będziemy równie
zadowoleni. Szukając rekolekcji w 2018 r. zwróciliśmy
uwagę na temat: „Boży pomysł na dojrzałe małżeństwo,
czyli wiek dojrzały może być twórczy i piękny” oraz jego
interesujący program.
Podczas rekolekcji (od 11 do 18 VIII), które odbyły się
w Diecezjalnym Domu Formacyjnym (przestronnym,
przyjaznym i ze smacznym, domowym jedzeniem)
w malowniczej Nysie (woj. opolskie), przeżyliśmy i doświadczyliśmy wiele wartościowych spotkań oraz rozmów na przeróżne, bardzo dla nas ważne, życiowe
tematy. Wśród nich m. in.: „Dziadkowie i wnuki”; „Panie,
ile razy mam przebaczać?”; „Co zrobić, aby małżeństwo
po latach było atrakcyjne i udane”. W kolejne tematy i zagadnienia z ogromnym zaangażowaniem i starannością,
z wykorzystaniem środków multimedialnych wprowadzali nas wspaniali animatorzy (i autorzy tych rekolekcji)
Krysia i Wiesiek Bratkowie.
Po każdej konferencji uczestnicy mieli możliwość podzielenia się tym, jak oni przeżywają i radzą sobie w życiowych, czasem bardzo trudnych, sytuacjach. A po tym
całość krótko i treściwie podsumowywał ks. moderator
Waldemar Cwynar. Wszystkie spotkania i rozmowy, były
niezwykle ubogacające. Uświadamiały, jak z Bożą pomocą, można godnie i wspaniale zgodnie z wartościami
chrześcijańskimi, przeżywać kolejny etap naszego życia,
w którym pozostajemy sami, bo dzieci odeszły, pojawiają

ORAR I Nowa Wieś Szlachecka - świadectwo
Dla mnie, mojego męża Marcina i naszej córki Marii rekolekcje ORAR I w Nowej Wsi Szlacheckiej (2126.08.2018) były pierwszymi, w których mieliśmy przyjemność uczestniczyć. Do wspólnoty DK należymy od
roku. Od samego przyjazdu poczuliśmy się jak w domu.
Nasi moderatorzy i animatorzy przyjęli nas bardzo serdecznie i taka rodzinna atmosfera towarzyszyła nam przez
cały czas pobytu w szlacheckim dworku. Oczekiwaliśmy
przede wszystkim umocnienia i odpoczynku duchowego.
Te rekolekcje uświadomiły nam, jak ważna w życiu codziennym jest osobista modlitwa i co możemy zrobić, by
była miła Panu Bogu. Przez cały okres trwania oazy prowadził nas Duch Święty, bez którego nic byśmy nie mogli
uczynić. Podczas spotkań w kręgu rozważaliśmy Pismo
Święte, które jest najważniejszą dla nas lekturą, dzielili-
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śmy się Słowem Bożym i świadectwami, których doświadczyliśmy. Dzięki temu staliśmy się bardziej otwarci
na innych i zdolni słuchać naszych bliźnich. Umocnieniem dla naszej rodziny była codzienna Msza Święta, będąca najważniejszym momentem w ciągu dnia. Razem
z nasza rekolekcyjną wspólnotą duchowo przenosiliśmy
się na Golgotę, by być przy Panu Jezusie podczas Jego
Męki, a następnie wspólnie radować się z Jego Zmartwychwstania. Uczestniczyliśmy również w katechezach,
"szkole modlitwy" prowadzonych przez ks. Marcina Kaczyńskiego oraz konferencjach przygotowanych przez naszych moderatorów - Małgosię i Pawła Krajnik. Na tych
spotkaniach dowiedzieliśmy się jaka jest istota Ruchu
Światło-Życie, jak kształtować w sobie "nowego człowieka", by móc tworzyć "nową wspólnotę" a przez to "nową
kulturę". Poznaliśmy bliżej sylwetki założyciela Ruchu
Światło-Życie - ks. Blachnickiego i zaangażowanej w rozwój tego dzieła siostry Jadwigi Skudro. Podczas rekolekcji
odbyliśmy dialog małżeński i dostrzegliśmy jak dużo dobrego wniósł w nasze relacje oraz jak jest potrzebny dla
wzrostu małżeństwa. Nie zabrakło również rozrywki podczas czasu wolnego oraz pogodnych wieczorów. Do domu
wróciliśmy umocnieni duchowo, z postanowieniami
w sercach i pragnieniem stawania się "nowym człowiekiem".
Bóg zapłać Wam kochani - moderatorom, animatorom
i całej naszej wspólnocie za te piękne rekolekcje.
Chwała Panu!
Kasia i Marcin Licł

Kącik Troskliwych Rodziców
Gdy bocian przychodzi czasami zbyt wcześnieC
To znowu ja?! Zapyta ktoś, całkiem mi nieznany, a może
i znany?! Dziś naprawdę nie mam pomysłu na pisanie...
Dzień jakiś trudny, powietrze ciężkie. Pora już
późna…,ale kiedy oddałam się refleksji przez chwilę… by
tekst gotowy do czytania się zrodził, na dodatek dla
troskliwych Rodziców, to od razu pomyślałam sobie:
napiszę o „cudownym na świat przyjściu” naszego synka
Franciszka. I jak napisała Claudina Amiel-Tison do nas
„bocian przybył naprawdę zbyt wcześnie”. I wcale nie
dlatego, że byliśmy za młodzi, niegotowi, niedojrzali… po
prostu dostaliśmy w darze wcześniaka. Takiego
prawdziwego wcześniaka. Franek przyszedł na świat
w 29/30 tygodniu ciąży z wagą urodzeniową 960gram.
Pamiętam, jak ogarnęło nas przerażenie i silne, moje
poczucie winy, że przyszedł w nieodpowiednim
momencie. Za mały, za chudy, za wiotki, bez
wykształconych narządów… A dla nas był wszystkim, co
w tamtym momencie mieliśmy. To naprawdę była miłość
od pierwszego wejrzenia, mimo rurek, kabli i innych
sprzętów podtrzymujących życie Franka. Nie miał tak
wielkiego szczęścia, by zaraz po urodzeniu trafić
w ramiona swoich rodziców, posłuchać bijącego serca,
jemu tak znanego. Został od nas odseparowany, formalnie
nawet nieprzedstawiony…zawieziony szybko na salę,
gdzie przez kilka godzin poddano go kilkunastu
badaniom, analizom krwi, prześwietleniom… a my
czekając przed drzwiami modliliśmy się, że w tym czasie
nie będzie alarmu, wbiegających do sali lekarzy,
pielęgniarek nerwowo szukających sprzętów… w końcu
pierwsza informacja, jaką otrzymaliśmy od lekarza, do tej
pory tkwiąca w głowie… ”najbliższa doba pokaże, czy
dziecko przeżyje”. A Franek z rurą w tchawicy,
rureczkami w pępku, uzależniony „od maszyn” leżał
beztrosko w inkubatorze i był całym światem dla swoich
rodziców, dla których nieważne było, do kogo jest
bardziej podobny, że nie otrzymał 10 punktów w skali
Apgar, że nie miał bujnej fryzurki. A codzienność to:
badania krwi, oczu, słuchu, usg i codziennie ważenie. Był
blady, potrzebował krwi. Były chwile radości, ale niestety
więcej chwil smutku, niepewności i ciągłego oczekiwania,
na kolejny dzień, na kolejny wynik badań, na kolejną
reakcję organizmu syna. I ta ciągle niedopowiedziana
przyszłość… Zastanawialiśmy się często, czy w ogóle
przeżyje. Nie lubił dotykania, naszego tulenia… a wcale
nie zasłużyliśmy sobie na to. A jak u Ciebie było?! Pewnie
o niebo lepiej, umiałeś/aś podziękować za to Panu Bogu?!
Bo nam było bardzo trudno zaakceptować wolę Pana
Boga. Tak długo czekaliśmy na Franka, tak dużo się
modliliśmy, modlili się inni…a tu… byliśmy po prostu
zawiedzeni i rozczarowani… Dopiero z perspektywy
czasu, uwierzyliśmy Panu Bogu, że musiało nas to
spotkać. Każdego dnia uczymy się na nowo miłości przez
wielkie M… Mówimy mu bardzo często, że Go kochamy.
Ma 4 lata. Jest wyjątkowym chłopcem, nie tylko dlatego,
że jest niższy i lżejszy od rówieśników. Jest pogodny,
zdrowy i daje nam wiele radości… Dziękujemy Panu
Bogu za Franka, ale też za tych, którzy próbowali
w kwadratowej maszynie zbudować mu przestrzeń
ciepłego domu, za lekarzy, pielęgniarki, za właściwy czas
i miejsce Frankowego przyjścia na świat. Zatem… Jeśli
masz dzieci, podziękuj Panu Bogu za nie; za to, że są jakie
są, nie próbuj ich zmieniać, zaakceptuj je takie, jakie są.
Zaufaj, że Ktoś dla Ciebie i dla nich zaplanował już 1 7

przyszłość… Nasza nie wyglądała zbyt obiecująco…
a wszystko skończyło się dobrze. Być może ten artykuł
nie wniósł nic w Twoje życie czytelniku… Ale liczę, że
znajdzie się ktoś, może choć jedna osoba… co podejmie
próbę refleksji zdarzenia (może z lat odległych, może
czasów bliskich) i zada sobie pytanie… Czy
podziękowałem już Panu Bogu za to, co mam?!
Magdalena Kubiak-Skrzyńska
dziś pisząca, jako mama wcześniaka

Przygotować dzieci na śmierć...
Dziś bardzo poważny temat. Zastanawiałam się o czym
dziś kochani wam napisać, ale gdy pytałam Pana o to,
zawsze odpowiadał, żeby napisać właśnie o tym. Więc
piszę. Temat nie jest mój. Taki sam tytuł miał artykuł
w niedalekiej „Niedzieli”. Zainspirował mnie do dalszych
rozważań i oto ich efekt.
Podczas naszego ślubu w kościele, przy świadkach
ślubowaliśmy przyjąć i po katolicku wychować dzieci,
którymi nas Bóg obdarzy. Dostaliśmy zadanie, aby
wychować dzieci po katolicku. Czy zastanawialiście się
kiedyś, co to dla was znaczy : po katolicku? Dla mnie to
przede wszystkim znaczy wychować dla Nieba. Nasze
dzieci są tak jak i my, tu na ziemi, tylko przechodniami.
Jesteśmy i mamy się stać mieszkańcami nieba, ale czy tam
trafimy zależy od tego, jakie będzie nasze życie tu na
ziemi i jaka będzie nasza śmierć. Śmierć czyli przejście do
domu Ojca. Dzień naszej śmierci jest nam nieznany.
Również dzień śmierci naszych dzieci jest nam nieznany.
Każdego dnia musimy być gotowi. Nasze dzieci również.
Temat śmierci stał się w naszej kulturze tematem tabu. To
co powinno należeć do rozmów intymnych, w gronie
rodziny, osób najbliższych, jest pokazywane i szeroko,
często bez należytej powagi, omawiane. To, co należy do
życia, czyli przygotowanie na spotkanie z Bogiem –
śmierć, jest omijana w rozmowach. A rzeczywistość jest
taka, że codziennie na drogach giną ludzie w wypadkach.
Dzieci również. Choroby zabierają nam co roku wiele
naszych pociech. Rozmówca artykułu z „Niedzieli” miał
doświadczenie porwania dziecka ze szkoły. Zastanawiał
się, czy jego dziecko jest gotowe, czy powiedział mu
wszystko co powinien wiedzieć, żeby się nie bać?
Wbrew pozorom dzieci nie boją się tego tematu. Traktują
go naturalnie. Najswobodniej rozmawiało mi się o śmierci
z moją trzyletnią córeczką. Zadawała wiele pytań
dotyczących tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci,
gdy umarła moja babcia. Chciała wszystko dokładnie
wiedzieć. Nie dało się omijać tych pytań, ani zbywać byle
czym. Dziś mówi o mieszkańcach Nieba tak samo
swobodnie,jak o domownikach. Rozmawia z nimi
podczas modlitwy i kieruje za nich swoje prośby. Tak i my
mamy stać się jak dzieci. Traktujmy dzieci poważnie
i odpowiadajmy na ich pytania. Mają do nich prawo.
Chrześcijanie w Afryce każdego dnia są gotowi na śmierć.
Wszystkie święta kościelne są znaczone męczennikami,
którzy oddali swoje życie, bo przyszli na Eucharystię. My
nie musimy bać się wyznawać naszej wiary publicznie, ale
czy jeszcze długo tak będzie?
Dziękuję za przeczytanie tych refleksji i do zobaczenia
w Niebie.
Anna Wiśniewska

O Mszy Św. najprościej cz. VI
skorzystać z propozycji podanych w Mszale Rzymskim
lub nawiązać do różnych aspektów teologii Odkupienia
dostosowanych do okresu liturgicznego. Można także
na Mszy św. połączonej z innym sakramentem czy inną
celebracją (np. z liturgią pogrzebową) dostosować
odpowiednie wezwania. Drugą część tej litanijnej
formuły pokutnej kończymy zawsze aklamacją: „zmiłuj
się nad nami". O to zmiłowanie takimi słowami błagał
już Chrystusa Pana „dobry" łotr na krzyżu, na Wzgórzu
Trupiej Czaszki. Tak też wołał ewangeliczny ślepiec
Bartymeusz: „Jezu, zmiłuj się nade mną”. Gdy
odmawiamy jako akt pokutny formułę niezawierającą
dialogowanej odpowiedzi: „zmiłuj się nad nami”,
wykonuje się zawsze dodatkowo śpiew Kyrie eleyson,
czyli Panie, zmiłuj się nad nami. Jest to najkrótsze
wyznanie naszej wiary w miłosiernego
i przebaczającego Boga. Formuła ta była praktykowana
w liturgii już w czasach Kościoła starożytnego.
Każdą z powyższych formuł aktu pokutnego poprzedza
zawsze zachęta celebransa do uznania (w ciszy,
w autorefleksji) przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni.
Jeśli na początku Mszy św. ma miejsce tzw. aspersja,
czyli pokropienie wiernych wodą święconą, opuszcza
się akt pokutny, gdyż owo pokropienie jest
przypomnieniem skutków chrztu świętego, czyli
odpuszczenia wszystkich grzechów. Akt pokuty nie
może pozostać na poziomie rytualnego obrzędu, lecz
sygnalizuje nam potrzebę zrozumienia cnoty pokuty
jako stylu bycia i życia chrześcijańskiego.
Ks. Jerzy Stefański

„Panie, zmiłuj się nad nami”
Msza św. jest dla wierzącego rzeczywistością
najświętszą. My jednak, uczestnicy tej liturgii,
obciążeni jesteśmy tym wszystkim, co słabe, grzeszne,
chrome, niedoskonałe, ludzkie. Aby zatem godnie brać
udział w celebracji Mszy św., każdy z nas musi
najpierw uznać swą niedoskonałość i grzeszność oraz
potrzebę przebaczenia i miłosierdzia, którego udzielić
może tylko Bóg.
Do właściwego i godnego uczestniczenia w liturgii
eucharystycznej przygotowuje nas mszalny akt pokutny.
Może on, z wyboru celebransa, przybierać trojaką
formę. Najpowszechniejsza jest modlitwa pokutna
nazywana często „spowiedzią powszechną", gdyż
rozpoczyna się od słów: „Spowiadam się Bogu
Wszechmogącemu...". Pokornie wyznajemy tu przed
Bogiem i przed Kościołem prawdę o sobie, a także
o potrzebie pomocy „z zewnątrz" - bo nie dokonam
samozbawienia, bo jestem uzależniony od Bożego daru
łaski, od daru Chrystusowego Odkupienia. To publiczne
wyznanie win podpowiada zarazem, że każdy grzech
jest nie tylko moją prywatną winą, lecz osłabia nas
wszystkich, całą społeczność wierzących - czyli ze mną,
z moim dobrem cały Kościół może być lepszy
i odwrotnie: mój grzech osłabia i rani cały ziemski
Kościół. Wszystkim nam bowiem grozi „zaćmienie"
sumień w atmosferze fałszywych proroków etyki
niezależnej od Dekalogu i od zdrowego rozsądku.
Inną możliwością aktu pokutnego jest formuła litanijna
składająca się z dwóch części. W pierwszej można

Słów odkrywanie
„Słów odkrywanie” to antidotum na truciznę relatywizmu.
Przez pogląd, że „jest wiele prawd, to zależy od punktu widzenia, 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.

Odpowiedzialność
Wszędzie pełno tego słowa. Słyszysz je w radiu,
telewizji. Czytasz w gazetach. Rozumiesz jego
znaczenie doskonale. Tym bardziej, im bardziej
dotyczy ono innych.
Jeśli tak, to wcale go nie rozumiesz. Ono dotyczy
przede wszystkim ciebie.
Może jesteś nauczycielem. Skarżysz się na
niesolidnego hydraulika. Ochoczo jednak twierdzisz,
że wychowanie dzieci to sprawa rodziców – ty masz je
tylko uczyć. Naprawdę?
Może jesteś prawnikiem. Masz za złe sklepikarzowi,
że ci sprzedał nieświeży towar. Lecz pewnie obraziłbyś
się, gdyby tobie przypisano cząstkę odpowiedzialności
za przestępstwo popełnione przez recydywistę, którego
nie tak dawno wybroniłeś, używając swych
prawniczych sztuczek. Wiedziałeś, że to człowiek bez
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odrobiny sumienia. Twierdzisz, że to przecież twój
zawód – bronić, jesteś więc usprawiedliwiony.
Naprawdę?
Może jesteś urzędnikiem. Narzekasz na lekarzy, na ich
urzędniczy (sic!) stosunek do pacjenta. Lekarz to nie
zawód, to służba – twierdzisz. Przepraszam,
a urzędnik? Gdzieś na szczycie twego resortu stoi
minister – po łacinie sługa. Wiem, wiem, on nie
zawsze daje ci najlepszy przykład, ale zajmij się przede
wszystkim sobą.
Może jesteś ekspedientką. Wygrażasz kierowcy, który
właśnie przed chwilą sprawił ci brudny prysznic.
Brzydko postąpił, prawda. Lecz może lepiej pomyśl
o tej niedowidzącej emerytce, której z pełną
świadomością wcisnęłaś dwa nadgniłe jabłka?
Może jesteś...
Kimkolwiek jesteś – poszperaj w swoim sumieniu.
Wysil umysł, by odszukać miejsca swojej
odpowiedzialności. Pamiętaj, że za swoje – nie
premiera, nie prezesa, nie dyrektora, nie proboszcza,
nie sąsiada – uczynki będziesz odpowiadał.
Tadeusz Solecki

Czas na kulturę
1 6 grudnia 201 8
r. godz. 1 6:00; 1 7:1 5
CKK Jordanki

Ej, Maluśki, Maluśki
Pastorałka to ludowa
pieśń, która opowiada
o Bożym Narodzeniu, wprowadzając jednocześnie
w tekst wątek pasterski. Krasnal Oktawiusz i ciocia
Ada zabiorą nas w polskie góry, gdzie znajdziemy pasterzy, którzy dla nas zaśpiewają, zagrają i zatańczą.
Wśród góralskich tańców, jakie zostaną zaprezentowane przez zaproszonych gości znajdą się również te
najsłynniejsze, czyli hajduk i zbójnicki. Oczywiście,
wspólnie zanucimy też najpiękniejsze góralskie pastorałki.
Bilety: osoba dorosła – 20,- zł; dziecko – 10,- zł;
rodzinny – 40,- zł (dziecko + 2 osoby dorosłe)

Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny
w Toruniu zaprasza:

GRA WARTA PIERNIKA,
CZYLI MAURYCY I KOLĘDNICY
Grudzień 2018
To radosna, bożonarodzeniowa historia właściciela
sklepu z piernikami, który kiepsko odnajduje się
w świecie, gdzie najważniejsze są pieniądz i zysk. To
ciepła, pełna przekornego humoru muzyczna opowieść o sile dobrych uczynków i wiary w wigilijny
cud.
Gra warta piernika to współczesna wersja dickensowskiej „opowieści wigilijnej”, do której Tomasz
Lewandowski przygotował nowe aranżacje popularnych pastorałek Wandy Chotomskiej. Dziesięć utworów muzycznych przeplatanych jest pełną ciepła
historią staroświeckiego sklepu z piernikami.
KONTAKT: Biuro Obsługi Widza – 512 982 813;
bow@teatrmuzyczny.torun.pl
Czas trwania spektaklu: ok. 70 minut

Zapraszamy na Spotkania o Liturgii
W czasie spotkania postaramy się przybliżyć duchowość eucharystyczną i posługę przy ołtarzu.
Spotkania cykliczne w każdy drugi wtorek miesiąca po mszy świętej o godzinie 18:00 tj. około 18:45.
Daty spotkań 11.12.2018, 08.01.2019, 12.02.2019, 12.03.2019, 09.04.2019, 08.05.2019, 11.06.2019.
Miejsce spotkania- furta klasztoru oo. Redemptorystów w Toruniu przy ulicy św. Józefa 23/35.
Maria i Mariusz Krukar -Diakonia Liturgiczna

Audycje dla małżonków i rodziców
13.11 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

27.11 Osamotnienie i samotność.

ks.dr hab. Romuald Jaworski prof.UKSW, psycholog, psychoterapeuta

04.12 Odpowiedzialne zarządzanie finansami w rodzinie.

mec. Mariusz Trela, dyr. Centrum Mediacji św.Rity Fundacji Dobra
w Toruniu
11.12 Jak być dobrą żoną w sypialni ?
Danuta Sobol, prowadzi rekolekcje dla żon, małżonków
z mężem Piotrem
1 8.12 Troska o więzi rodzinne.
Elżbieta i Piotr Markowie
25.12.18r i 01.01.19r audycja odwołana – świętowanie

01.01 Pieniądze a jedność małżeńska, czyli o pracy z Bożej perspektywy.
Elżbieta Wrotek, członek Rady d/s Apostolstwa Świeckich KEP
z mężem Mirosławem.

wtorki o 21 :30

