


Plan pracy formacyjnej Domowego Kościoła 
Diecezji Toruńskiej 

w roku 2017/2018 „ Sługa Niepokalane

23-25.02.2018 Kongregacja Odpowiedzialnych 

– Częstochowa      

Wielki Post 2018 Droga Krzyżowa na Barbarkę

08-10.03.2018 Rekolekcje Wielkopostne 

  – par. Św. Antoniego w Toruniu,ks. Dawid Wasilewski                                                                                                                                               

13-15.04.2018 Sesja dla moderatorów i animatorów

rekolekcji Diakonia Oaz Rekolekcyjnych                                      

Centrum Dialogu w Toruniu

15.04.2018 Diecezjalny Dzień Wspólnoty Szkoła  

Formacji „ Dialog Małżeński”  Centrum

Dialogu w Toruniu (odpowiada Rejon Koniuchy)

20-21.04.2018 Dni wspólnoty diakonii diecezjalnych                                 

26. 05.2018 Pielgrzymka DK do Kalisza 

17.06.2018 Zakończenie roku formacyjnego 

z rozesłaniem na rekolekcje             

07-09.09.2018 Podsumowanie Roku Pracy DK-

 Częstochowa

 Drodzy Małżonkowie! 

 W drugiej „Katechezie Moderatora” pozostajemy 
w temacie sakramentu małżeństwa, przysięgi małżeńskiej. Wy 
doskonale wiecie, że idącym do ślubu potrzebna jest głęboko 
przeżywana świadomość, że ślub miłości to nie podarowanie, 
choćby na zawsze, czegoś gotowego, zwanego miłością. 
W chwili zawierania małżeństwa ich miłość to jakby delikatna 
roślina, która dopiero wypuściła pierwsze listki, zaczyna żyć. 
Może się ona bujnie rozwijać, zakorzeniać, rozgałęziać, 
kwitnąć pięknymi barwami, owocować, stawać się odporna na 
wszelkie burze. Może stawać się ich natchnieniem, 
lekarstwem, energią, cienistą oazą w spiekocie życiowego 
trudu, rozgrzewającym ogniskiem w chłodzie świata. Ale 
grunt do zakorzenienia i rozwoju znajduje przede wszystkim 
w ich ludzkiej naturze, w całym bogactwie wewnętrznym 
i fizycznym. Ten grunt, wniesiony już częściowo w wyposa-
żeniu odziedziczonym, jest uprawiany przez lata całe 
w rodzinie, szkole, środowisku, a także przez własny wysiłek 
i pracę nad sobą. Jak roślina potrzebuje słońca, tak rozwijająca 
się miłość potrzebuje koniecznie obopólnej troski, wysiłku 
narzeczonych, a potem małżonków. Trzeba tę roślinę miłości 
chronić przed zamieraniem, degradacją, zniszczeniem.
Św. Jan Paweł II w adhortacji Familiaris Consortio poucza: 
„Duch Święty, udzielony podczas uroczystości sakramen-
talnej, użycza małżonkom chrześcijańskim daru swej 
komunii, komunii miłości (...). Dar Ducha Świętego jest 
życiowym przykazaniem dla małżonków chrześcijańskich, 
a zarazem podnietą, by z każdym dniem zmierzali do coraz 
większej więzi pomiędzy sobą na każdym poziomie: na 
poziomie związku ciał, charakterów, serc, umysłów, dążeń" 
(nr 19). Ten nieustannie otrzymywany dar Ducha Świętego nie 
zwalnia ich jednak od ludzkiego starania się, by złożony ślub 
miłości wypełnić. Proście o tę moc Ducha Świętego, każdego 
dnia, w modlitwie osobistej, małżeńskiej i rodzinnej! Jesteśmy 
napełnieni Duchem Świętym! 

Recepta na trwałą i szczęśliwą wspólnotę rodzinną! 

 Mówi się, że we współczesnym świecie rodzina jest
 w kryzysie. Tak. Fałszywa rodzina jest w kryzysie. Natomiast 
chrześcijańska rodzina ma się bardzo dobrze. Recepta na 
przezwyciężenie kryzysu? Tak prosta, że aż niewiarygodna: 
codzienna modlitwa, częsta a przynajmniej niedzielna Msza 
Święta, jeden wspólny posiłek dziennie, ograniczenie 
internetu i telewizji czyniących człowieka biernym 
i nakierowanym na siebie, odkrycie pasji dzieci, rozwój hobby 
w rodzinie: muzyka, sport, wycieczki, wspólne zabawy. No 
i najważniejsze: poczucie humoru!
Bardzo ważną rolę w życiu na co dzień przysięgą małżeńską 
jest okazywanie uczuć przez słowa („kocham cię"); gesty 
(dotknięcie, przytulenie, ucałowanie); dostrzeganie trudu, 
wysiłku współmałżonka i wyrażenie uznania, „pochwały" 
(Jak to ci się udało", „jak to dobrze zrobiłaś/eś"); okazywanie 
pamięci poprzez kwiatek, upominek; niezapominanie 
o ważnych datach wspólnych i współmałżonka (rocznica 

ślubu, imieniny, urodziny, urodzenie dziecka...).  Dla nas 
bardzo ważną ”witaminą” w pielęgnacji  tej najpiękniejszej 
roślinki (kwiatu) jakim jest Miłość Małżeńska stanowi 
formacja w Domowym Kościele – realizacja zobowiązań. 
Niech ten przepiękny kwiat Waszej Miłości Małżeńskiej 
nieustannie się rozwija i kwitnie!

ks. Andrzej Jakielski
moderator Diecezjalny DK

Ślub miłości to nie podarowanie czegoś gotowego, ale to zadanie
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Witamy serdeczne w Nowym Roku 2018, pragniemy Wam 
przekazać życzenia, które Pan nakazał mówić Mojżeszowi 
do Izraelitów-„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech 
Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy 
swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię 
obdarzy pokojem”.  Zgodnie  z  has łem roku 
duszpasterskiego -napełniajmy się Duchem Świętym 
poprzez służbę, a tegoroczny patron Św. Stanisław Kostka
i jego życiowa dewiza "pobożnością, skromnością
i poznaniem przed-miotów niech się uczniowie starają 
ozdobić swój umysł, aby się mogli podobać Bogu i ludziom 
pobożnym, a w przyszłości ojczyźnie i sobie samym 
przynieść także korzyść", niech nam towarzyszy 
w wypełnianiu zadań chrześcijańskich małżonków 
i rodziców oraz oazowiczów…

Za nami wiele okazji do świętowania
• ingres Biskupa Wiesława Śmigla, cieszymy się bardzo 

z Jego zaangażowania w życie wspólnot
•  Rejonowe dni wspólnoty
•  najbardziej rodzinne Święta Bożego Narodzenia,
• Święto patronalne DK -Święto Świętej Rodziny 

przeżywane w naszych parafiach i rejonach
•  Spotkania kolędowe i opłatkowe

Przed nami 43 Kongregacja Odpowiedzialnych 
w Częstochowie. Kochani, bardzo zachęcamy do przeżycia  
tego spotkania chociaż raz w życiu przez każde małżeństwo -
pomyślcie - u naszej Matki, na Jasnej Górze, jest to 
piękne, doroczne spotkanie całego Ruchu Światło-Życie, 
którego jesteśmy znaczną częścią. Zachęcamy do podjęcia 
decyzji i poinformowania nas o tym do 15 II 2018. Koszty 
transportu i biletów wstępu pokrywamy z naszych funduszy.
Za 2 tygodnie rozpoczniemy okres Wielkiego Postu, czas 
refleksji nad naszym podążaniem za Słowem Bożym, drogą 
służby. Zaraz na początku zachęcamy do skorzystania 
z rekolekcji wielkopostnych dla DK organizowanych tym 
razem w parafii św. Antoniego w Toruniu w dniach 8-10 III. 
Oddajemy Wam kolejny nr „Wypłyń na głębię”, jednak ze 
zmienioną redakcją biuletynu. W tym miejscu chcemy 
serdecznie podziękować za pozytywną odpowiedź i odwagę 
Lidce i Maciejowi Lawęckim z Rejonu  Rubinkowo 
w podjęciu posługi redakcji naszego pisma, a przede 
wszystkim wielkie Bóg zapłać dla Doroty i Romana 
Borusiewiczów za wieloletni trud w zbieraniu 
materiałów i redagowaniu diecezjalnego biuletynu DK.
Na spotkaniu z diakonią biuletynu ustaliliśmy, że w celu 
lepszego poznawania się we wspólnocie będzie jedna strona 
poświęcona przedstawianiu kręgów z poszczególnych 
rejonów- wspólne zdjęcie, imiona, od kiedy działa krąg, 
przy jakiej parafii, jaki patron, ile członków, ile dzieci, 
ciekawostki. Oczywiście nie jest to obligatoryjne, wszystko 
zależy od woli osób z kręgu, jednak może to być działanie 
wspólnototwórcze. Zaczynamy od następnego biuletynu - 
z każdego rejonu przedstawia się jeden krąg! W tym celu 

przesyłamy informacje do korespondentów ze swoich  
rejonów!
Zwróćcie Kochani uwagę, że biuletyn zmienił się … nie 
tylko pod względem graficznym, ale też merytorycznie… 
jest to teraz także pismo formacyjne. Po przeczytaniu można 
podzielić się nim, z pewnością posłuży jako forma 
ewangelizacji w rodzinie, środowisku pracy czy znajomych, 
także czekamy na Wasze refleksje, świadectwa, czy 
profesjonalne artykuły (zgodnie z wykształceniem).
Pragniemy również serdecznie podziękować 
Mateuszowi Łapińskiemu za wieloletnią redakcję 
diecezjalnej strony internetowej DK, ufamy że dobry 
Bóg wynagrodzi Jego pracę! Nowym redaktorem strony 
został… inny Mateusz Rutkowski, ale z tego samego 
kręgu- chwała mu za to!
Chcemy również zwrócić uwagę na to, że teraz jest czas 
decyzji o wyjeździe na rekolekcje, czas rezerwacji 
miejsca, urlopu i zbierania środków. Bardzo zachęcamy 
do zapisania się i skorzystania  z naszej oferty rekolekcji, bo 
jest duże zainteresowanie z Polski i zagranicy. Jesteśmy 
oczywiście otwarci na rodziny z zewnątrz, ale po 
gospodarsku chcielibyśmy zapewnić możliwość przeżycia 
rekolekcji przede wszystkim Wam Kochani.
Na koniec ze względu na pojawiające się stale pytania 
odnośn ie  sk ładek ,  kon iecznośc i ,  obowiązku ,  
dobrowolności, publikujemy fragment listu kręgu 
centralnego dotyczącego tej kwestii (cały list jest 
u m i e s z c z o n y  n a  s t r o n i e  o g ó l n o p o l s k i e j  D K  
http://www.dk.oaza.pl)                                                                                         
„Finansowanie potrzeb Domowego Kościoła”
a/ składka małżeńska
Odpowiedzialność finansowa członków DK za swoją 
wspólnotę wyraża się w przekazywaniu tzw. składki 
małżeńskiej. Wysokość składki jest określona jako jedna 
dniówka (czyli 1/365) łącznego rocznego dochodu netto 
w skali roku każdego małżeństwa będącego członkiem DK 
(czyli po okresie pilotażu). Zasada ta została zaczerpnięta 
z Equipes Notre-Dame. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
członkom DK za coraz lepsze rozumienie potrzeb 
finansowych DK, które wyraża się poprzez wzrost 
wpływów ze składki małżeńskiej. Po co składki? Chodzi 
o to, by małżeństwa posługujące w Ruchu mogły 
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inwestować w posługę tylko czas, a nie musiały jeszcze 
dodatkowo łożyć swoich pieniędzy; by sytuacja materialna 
rodzin nie stanowiła przeszkody w podejmowaniu 
poszczególnych posług; by posługa w DK nie odbywała się 
w wymiarze finansowym kosztem słusznych potrzeb 
rodziny; by mogła być realizowa-na zasada: „równi usługują 
równym” („Zasady DK”, pkt 22).  Składki są dobrowolne i 
opierają się na „darze serca” oraz  odpowiedzialności za 
misję DK i całego Ruchu Światło -Życie. Wysokość składki 
(jedna dniówka z rocznego dochodu) jest tylko pewną 
wskazówką i może być przez małżonków podwyższona lub 
obniżona –jeśli tak rozeznają. Nie chodzi też o to, by składkę 
dokładnie obliczać według rocznego zeznania 
podatkowego (choć zachęcamy do takich wyliczeń, gdyż 
one dają nam obraz, jakiego zaangażowania materialnego 
Ruch od nas oczekuje). Składkę małżeńską zbierają 
animatorzy kręgu lub wybrani przez krąg skarbnicy w cyklu 
rocznym. Składka może być zbierana jednorazowo lub w 
ratach (np. podczas miesięcznych spotkań kręgów), 
stosownie do tego, co postanowią członkowie kręgu.             

 b/ sposób podziału składki małżeńskiej
Składka małżeńska zebrana w kręgu jest w całości 
przekazywana parze rejonowej lub skarbnikom rejonowym. 
Para rejonowa pozostawia 20% składek na potrzeby posługi 
w rejonie, resztę zaś (80%) przekazuje parze diecezjalnej. 
Para diecezjalna dzieli owe 80% na pół; 40% całości składek 
pozostawia na potrzeby posługi w diecezji, zaś resztę (40%) 
przekazuje kręgowi  centralnemu (a konkretnie skarbnikom 
DK). 
Krąg centralny przekazuje część otrzymanej kwoty na 
potrzeby Stowarzyszenia DIAKONIA (obecnie jest to 
czwarta część kwoty przekazanej przez pary diecezjalne 
czyli 10% całości składek). Reszta środków (30% całości 
składek) jest przeznaczana na pełnienie posługi oraz na 
finansowanie potrzeb DK na szczeblu krajowym, poniżej 
tabelka

c/ wydatki pokrywane ze składek małżeńskich
Środki pieniężne zgromadzone na szczeblu rejonu DK 
przeznaczone są na:

-pokrycie kosztów posługi pary rejonowej i moderatora 
rejonowego;

-pokrycie kosztów posługi par pilotujących;
-organizację spotkań rejonowych;
-inne potrzeby wynikające z „Zasad DK” (w oparciu 
o decyzję kręgu rejonowego).

Środki pieniężne zgromadzone na szczeblu diecezji 
przeznaczone są na:

-pokrycie kosztów posługi pary diecezjalnej, moderatora 
diecezjalnego DK i   skarbników diecezjalnych;
-organizację spotkań wspólnoty diecezjalnej DK;
-organizację rekolekcji (np. dofinansowanie uczestników 
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej)
-na inne potrzeby wynikające z „Zasad DK” (w oparciu 
o decyzję kręgu diecezjalnego).

Środki pieniężne zgromadzone na szczeblu krajowym 
przeznaczone są na:

-pokrycie kosztów posługi pary krajowej i moderatora 
krajowego DK, par filialnych i skarbników DK;
-pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu DK;
-pokrycie części kosztów funkcjonowania Centralnego 
Domu Reko lekcy jnego  w Krośc ienku  p rzy  
ul. Jagiellońskiej 100;
-pokrycie kosztów przygotowania, druku i kolportażu 
materiałów formacyjnych;
-organizację ogólnopolskich spotkań odpowiedzialnych 
za DK;
-organizację ogólnopolskich spotkań członków DK;
-współfinansowanie działań ewangelizacyjnych 
Domowego Kościoła w kraju i poza jego granicami;
-pokrycie kosztów posługi osób delegowanych przez krąg 
centralny (np. par łącznikowych z DK zagranicą);
- p o k r y w a n i e  c z ę ś c i  k o s z t ó w  p o s ł u g i  p a r  
odpowiedzialnych za DK w niektórych krajach;
-inne cele zgodne z „Zasadami DK” (w oparciu o decyzję 
kręgu centralnego).”

U nas mamy jeszcze osobny fundusz rekolekcyjny- tu 
zbierane są pieniądze (taca)na Diecezjalnych dniach 
wspólnoty, różnych balach (niepodległości, karnawałowy).
Sprawami finansowymi zajmuje się od lat wspaniała 
i nieoszacowana Danusia Kaczorowska z przewspaniałym 
mężem Sławkiem. Na konto diecezjalne wpłacacie też przy 
różnego rodzaju zapisach-na rekolekcje, pielgrzymki, bale- 
dlatego konieczny –ten „dopisek”. Dziękujemy Jej (im) 
bardzo za tą cichą i wielką posługę!
Szczęść Boże  na kolejne dni w zdobywaniu NIEBA 

Ewa i Sylwek

...tak się utarło w myśleniu, taki krąży stereotyp, że jak 
coś jest związane z Kościołem to muszą być jacyś 
emeryci i dewotki. Bo jak na człowieka nadejdą już 
swoje lata to według zasady: jak trwoga to do Boga.....

Nic bardziej mylnego. Domowy Kościół to fajni ludzie. 
Uśmiechnięci,  z gestem i  skłonni do ....zabawy.!

 a że w życiu, w pracy i zabawie towarzyszy im Duch 
Święty....????? to tym fajniej i piękniej dzielić z nimi 
stół

usiąść do rozmowy, pogadać o pracy, miłości, 
budowaniu domu  a nawet o smakołykach, żartach 
i świecie,

w którym żyjemy.....

      paweł królikowski

NiepodległościBalu po Myśli 
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Modlitwa małżeńska

  Wszystko razem
Zawierają małżeństwo, aby być ze sobą w zdrowiu 
i chorobie, w dobrej i złej doli, aż do końca życia. Chcą 
wszystko robić razem: jeść niedzielne śniadania, pić 
przedpołudniową sobotnią kawę, chodzić na spacery, 
oglądać filmy, dzielić się najskrytszymi marzeniami, 
pocieszać w zmartwieniach, opowiadać, jak minął dzień. 
Chcą okazywać sobie czułość pocałunkami, jednoczyć się 
w aktach małżeńskich, we dwoje oczekiwać narodzin 
dzieci, wychowywać je. Pragną wspólnie planować 
i jeździć na wakacje, są pewni, że razem na pewno zdołają 
spłacić kredyt mieszkaniowy, kupić samochód, może 
wybudować dom…

Razem, wspólnie… To takie naturalne. Przecież po to chcą 
być małżeństwem.
Późniejsza praktyka pokazuje, że z owym pragnieniem bycia 
razem bywa różnie. Co trzecie polskie małżeństwo tak bardzo 
doświadcza tragedii rozczarowania miłością, która miała być 
piękna, a okazała się zbyt trudna, że nie widzi możliwości 
uratowania czegokolwiek i decyduje się – on, ona lub oboje – 
na rozwód. Mniej drastyczne sytuacje, gdy obywa się bez 
wizyty w sądzie, ale pierwotną fascynację i radość już dawno 
wyparło przyzwyczajenie, rutyna i nuda, wymykają się 
ścisłym statystykom, choć można z dużą dozą 
prawdopodobieństwa założyć, że stanowią niemały odsetek.

W tym miejscu aż prosi się, by postawić pytanie, czy w owym 
pragnieniu bycia razem, przepełniającym młodego chłopaka 
i dziewczynę, narzeczonych, czy świeżo połączonych 
małżonków nie ma jakiejś „dziury”, wyrwy, wyjątku. Czy oni 
naprawdę WSZYSTKO chcą robić razem?
Stawiamy to pytanie nieprzypadkowo. Do stworzenia 
prawdziwej bliskości, jedności męża i żony nie wystarczą 
wspólne kolacyjki przy świecach zapachowych, podróże do 
Włoch, namiętne „noce bez godziny snu”, pochylanie się nad 
łóżeczkiem dziecka, pielenie ogródka, czy odliczanie 
ostatnich rat kredytu.
Trzeba jeszcze wspólnej relacji do Pana Boga. Nie wystarczy, 
że on i ona modlą się osobno, on rano w samochodzie, a ona 
wieczorem w kuchni. Nie wystarczy, że siedzą obok siebie na 
niedzielnej Mszy św. Ich miłość potrzebuje wspólnego 
spotkania z Bogiem, jej Dawcą - Tym, który do niej uzdalnia. 
Ideałem jest codzienna, niechby krótka, ale codzienna 
wspólna modlitwa męża i żony. Możliwości jest wiele. Może 
to być tradycyjny pacierz: wspólne „Ojcze nasz”, „Pod Twoją 
obronę”, „Aniele Boży”, rozważenie tajemnicy różańcowej. 
Kręcisz nosem, że to dobre dla dziecka, a nie dla dorosłych, 
poważnych ludzi? To wsłuchaj się w słowa tych modlitw. 
Spróbuj po trudnym, wypełnionym nieporozumieniami, 
urazami, kłótniami dniu powiedzieć przy żonie do Boga: 
I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym 
winowajcom. Zobaczysz, jak cię te słowa „postawią do 
pionu”… Może to być wspólnie odczytany i rozważony 
fragment Pisma świętego. Możecie głośno zwrócić się do 
Boga własnymi słowami. Możecie pomilczeć, pozwalając 
Mu, by mówił do was.
Wracając do statystyk, o których była wyżej mowa, podobno 
wśród małżeństw, które regularnie razem się modlą, odsetek 
rozwodów nie sięga nawet jednego promila – średnio rozpada 
się jedno na około tysiąc pięćset…

  Dlaczego razem - i jak to robić?
Czy naprawdę „trzeba” modlić się we dwoje? Oczywiście, że 
nie trzeba. Pan Bóg nigdy nie odbiera człowiekowi wolności. 
Ale…
W życiu małżeńskim nie wystarczy, jeśli dwoje najbliższych 
sobie ludzi osobno – każde w swoim kącie i o innej porze – 
powie Bogu, co ich trapi, a co raduje, oraz wsłucha się w Jego 
wolę. Tu trzeba jeszcze WSPÓLNEGO wysiłku. Oczywiście, 
w małżeństwie moja relacja z Bogiem nadal pozostaje MOJĄ 
relacją, ale z całą pewnością wpływa na jakość NASZEGO 
związku. Modlitwa małżeńska jawi się więc jako naturalne 
i konieczne przedłużenie modlitwy osobistej.

W dniu ślubu Jezus pobłogosławił naszą miłość i podniósł ją 
do rangi sakramentu. W ten sposób złożył w nasze ręce 
ewangeliczny talent, oczekując i zapraszając do tego, byśmy 
przez lata wspólnego życia znacząco go pomnożyli (na 
przykład 30, 60 lub 100 razy – por. Mt 13,1-8). Co dzieje się z 
tym talentem? Czy nasza miłość małżeńska od dnia ślubu 
systematycznie gaśnie, czy też przeciwnie, ów dzień był tylko 
punktem wyjścia we wspólnym wzrastaniu i dziś jesteśmy już 
– razem! – o wiele dalej, wyżej, głębiej?
W naszym przekonaniu, popartym latami bardziej czy mniej 
udanej „praktyki”, wiele zależy tu właśnie od wspólnej 
modlitwy małżonków, która może stanowić skuteczną zaporę 
przeciw szarościom i trudom codzienności.
Modlimy się o różnych porach i w różnych miejscach. 
Niestety, z różnych przyczyn (zapracowanie, zabieganie, 
zmęczenie, nawał innych spraw i obowiązków, czyli – 
nazywając rzecz po imieniu – z powodu lenistwa 
duchowego), nie robimy tego codziennie. Najważniejsze jest 
jednak coś innego: świadomość, że nie ma między nami 
żadnej bariery, która by nam to uniemożliwiała. Nie blokują 
nas nasze temperamenty, denerwujące wady, pojawiające się 
„zadry”, nieporozumienia, ani fałszywy wstyd przed 
wzajemnym odsłonięciem swoich najgłębszych, najbardziej 
intymnych przeżyć duchowych.
W modlitwie ujmujemy wszystkie sfery życia: naszą więź 
duchową, psychiczną i fizyczną, sprawy związane 
z wychowaniem dzieci, pracą zawodową, zaangażowaniem 
w życie społeczne, życie Kościoła, relacje z rodziną, 
krewnymi, przyjaciółmi, znajomymi, to, co nas cieszy i to, co  
boli. Nie ma spraw „tabu”. Wspólna modlitwa pozwala 
w zarodku dostrzec, nazwać i rozwiązać rodzące się konflikty. 
Działa tu szczególny mechanizm: skoro zapraszamy między 
siebie Chrystusa, to On uzdalnia nas do takiego spojrzenia na 
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siebie nawzajem, które jest wolne od podejrzeń o złą wolę 
drugiej strony. Myślimy: „On/ona nie może chcieć źle, skoro 
wiem, że Chrystus jest dla niego/niej Kimś ważnym!”. 
Modlimy się za siebie wzajemnie i za dzieci, wypraszając 
łaskę otwartości na Boże prowadzenie, natchnienia, o światło 
na codzienne wybory. Modlitwa uświadamia nam właściwą 
hierarchię wartości; daje rękojmię, że nie wpadniemy w 
pułapkę dorabiania się, pracoholizmu, realizowania własnych 
ambicji - zgodnie z zasadą: „Kiedy Bóg jest na pierwszym 
miejscu - wszystko jest na swoim miejscu”. 

Tomek:
Pan Bóg przyjmie każdą, najbardziej nawet nieudolną 
modlitwę, o ile tylko płynie ona z głębi serca. Niekiedy – 
jesteśmy tego pewni – nieźle się z nas uśmieje. Kiedyś 
popsuła nam się – i to tak „na amen” – lodówka. Wieczorem, 

zmartwieni nieoczekiwanym i niebagatelnym dla nas 
wydatkiem, usiedliśmy do modlitwy małżeńskiej. W jej 
trakcie Beata, posługując się dużym skrótem myślowym, 
zaproponowała: 
- Pomódlmy się jeszcze w intencji naszej lodówki. 
W tym momencie coś mnie podkusiło i spontanicznie 
wyrwało się ze mnie:
- Wieczny odpoczynek racz jej dać, Panie…
Spojrzeliśmy na siebie, by po chwili wybuchnąć 
śmiechem, który przerodził się w tak zwaną „głupawkę”. 
Tej modlitwy już nie udało się nam dokończyć… 
Wierzymy jednak, nie: jesteśmy wręcz stuprocentowo 
pewni, że On nie miał nam tego za złe i śmiał się razem 
z nami…

Beata i Tomasz Strużanowscy

 Jesteśmy 34 lata w Domowym Kościele w parafii 
św. Józefa. Od pierwszego spotkania bardzo przeżywaliśmy 
każdy kolejny krąg. Spotkania prowadzili Basia i Jurek 
Matyjkowie. Byli dla nas wzorem małżeństwa i wielkim auto-
rytetem. Od samego początku każde omówione zobowiązanie 
wprowadzaliśmy w życie. Jedne realizowały się łatwo, inne 
trudniej. Najłatwiej wychodziło to, co wypełniał każdy sam, 
czyli zobowiązania indywidualne, a także modlitwa rodzinna, 
ponieważ bardzo często, przed wstąpieniem do Ruchu, 
modliliśmy się z córkami. Modlitwy we dwoje właściwie nie 
praktykowaliśmy, dlatego po omówieniu tego zobowiązania 
na kręgu i zaleceniu przez parę animatorską, by codziennie 
stawać przed Panem na modlitwie we dwoje, czyli modlitwie 
małżeńskiej, rozpoczęliśmy ją praktykować. Było to bardzo 
trudne, bo trzymaliśmy się wskazówek, które zalecili anima-
torzy, czyli najpierw odczytanie fragmentu Pisma Św., potem 
dzielenie sie Słowem Bożym (jak na kręgu). Szło jak po 
grudzie. Modlitwa spontaniczna też słabo. Najlepiej wycho-
dziły modlitwy ustne - czyli 1 tajemnica różańca i Pod Twoją 
obronę. Nie czuliśmy radości ani zadowolenia z tego co 
robiliśmy, ale nie odpuszczaliśmy. Ten sposób modlitwy był 
dla nas udręką . Nie zbliżaliśmy się ani do siebie, ani do Boga, 
ale nie rezygnowaliśmy ze wspólnego klękania przed Panem.

Całe nasze nastawienie do zobowiązań zmieniło się po 
przeżyciu 15-dniowych rekolekcji w Chełmży. Tam usłysze-
liśmy, że modlitwę małżeńską należy odmawiać stojąc przy 
zapalonej świecy otrzymanej na rekolekcjach ( jak na kręgu ). 
Na tych rekolekcjach kapłan, diakon i animatorzy mocno 
podkreślali wartość modlitwy SPONTANICZNEJ, głównie 
dziękczynienia, uwielbienia a także przeproszenia. Uświado-
mili nam również, czym jest modlitwa wstawiennicza za 
innych, czyli PROŚBY. Należy tylko najpierw, czyli po 
zapaleniu świecy modlić się do Ducha Św. o Jego dary, 
a potem........no właśnie, co potem? Obecnie zaczynamy mod-
litwę od zapalenia świecy i modlitwy do Ducha Św. Potem 
powoli odmawiamy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała 
Ojcu. Następnie zanosimy modlitwę spontaniczną. Najpierw 
dziękujemy za otrzymane łaski, potem przepraszamy Boga 
i siebie za zranienia, słowa lub wypowie-dzi bez miłości 
(w tym miejscu każdy z nas w ciszy robi rachunek sumienia). 

Następnie uwielbiamy Pana też spontanicznie. Na koniec 
modlitwy spontanicznej zanosimy modlitwę wstawienniczą 
za innych. Kończymy modlitwę odmówieniem jednej 
tajemnicy różańca w intencji przedstawionych próśb, wtedy 
już siadamy. Na koniec czytamy fragment Ewangelii na 
następny dzień i się nią dzielimy. Zakończeniem całej modli-
twy jest wzajemne błogosławieństwo i pocałunek pokoju. 
Modlitwę małżeńską praktykowaliśmy zawsze zaraz po 
wieczornej modlitwie rodzinnej. Chcę dodać, że to jest taki 
główny kształt naszej modlitwy. Zmiany wprowadzamy 
zgodnie z rokiem liturgicznym, np. w październiku po modli-
twie spontanicznej odmawiamy jedną część różańca, w maju 
litanię do NMP, w czerwcu litanię do Serca Jezusowego, 
a w czasie Wielkiego Postu modlitwy wielkopostne, jest to 
spore urozmaicenie. Nigdy nie rezygnujemy z modlitwy 
spontanicznej.

Dziś po 34 latach praktykowania tej modlitwy mogę powie-
dzieć z całą świadomością, że to jest czas naszego 
codziennego ożywiania, odświeżania naszego sakramentu 
małżeństwa. Dzięki modlitwie spontanicznej poznajemy 
swoje radości, problemy, troski i cierpienia. Modląc się 
indywidualnie za problemy współmałżonka coraz bardziej się 
jednoczymy w miłości, zaufaniu i wzajemnej trosce o siebie 
na drodze do świętości, a więc do zbawienia. Po każdej 
modlitwie małżeńskiej odczuwamy spokój, radość i Bożą 
opiekę nad nami. Gdy na początku odmawialiśmy tylko 
modlitwy ustne nie czuliśmy takiego pokoju i radości. Ta 
modlitwa wypowiadana do Boga z serca w obecności 
współmałżonka to jakby przypieczętowanie naszego 
SAKRAMENTU  MAŁŻEŃSTWA, w którym już żyjemy 
prawie 52 lata.       

    Lena i Janusz Kilanowscy

   Życzymy wszystkim, aby pokochali modlitwę spontaniczną 
i ją praktykowali, aby we dwoje przed Panem otwierali swoje 
serca i głośno wypowiadali swoje dziękczynienie, 
przeproszenie, uwielbienie i prośby. To zaowocuje wzajemną 
miłością do siebie i pogłębieniem Waszej wiary w Boże 
prowadzenie, czego Wam z całego serca życzymy.                                                          
    Lena i Janusz Kilanowscy

Modlitwa małżeńska - świadectwo



Poznając korzenie i dziedzictwo Kościoła cz. III

O trudnościach w badaniach nad początkami najstarszych parafii
 w diecezji toruńskiej- na przykładzie parafii św. Mikołaja w Grudziądzu

Brak źródeł 

Bardzo rzadko znamy daty erygowania najstarszych 
parafii w granicach dzisiejszej diecezji toruńskiej. Wynika to 
ze stanu zachowania źródeł. Nie znamy na przykład dokładnej 
daty erygowania parafii w Grudziądzu. Nie zachował się 
bowiem stosowny dokument informujący nas o tym 
wydarzeniu. Informacji o parafii nie spotykamy, niestety 
również w dokumencie lokacyjnym miasta z 1291 roku. 
Ciekawe, że brak w nim nawet informacji o przeznaczonym 
dla proboszcza i parafii uposażeniu w ziemię. 

Tak skromny stan źródeł odnośnie początków parafii 
grudziądzkiej oznacza, że w ustaleniach naszych musimy 
opierać się na hipotezach oraz na wzmiankach o istniejącej 
już w XIV i XV wieku parafii. Podobną rzeczywistość 
spotykamy także w odniesieniu do wielu średniowiecznych 
parafii erygowanych w ziemi chełmińskiej oraz w ziemi 
lubawskiej.

Ważne miejsce na szlaku misyjnym

 Początki parafii w Grudziądzu można wiązać 
zapewne z postacią cystersa biskupa misyjnego Chrystiana 
(ok. 1180-1245). Jeżeli przyjmiemy, że to on mógł dokonać 
pierwotnej lokacji miasta, to możemy również założyć, że on 
prawdopodobnie erygował w Grudziądzu parafię. Ponad 
wszelką wątpliwość to on wzmocnił znaczenie religijne tego 
miejsca. Wydaje się bowiem, że Grudziądz, chociażby z racji 
swojego położenia, mógł odgrywać ważną rolę w czasach 
Chrystiana w dziele chrystianizacji Prus. Z Grudziądza 
prowadziła najkrótsza droga do ważnej stacji misyjnej na 
terenie Pomezanii w Sącirzu (Zantyrze). 

Funkcjonujący w Grudziądzu ośrodek duszpasterski 
mógł więc, już w latach 20. i 30. XIII wieku, służyć nie tylko 
miejscowej ludności, ale także nawracanym poganom z Prus. 
Nie możemy wykluczyć, że to właśnie w Grudziądzu, 
przynajmniej części z nich udzielano sakramentu chrztu. Nie 
przypadkiem zapewne właśnie w Grudziądzu zachowała się 
jedna z najstarszych chrzcielnic w Polsce- pochodzi ona z 
XIII wieku. Poza tym grudziądzki ośrodek religijny mógł 
także odgrywać ważną funkcje duszpasterską w stosunku do 
przybywających tu różnych dzielnic Polski oraz z całej 
Europy „pielgrzymów-rycerzy”, którzy w Grudziądzu 
przekraczali granice świata chrześcijańskiego.

Dwie świątynie na początku XIII wieku?

Krystyna Zielińska-Melkowska sugeruje, że 
w Grudziądzu za czasów biskupa Chrystiana mogły istnieć aż 
dwie świątynie: parafialna, która działała już przed jego 
przybyciem oraz świątynia zakonna, tzw. oratorium wraz z 
klasztorem, które były już jego dziełem. Hipoteza o obecności 
w Grudziądzu na początku XIII wieku dwóch ośrodków 
religijnych, choć bardzo interesująca, pozostaje do dzisiaj 
wysoce dyskusyjna, gdyż brakuje na jej potwierdzenie 
dowodów źródłowych. 

Pierwsze pewne informacje

Koleje życia pierwszego biskupa misyjnego 
Chrystiana, a przede wszystkim jego śmierć mogły wpłynąć 
na upadek znaczenia Grudziądza, również w kontekście 
funkcjonowania w nim ośrodka religijnego. Nie możemy 
wykluczyć, że zniszczeniu mogła ulec pierwotna świątynia 
grudziądzka, dlatego pod koniec XIII wieku zaczęto wznosić 
nową murowaną (pierwotna mogła być drewniana), która 
istnieje do dnia dzisiejszego. Wiązało się to chronologicznie z 
napływem nowych osadników i w konsekwencji z nadaniem 
miejscowości przywileju lokacyjnego w 1291 roku. Nie 
trzeba było jednak erygować tu parafii, gdyż ona już istniała.

Pierwszy znany nam z imienia pleban grudziądzki 
dominus Heidenricus plebanus in Grudenz został 
wymieniony w dokumencie z 24 VI 1300 roku. Występuje on 
jako świadek wystawienia dokumentu w Chełmnie.

Wezwanie

 Świątynia grudziądzka prawdopodobnie od 
początku swojego istnienia była oddana pod opiekę św. 
Mikołaja. Dodajmy, że święty ten w wielu 
miejscowościach jest patronem najstarszych obiektów 
sakralnych. Informacje o takim właśnie wezwaniu 
spotykamy jednak dopiero w źródłach nowożytnych z 
XVI i XVII wieku, na przykład w wizytacjach. Mając 
jednak na uwadze trwałość wezwań możemy założyć, 
że patrocinium grudziądzkie swoją genezą sięga nie 
tylko średniowiecza, ale że zostało nadane najstarszej 
świątyni tego ośrodka osadniczego, czyli zapewne już 
na pocz. XIII wieku.

dk. prof. Rozynkowski Waldemar  
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 11 listopada 2017 roku Nuncjusz Apostolski w Polsce 
abp Salvatore Pennacchio ogłosił decyzję Ojca Świętego 
Franciszka o mianowaniu Biskupem Toruńskim biskupa 
Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa pomocniczego 
diecezji pelplińskiej. W historii naszej diecezji, w minionym 
roku obchodziliśmy 25 lat jej istnienia, to niezwykle ważne 
wydarzenie. Do tej pory, od początku istnienia diecezji, 
ordynariuszem był biskup Andrzej Suski. Rozpoczyna się 
więc nowy rozdział w dziejach naszej młodej diecezji. Warto 
więc w tym momencie przybliżyć osobę nowego ordynariusza 
toruńskiego.
 Kapłan

Biskup Wiesław Śmigiel urodził się 3 stycznia 1969r. 
w Świeciu. Szkołę średnią, a dokładnie I Liceum Ogólno-
kształcące, ukończył w Bydgoszczy. Po zdaniu w 1988r 
matury przekroczył próg Wyższego Seminarium Duchow-
nego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie. Święcenia kapłań-
skie otrzymał 29 maja 1994 roku z rąk biskupa pelplińskiego 
Jana Szlagi. Po święceniach, w latach 1994-1996 był 
wikariuszem w parafii Trójcy Świętej w Kościerzynie. Przez 
następne dwa lata pełnił funkcję sekretarza biskupa 
pelplińskiego. W latach 1996-1998 był redaktorem 
dwutygodnika diecezji pelplińskiej „Pielgrzym”. Biskup 
Wiesław Śmigiel z wykształcenia jest teologiem, pastoralistą. 
Tytuł magistra teologii uzyskał w 1993 roku w Akademii 
Teologii Katolickiej (obecny Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego) w Warszawie. W latach 1998-2002 odbył 
studia z zakresu teologii pastoralnej w Instytucie Teologii 
Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2003 
roku uzyskał na tym uniwersytecie stopień doktora teologii, 
a w 2010 roku stopień doktora habilitowanego nauk teologi-
cznych w zakresie teologii pastoralnej.
 Biskup

24 marca 2012 roku papież Benedykt XVI mianował 
ks. Wiesława Śmigla biskupem pomocniczym diecezji 
pelplińskiej ze stolicą tytularną Beatia. Święcenia biskupie 
otrzymał 21 kwietnia 2012 roku w katedrze pelplińskiej z rąk 
metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. 
Biskup Wiesław Śmigiel jako zawołanie biskupie przyjął 
słowa z 1 Listu św. Pawła do Koryntian: Omnibus omnia 
factus (Stałem się wszystkim dla wszystkich). W ramach 
Konferencji Episkopatu Polski nowy ordynariusz toruński jest 

członkiem: Rady Stałej, Rady ds. Rodziny, Komisji Duszpas-
terstwa, Zespołu ds. Ruchów Intronizacyjnych, Komisji 
ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz przewodniczącym 
Komitetu ds. Dialogu z Niewierzącymi. W swoich pracach 
naukowych biskup podejmuje aktualne wyzwania duszpas-
terskie. Już przed kilkunastoma laty zauważył wartość 
internetu, jako narzędzia działalności pastoralnej. W swoich 
tekstach zadawał ważne pytania, np.: Parafia- przeżytek, czy 
wciąż realna szansa? Od wielu lat zajmuje się refleksją nad 
obecnością świeckich w Kościele, w tym nad rolą małych 
grup religijnych w parafii. Pośród grup zrzeszających rodziny 
katolickie biskup w swoich pracach i wypowiedziach 
wymienia często Domowy Kościół.
 Duszpasterz

Biskup Wiesław Śmigiel jest jednak przede 
wszystkim duszpasterzem, który dostrzega pilną potrzebę 
„nawrócenia duszpasterskiego” Kościoła w Polsce. Zdaje 
sobie sprawę z tego, że obecny czas jest czasem nowej 
ewangelizacji, który można jednak beztrosko przespać. 
Biskup podkreśla, że inspiracje duszpasterskie czerpie 
z postawy papieża Franciszka, który pobudza i często burzy 
mało ewangeliczne schematy. W swojej posłudze biskupiej 
chciałby największy nacisk położyć na nową ewangelizacje 
i duszpasterstwo. Jednocześnie wskazuje, że kluczem, który 
łączy obydwie płaszczyzny jest osobista relacja do Jezusa 
Chrystusa.
 Duszpasterz rodzin

Nowy ordynariusz toruński podkreśla, że na pierw-
szym miejscu Kościół powinien postawić duszpasterstwo 
rodzin. Jest ono jego zdaniem najważniejsze, gdyż to właśnie 
rodzina jest głównym środowiskiem i miejscem ewange-
lizacji. Przytoczmy dwa fragmenty z jednego z artykułów 
biskupa (Rodzina wspólnotą ewangelizowaną i podmiotem 
ewangelizacji, Łódzkie Studia Teologiczne, t. 23: 2014, nr 3, 
s. 59, 61), w którym w trafny sposób opisuje on obecność 
rodziny w Kościele:
- Troska Kościoła o ewangelizację rodziny jest ogromna, choć 
w dzisiejszych czasach ciągle budzi niedosyt. Na płaszczyźnie 
teoretycznej wzrosło zainteresowanie rodziną szczególnie po 
Soborze Watykańskim II. Dowartościowano rodzinę jako 
„Kościół Domowy” oraz podmiot ewangelizacji. Natomiast w 
praktyce ożywienie w dziedzinie szeroko rozumianego 
duszpasterstwa rodzin nastąpiło za pontyfikatu papieża Jana 
Pawła II, któremu nadano określenie Papieża Rodziny.
- Kościół stara się rozwijać duszpasterstwo rodzin, ale 
w swoim wymiarze instytucjonalnym nie zawsze jest w stanie 
sprostać wymaganiom czasu, a nawet wykazuje tendencje do 
pewnego sformalizowania. Struktury często obciążone są 
inercją, ale ożywione zapałem ewangelicznym mogą być 
skuteczne. Pomocne w dziele aktywizacji oraz wzmocnienia 
struktur są zrzeszenia rodzinne, zakładane z inicjatywy 
samych rodzin lub członków hierarchii. Jednak zawsze są 
darem Ducha Świętego, który udziela rodzinom wsparcia
 i charyzmatu odnowy.

Prośba o modlitwę

Polecajmy w naszych modlitwach osobistych, a 
szczególnie małżeńskich i rodzinnych, wspólnie z dziećmi, 
naszego nowego biskupa. 

        Dk. Waldemar Rozynkowski8

„Stałem się wszystkim dla wszystkich:

Biskup Wiesław Śmigiel nowym ordynariuszem Diecezji Toruńskiej
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Podczas rekolekcji oazowych przyswajamy sobie 
także pewną metodę odmawiania różańca, którą 
wprowadzamy potem w swoją modlitwę osobistą 
oraz do naszych spotkań ewangelicznych, które 
zawsze łączymy z odmawianiem jednej tajemnicy 
różańcowej. Również do naszej wspólnej modlitwy 
rodzinnej powinniśmy wprowadzić różaniec odma-
wiany sposobem „oazowym”. Na czym polega ta 
metoda odmawiania różańca? Zanim ją przedsta-
wimy, trzeba jeszcze zaznaczyć, że metoda ta 
nazywana jest popularnie „oazową”, bo jest 
w oazach stosowana i propagowana, nie została 
jednak wymyślona w oazach. Jest to metoda pro-
pagowana przez francuski ośrodek różańcowy 
prowadzony przez dominikanów, którzy z kolei od-
kryli ją przez badania historyczne nad początkami 
modlitwy różańcowej. Z badań tych wynika, że 
różaniec powstał w czasach, gdy modlitwa 
Zdrowaś Maryjo zwana pozdrowieniem anielskim, 
składała się tylko ze słów biblijnych – pozdrowienia 
Archanioła Gabriela i św. Elżbiety i kończyła się 
słowem Jezus. Dopiero później przyjął się zwyczaj 
dodawania do tych słów modlitwy wstawienniczej, 
zaczynającej się od słów Święta Maryjo, Matko 
Boża, módl się za nami… Różaniec zaś powstał 
w ten sposób, że modlący zatrzymywał się medyta-
cyjnie nad słowem Jezus, wyrażając w tzw. 
dopowiedzeniach, czyli w rozwiniętym zdaniu wy-
powiadającym to, co kojarzyło mu się z imieniem 
Jezus, np.: „który jest wcielonym Słowem Przed-
wiecznym Ojca”, „który stał się człowiekiem dla 
naszego zbawienia”, „który przez śmierć na krzyżu 

zgładził nasze grzechy”. „który zmartwychwstał jako 
pierwszy spośród wielu braci” itp. Uporządkowanie 
tych dopowiedzeń w ”bloki” dziesięciu Ave, związa-
nych z głównymi tajemnicami życia Chrystusa, dało 
w rezultacie dzisiejszą postać modlitwy różańcowej. 
Wspomniana próba odnowy różańca przez powrót 
do jego pierwotnej postaci proponuje więc, aby 
odmawiać 9 razy Zdrowaś Maryjo aż do słowa Jezus, 
dołączając zdanie wyrażające jakiś aspekt 
rozważanej w danym dziesiątku tajemnicy 
Chrystusa. Przy dziesiątym Zdrowaś, kończącym 
rozważanie tajemnicy, po dopowiedzeniu, 
dołączamy słowa modlitwy wstawienniczej Święta 
Maryjo, Matko Boża… i Chwała Ojcu…
           ks. Franciszek Blachnicki

 26 listopada 2017r. w kościele WNMP w Toruniu 
została odprawiona uroczysta msza święta w intencji 
zmarłych członków Domowego Kościoła.

Fakt, że w tym dniu Kościół obchodził Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata wywołała we mnie głęboką 
refleksję. Nasi zmarli przez całe swoje życie zabiegali 
o świętość. Jezus królował w ich życiu i pokazał im drogę do 
królestwa niebieskiego. Głęboko ufam, że każdy z nich 
został tam przyjęty.
Po mszy świętej było wystawienie Najświętszego Sakra-
mentu i odmówiony został różaniec w intencji naszych 
zmarłych. Każdy z naszych bliskich został wymieniony 
z imienia i nazwiska podczas rozważania kolejnych 
dziesiątek różańca, co nadało bardzo osobisty wydźwięk tej 
modlitwy.
Bardzo dziękuję organizatorom za głęboko  przemyślane 
rozważania, trud i serce włożone w ich przygotowanie! 
Ta uroczystość przypomniała, że Chrystus jest Królem, 
a Jego królestwo trwa wiecznie, trwajmy więc na 
codziennej modlitwie, którą nam zostawił „przyjdź 
Królestwo Twoje” 
                      Danka Świderek 
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Niedziela Świętej Rodziny w Ostromecku

 Nadeszła jesień, a wraz z nią krótkie dni i długie 
jesienne wieczory. Dla kręgu Domowego Kościoła przy 
parafii św. Mikołaja w Kowalewie Pomorskim, ten jesienny 
czas jednoznacznie kojarzy się z corocznym wyjazdem do 
pobliskiej Lipnicy, gdzie spotykamy się na trzy krótkie dni, by 
w oderwaniu od spraw codziennych i nieubłaganie szybko 
biegnącej rzeczywistości, zatrzymać się nieco nad naszymi 
relacjami z Panem Bogiem oraz pogłębić relacje utworzone 
w kręgu. Każdego roku staramy się, by tak niezwykle trudno 
wygospodarowane trzy dni, były poświęcone na pochylenie 
się nad zagadnieniami naprawdę istotnymi, do których warto 
wracać, by poznawać je z nowego punktu widzenia, by 
odkrywać ich niepodważalną wartość lub też by odświeżać 
i systematyzować posiadane dotąd wiadomości na wybrany 
temat. 
 Tegoroczne dni skupienia naszego kręgu odbyły się 
w dniach 24-26 listopada. Poprowadził je dla nas ojciec 
duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu 
ks. dr Andrzej Kowalski, który pokazał nam jak odkrywać 
ponownie Niepokalaną, Maryję Matkę Kościoła. 
Poświęciliśmy ten czas na szczegółowe zgłębianie trzech 
wiodących zagadnień, wokół których osnute zostały 
konferencje głoszone przez prowadzącego. Były to:

 • Miejsce Maryi w historii zbawienia;
 • Maryja - Kobieta wiary;
 • Maryja - Gwiazda ewangelizacji.
Szczegółowa analiza słów wypowiedzianych przez Matkę 
Bożą i zapisanych na kartach Ewangelii, przypatrywanie się 
głębi aktów wiary dokonanych przez Maryję i interpretacja 
postawy właściwej dla ewangelizatora stworzyły nam 
możliwość jeszcze doskonalszego pojmowania cudu 
osobowości tej niezwykłej, świętej kobiety, naszej 
orędowniczki, opiekunki i Matki Kościoła. 

Ponadto czas spędzony we wspólnocie, jaką tworzy 
krąg, spotykanie się na modlitwie, wspólne zasiadanie do 
posiłków, czas zabawy, radości czy nawet zwykłego trwania 
przy osobach bliskich, sam w sobie jest wartością, stanowiącą 
cenne spoiwo dla relacji międzyosobowych wytworzonych 
wewnątrz kręgu. Przeświadczeni o bezdyskusyjnej 
drogocenności czasu dni skupienia jesteśmy wdzięczni Bogu 
za to, że pobłogosławił nasz krąg takim czasem, ojcu 
Andrzejowi za to, że zechciał swoją osobą i nauką ubogacić 
naszą małą wspólnotę i sobie wzajemnie za klimat tworzony 
dzięki różnorodności charakterów, jakie spotkały się na 
wspólnej drodze ku świętości.

     Małgosia i Rafał

„Istotą życia każdego człowieka jest dążenie
do zjednoczenia się z Bogiem”.

/Sługa Boży ks. F. Blachnicki/

Na Mszy Świętej o godz. 9.30 nasz krąg, im. Jana Pawła II 

składający się z 5 rodzin, przedstawił założenia Ruchu 

Domowego Kościoła. Omówiliśmy genezę i cele Ruchu, 

zachęcając naszych współparafian do głębszego poznania 

jego duchowości. 

Z radością stwierdziliśmy, że w Polsce istnieje  4.179 kręgów, 

do których należy  40.168 osób i ta liczba stale się zwiększa. 

Przybliżyliśmy postać założyciela Ruchu - ks. Franciszka 

Blachnickiego, któremu przysługuje obecnie tytuł Sługi 

Bożego. 

Omówiliśmy przebieg comiesięcznego spotkania kręgu, jak 

również zobowiązania, które traktujemy jako DARY dla 

naszych małżeństw, rodzin, wspólnoty i parafii. Zwróciliśmy 

uwagę na to, że podstawowym założeniem formacji  jest 

budowanie jedności małżonków, dążenie do świętości i 

wychowanie dzieci w duchu chrześcijańskim. „Jesteśmy w 

Ruchu po to, aby żyjąc w małżeństwie i rodzinie pogłębia

 swoją wiarę. Łatwiej jest to czyni

 żyjąc we wspólnocie. Pomagamy sobie nawzajem w drodze 

do Pana Boga, dzieląc się swoim doświadczeniem wiary i 

wspierając modlitwą, zgodnie ze słowami św. Pawła: 

<<Zachęcajcie się wzajemnie i budujcie jedni drugich>> 

(1Tes 5,11)”. 

Mówiliśmy również o tym, że w naszej formacji istotnym 

darem są rekolekcje, które często łączą wakacyjny rodzinny 

wypoczynek w pięknych miejscach, z doświadczeniem 

wspólnoty i dzieleniem się wiarą. 

Następnie powiedzieliśmy krótko o nas samych, o tym co nas 

łączy i jak uczymy się od siebie nawzajem dzielenia sobą, 

zaufania oraz przede wszystkim radości i dziękowania za dar 

drugiego człowieka. Przedstawiliśmy siebie jako ludzi 

radosnych, umiejących nie tylko się modli, ale i bawi, 

zwłaszcza bez alkoholu.

Na zakończenie omówiliśmy znaczenie przyniesionej przez 

nas ikony Świętej Rodziny – symbolu Domowego Kościoła. 

Szczególną uwagę zwróciliśmy na Komunię Osób – Jezusa, 

Maryi i Józefa, będącą dla nas wzorem do naśladowania 

miłości, jedności i opieki; jak pisze św. Paweł w Liście do 

Rzymian: ”Przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus 

przygarnął was ku chwale Boga” (Rz15,7).

Po zakończonej Mszy Świętej rozdawaliśmy przygotowane 

przez nas cytaty sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego 

oraz świętych i błogosławionych.

„Możemy się sta
 ludźmi wielkiej świętości,

jeśli tylko będziemy tego chcieli”.
                  /Sługa Boży ks. F. Blachnicki/

Krąg im. św. Jana Pawła II
 Kamila i Łukasz Błażejczyk

Danusia i Włodek Piekut
Sylwia i Sylwek Śmiglewscy

Małgosia i Zygmunt Zukierscy
Danka i Staszek Abramczyk

Dni skupienia w Lipnicy
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Święto Świętej Rodziny w Grębocinie- świadectwo

Adwentowy Dzień Wspólnoty w Chełmnie

Bóg zrodził się i zamieszkał w rodzinie.           

W dniu Świętej Rodziny z Nazaretu, w święto rodzinnej wiary 
i chrześcijańskiej tradycji, po uroczystej Mszy Świętej 
w grębocińskim kościele z relikwiami Św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus i jej świętych rodziców Zeli i Ludwika Marten, 
w salkach domu parafialnego na tradycyjnym opłatku nowo-
rocznym, spotkały się całe rodziny Domowego Kościoła 
naszego rejonu. Spotkaliśmy się, by pobyć razem, dzielić się 
dobrym słowem, złożyć sobie nawzajem życzenia i w duchu 
dzielenia, połamać się opłatkiem, wypić kawę i skosztować 
ciast wypiekanych przez żony. Rodziny przywitał ks. kanonik 
Dariusz Aniołkowski, rejonoway moderator DK. Ela i Kazik 
Opiłowscy, od niedawna liderzy DK w rejonie, w ciepłych 
słowach podziękowali Kasi i Markowi Kalczyńskim, za 
mądre trzyletnie przewodniczenie, dobrą współpracę, 
a wszystko to w służbie dla powodzenia rodziny. Para 
rejonowa życzyła zgody w rodzinach, gotowości 
przebaczania, znalezienia jeszcze lepszej wspólnej pracy, 
oczekiwanego potomstwa, a przede wszystkim miłości 
jednoczącej w rodzinach, gdzie przykładem zawsze była i jest 
Święta Rodzina z Nazaretu.
Lata temu, bo w 1968 roku, polscy biskupi o tym święcie 
rodziny pisali tak: … Dziś ma miejsce święto szczególne, 
Święto Rodziny. Każda rodzina podobnie jak rodzina 

Nazaretańska, jest pomysłem Ojca niebieskiego,  do każdej 
wprasza się na stałe, Syn Boży. Rodzina jest z Boga i prowa-
dzi do Boga. Rodziny pragniemy, za rodziną tęsknimy. Buduj-
my ją na obraz Rodziny Nazaretańskiej, gdzie wszystkich 
łączy nierozerwalna więź rodzinna, nawiązująca do Trójcy 
Świętej… .
Obrazy Świętej Rodziny z Nazaretu, może nieco przyku-
rzone, są i w naszych domach. Towarzyszą naszym rodzinom, 
wskazując drogę, ale w szczególności przybliżają jednoczące, 
wewnętrzne piękno Józefa, Maryi i Dzieciątka Jezus. Wpatru-
jąc się w te obrazy, zauważamy dominującą postać św. Józefa,  
z troską pochylonego nad Maryją i Jezuskiem. Św. Józef 
uosabia codzienny trud ojców i bezgraniczne poświęcenie się 
rodzinie. Maryja z miłością wpatrzona w Dzieciątko Jezus, 
wskazuje zatroskanie matek i odpowiedzialność za 
wychowanie syna, jest podporą rodziny. To trochę tak, jak 
w symbolice ołtarza głównego grębocińskiego kościoła: 
Święta Teresa i jej święci rodzice Zela i Ludwik.
 A czy my, wpatrując się w obraz Świętej Rodziny z Nazaretu, 
odnajdujemy w nim naszą rodzinę? Czy jesteśmy 
wystarczająco aktywni, by Jezus był obecny w naszych 
małżeństwach, dzieciach, wnukach? Czy nasza rodzina jest 
tym jednoczącym światłem z obrazu i przykładem dla 
sąsiadów, wspólnoty, współpracowników?
    Basia i Piotr Łukaszewscy

8 grudnia br. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny rozpoczęliśmy Eucharystią 
Adwentowe Rejonowe Dni Skupienia, których tematem była 
„Niepokalana- wzór nowego człowieka”. Brały w nich udział 
44 osoby z rejonu Chełmno.
Nasz moderator ks. Tadeusz Miszewski podczas homilii 
zwrócił naszą uwagę na ścisłą więź Maryi i Jezusa już od Jego 
poczęcia. Oboje otaczali się Miłością zarówno w radości, jak 
i w cierpieniu. Maryja zajmuje pierwsze miejsce w błogosła-
wieństwie i wyborze Boga. Ona jest jedynym świętym i nie-
pokalanym stworzeniem. To w Maryi błogosławieństwo Boże 
wydało najpiękniejszy i najdoskonalszy owoc, a pełnia łaski 
rozwinęła się w pełnię miłości ku Bogu i ludziom. Maryja 
przyjmując wolę Boga przyjęła też konsekwencje tej decyzji. 
My również każdego dnia doświadczamy w sobie rozdarcia 
między starym i nowym człowiekiem. Stajemy przed wielo-
ma wyborami. Najświętsza Maryja Panna -Niepokalanie 
Poczęta- była wolna od wewnętrznego rozdarcia. Cała skiero-
wana ku Bogu i Jemu oddana, dobrowolnie, bez lęku, z wiarą 
i pokorą przyjęła Boże Słowo. Wypełniając Boży plan nie 
pozostaje nam nic innego, jak tylko wzorować swoje życie na 
życiu Niepokalanej, naśladować Ją w wierności łasce, 
w nieustannym otwieraniu się na Boga i oddawaniu Mu 
całego życia.
Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki szczególnie umiłował 
Maryję i podkreślał, że winniśmy wpatrywać się w Niepoka-
laną i starać się do Niej upodobnić. Postać założyciela 
naszego Ruchu, jego życie i dzieła przybliżył nam Jarosław 
Bolt podczas godzinnej wieczornicy, wykorzystując multi-
media (prezentacja, film, wywiad). Był też czas na świadec-
twa dotyczące spotkania z ks. Blachnickim (osobistego 
w oazie młodzieżowej), oraz wpływu jego nauczania na życie 
oazowiczów. Pierwszy dzień zakończyliśmy Apelem 
Jasnogórskim.

Nasze sobotnie spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią. Ks. 
Tadeusz Miszewski podczas drugiej katechezy przedstawił 
nam wzór nowego człowieka. Podkreślił jak ważną rolę 
w życiu chrześcijanina pełni Maryja. To ona strzegła słowa 
Bożego, rozważała je w swoim sercu i wprowadzała je 
w życie w cichej i pokornej służbie, przez którą stała się 
wiernym urzeczywistnieniem i zrealizowaniem tego nowego 
życia, które przyszedł ogłosić Chrystus. Maryja jest dla nas 
wzorem nowego człowieka, który przede wszystkim słucha 
Słowa Bożego, strzeże go i wciela je w życie.  Nowy człowiek 
żyje Słowem Bożym i Słowo Boże czyni słowem życia. 
Maryja jest najdoskonalszym wzorem nowego człowieka 
i dlatego powinniśmy wpatrywać się w Nią i naśladować Ją.
Podczas „Godziny” świadectw: Ela Burandt-Kozłowska, 
Monika Rodzik, Paulina Stefaniak i Sylwek Gęsikowski 
podzielili się odkryciem duchowości Maryi w swoim życiu. 
Wszystkie wypowiedzi były bardzo emocjonalne i porusza-
jące. Następnie spotkaliśmy się w grupach dzielenia i konty-
nuowaliśmy temat duchowości maryjnej w naszym życiu. 
Niektórzy z nas cześć dla Maryi wynieśli z domu rodzinnego, 
inni sami uczyli się relacji z Maryją. Są wśród nas i tacy, 
którym już dawno udało się nawiązać intymną, osobową 
relację z Niepokalaną, która towarzyszy nam zarówno w trud-
nych jak i radosnych chwilach. Niebagatelną rolę w propago-
waniu wzoru życia Maryi odegrali też apostołowie naszych 
czasów- kard. Stefan Wyszyński i  Jan Paweł II uczący nas, że 
,,Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję.” Niejednokrotnie prze-
konaliśmy się, że różaniec wyzwala, uzdalnia i daje siłę. 
Wielu z nas poznało moc Nowenny Pompejańskiej. 
Sobotni wieczór zakończyła adoracja Jezusa Eucharystycz-
nego - z modlitwą uwielbienia, dziękczynienia i prośby, 
zakończona błogosławieństwem Najświętszym Sakramen-
tem. Jezusowi i Jego Matce zawierzyliśmy nasze życie.
Wielbiliśmy Pana, dziękowaliśmy za otrzymane łaski 
i z głęboką ufnością zanosiliśmy błagania.
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W niedzielę gościliśmy w Chełmży. Podczas Eucharystii 
o oprawę liturgiczną zadbał krąg, którego animatorami są 
Ania i Marcin Wiśniewscy. Ania i Wiesiek Strelczukowie dali 
świadectwo, jak wiele w ich życie wniósł Domowy Kościół 
i jego charyzmat. Podczas agapy wysłuchaliśmy świadectw 
dwóch par z Chełmży, które w latach 80tych  były w kręgach 
DK. Było to radosne i owocne spotkanie trzech pokoleń.
Symbolem i pamiątką Adwentowych Rejonowych Dni 
Skupienia stały się figurki Niepokalanej podarowane każdej 
z par małżeńskich przez naszego moderatora ks. Tadeusza 
Miszewskiego. Towarzyszą nam podczas spotkań kręgów, 
dialogu, modlitwy małżeńskiej i rodzinnej, przypominając, że 
Maryja jest wzorem nowego człowieka, którym każdy z nas 
pragnie się stać.
   Katarzyna i Jarosław Nowak 

Dni skupienia DK rozpoczęły się 8 grudnia 2017r. w uroczys-
tość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. i trwały do niedzieli 10 
grudnia. Podczas prezentacji n/t życia sługi Bożego ks. 
Blachnickiego, zapoznaliśmy się z wzorem nowego człowie-
ka, który wezwany przez  Słowo Boże i ukształtowany przez 
sakramenty, może się rozwijać tylko w ramach wspólnoty 
chrześcijańskiej. Tym umocnieni zagłębiliśmy się w przesła-
nie danego nam czasu, a ten służył nam do pogłębienia 
pragnienia naśladowania Maryi w Jej cnotach jako wzoru 
nowego człowieka, który akceptuje wolę Bożą, jest uniżony 
w swej służbie, pokorny, czystego serca, czyni rozważania, 
jest pełen żywej wiary i zaufania Bogu. 
Był też czas na podzielenie się swoim przeżywaniem 
pobożności maryjnej. Dając świadectwo wskazywaliśmy, że 
pobożność maryjna była i jest drogowskazem i zachętą do 
pójścia ku Chrystusowi. W swych wypowiedziach odnosi-
liśmy się do mocy i siły płynącej z modlitwy różańcowej, 
dzieliliśmy się jej owocami. Świadcząc o roli Maryi w  życiu, 
wskazywaliśmy, że odmawiając różaniec doświadczamy 
umocnienia, nawrócenia, pocieszenia w pokonywaniu sła-
bości oraz prowadzenia i światła Bożego. Na te czasy Maryja 
podarowała nam nowennę pompejańską - "nie do odparcia", 
choć jest wymagającą, bo to 4 części różańca odmawiane 
przez 54 dni codziennie, ale działa skutecznie otwierając 
drogę do bardziej osobistej relacji z Bogiem, realną Osobą, 
która działa w naszym życiu. 
Dni skupienia były kontemplowaniem oblicza Jezusa poprzez 
obecność Maryi, której modlitwa różańcowa jest szczegól-
nym znakiem Bożego upodobania. To światło na Niepokalaną 
podczas Dni skupienia wzbudziło w nas podziw i pobudziło 
do zawierzenia się Jej bez reszty.
     Ela Kozłowska

W niedzielę 10 grudnia 2017r. dane nam było przeżyć we 
wspólnocie małżeństw z Domowego Kościoła wspaniały czas 
przemiany. Para rejonowa Małgosia i Paweł Krajnik wraz z 
moderatorem rejonowym ks. Marcinem Kaczyńskim, 
zaproponowali nam ucztę duchową -Rejonowy Dzień 
Wspólnoty w Diecezjalnym Ośrodku Rekolekcyjnym 
w Hartowcu. Wspaniałe świadectwa małżonków Kingi 
i Krzysztofa oraz Jadzi i Gabrysia, a także piękna katecheza 
księdza Marcina nakierowane były na Maryję Niepokalaną. 
Potem spotkanie małżonków w mniejszych kręgach 
i dzielenie się wzajemnie doświadczeniem tego, jakie znaczenie 
ma Maryja w naszym życiu i jakie Jej cechy chcielibyśmy 
naśladować, służyło wzajemnemu zbudowa-niu każdego z nas.
Wiele dobra wybrzmiało w tych wypowiedziach i tym 
dobrem należy się dzielić, ponieważ wtedy to dobro rośnie. 
Maryja Niepokalana jest dla nas wszystkich wzorem bezgra-
nicznego zaufania Panu Bogu i wzorem największej pokory. 
Ona uczy nas, jak to wypełniać w codziennym życiu i zachę-
ca: „zróbcie wszystko cokolwiek Mój Syn wam powie”. 
Wcześniej jednak u Syna Swego wstawia się za nami, tak jak 
wstawiała się za małżonkami w Kanie Galilejskiej: „wina nie 
mają”. Zawierzajmy więc Maryi Niepokalanej nasze sprawy - 
te konkretne, małżeńskie, rodzinne. Siła naszych próśb jest 
większa wtedy, gdy zgodnie prosimy jako małżonkowie, jako 
rodzice, jako wspólnota -wstawiając się jedni za drugich. 
Maryja zawsze je przedstawi Swojemu Synowi Jezusowi 
Chrystusowi. 
Po spotkaniu formacyjnym wszyscy z wielką radością 
uczestniczyliśmy w Eucharystii w kościele parafialnym, 

przedstawiając Panu Bogu nasze podziękowania i prośby za 
wstawiennictwem Maryi Niepokalanej. 
To nasze spotkanie wspólnotowe było możliwe również 
dzięki temu, że znaleźli się też Ci, którzy zaopiekowali się 
dziećmi małżonków uczestniczących w katechezie i spotka-
niach w kręgach. Wielkie podziękowania dla Hani i Modesta 
oraz towarzyszącej im w diakonii wychowawczej młodzieży - 
Asi, Agaty i Julii.
Ten błogosławiony czas wspólnotowego spotkania 
zakończyliśmy uroczystym obiadem, po którym jeszcze 
długo nie mogliśmy się rozstać, ciesząc się wzajemnie swoją 
obecnością.
Wdzięczni Panu Bogu za ten błogosławiony czas i za każdego 
człowieka, którego postawił tego dnia na naszej drodze  - 
prośmy, by Duch Święty umacniał to, co zdziałał 
w tym świętym czasie w każdym z nas.
      Renia i Jacek 
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Tego jak ważna jest promocja, nie trzeba nikomu 
tłumaczyć. Skąd bowiem ludzie mają pozyskać informacje 
o walorach danego produktu, skoro go nie znają? To samo 
dotyczy naszej Wspólnoty. Pragnąc jej rozwoju, oprócz 
formacji, konieczne jest zwiększanie liczby nowych 
członków. Jednym ze sposobów jest właśnie promocja, 
czyli publiczna prezentacja Ruchu, połączona z zachętą do 
wstąpienia w jego szeregi. Dlatego w dniu 19 listopada 
bieżącego roku w kościele pod wezwaniem świętego 
Mikołaja w Kowalewie Pomorskim odbyła się niedziela 
świadectw. Zaprosiliśmy pary małżeńskie z Torunia, 
Brodnicy, Grębocina i Górska, aby wobec całej wspólnoty 
parafialnej podzieliły się osobistym doświadczeniem 
trwania w Domowym Kościele. Na każdej mszy świętej 
świadectwo wygłosiła jedna para. Bezpośrednio po 
nabożeństwie, para ta wraz z parą z kręgu lokalnego, była 
dostępna dla osób wychodzących z kościoła. Całość 
promocji uświetnił zespół Gaudium Vitae z Popowa 
Toruńskiego, który zapewnił obsługę muzyczną podczas 
przedpołudniowych mszy świętych.
Trudno przewidzieć, jakie będą efekty. Wydarzenie to 
jednych poruszyło, inni zaś pozostali obojętni. W każdym 

razie-  ziarno zostało zasiane i niech kiełkuje w sercach 
ludzkich. Być może któreś z małżeństw zechce pójść 
drogą, jaką proponuje Domowy Kościół i zasili nowo 
powstały krąg w Kowalewie Pomorskim?

Jest już tradycją, że na początku Nowego Roku, kręgi 
Domowego Kościoła z parafii na Rubinkowie I spotykają 
się, aby podzielić się opłatkiem. 
Spotkanie nasze odbyło się w sobotę 13 stycznia 2018 r. 
Rozpoczęliśmy jak zawsze Eucharystią, po czym 
przeszliśmy do salki w Domu Sióstr, gdzie odbyło się 
spotkanie opłatkowe wszystkich kręgów działających przy 
parafii Matki Bożej Królowej Polski. Najpierw 
podzieliliśmy się opłatkiem, składając życzenia sobie 
nawzajem, rodzina rodzinie.
Następnie zasiedliśmy, by skosztować domowych 
wypieków i porozmawiać. W międzyczasie odwiedził nas 

prawdziwy Święty Mikołaj i hojną ręką rozdał wszystkim 
dzieciakom drobne prezenty. Niektóre dzieci zaśpiewały 
kolędę, a tym którym zabrakło nieco odwagi, pomogli 
rodzice, siostry i bracia ze wspólnoty. 
Spotkanie zakończyło się wspólnym śpiewaniem kolęd 
przy akompaniamencie gitary, którą jak co roku 
przytargała nasza siostra Blandyna.
Dziękując Panu Bogu i wszystkim organizatorom 
spotkania, życzę Wam Bożego błogosławieństwa oraz 
pomyślności w Nowym Roku. 
     Brat Piotr

Niedziela świadectw w Kowalewie Pomorskim

Spotkanie opłatkowe na Rubinkowe

Okres Bożonarodzeniowy, to czas radosnych, rodzinnych 
spotkań i życzeń. Wspólnota Domowego Kościoła Rejonu 
Bielany spotkała się w niedzielę 07.01.2018r. Świętowanie 
rozpoczęło się od wspólnej Eucharystii o godz. 09.30, 
której przewodniczył moderator DK ojciec Wiesław 
Majewski, a tradycyjnie oprawę liturgiczną przygotował 
Domowy Kościół.
 
Po Eucharystii udaliśmy się do " Pustelnika", gdzie czekał 
na nas stół i "słodkie niespodzianki". Spotkanie 
rozpoczęliśmy od podzielenia się opłatkiem  składając 
sobie nawzajem życzenia. Następnie wspólnie 

śpiewaliśmy kolędy. Para rejonowa Grażyna i Jarek 
Rogozińscy przeprowadzili błyskawiczny między-
kręgowy " konkurs " kolędowy dla dzieci i dorosłych. 
Śpiewający zostali obdarowani niespodziankami. Krąg 
z Ostromecka przygotował dla każdego bileciki 
z cytatami do przemyślenia, a para diecezjalna obrazki, na 
których wypisane zostały nazwiska świętych patronów. 
Każdy z uczestników wylosował patrona na cały rok, 
którego może bliżej poznać i  kierować do Niego modlitwy 
we wszelkich potrzebach. Bogu dzięki za ten wspólnie 
spędzony czas!
   Lena i Janusz Kilanowscy

Spotkanie opłatkowe na Bielanach



W dniu 1 stycznia br. w parafii NMP Częstochowskiej 
w Toruniu, u ojców paulinów, odbyło się przedstawienie 
Bożonarodzeniowe Pójdźmy razem do Betlejem, którego 
treść oparta była m.in. o postaci z różnych bajek.
Występowała w nim Oaza Dzieci Bożych. Przygotowania 
były prowadzone przez kilka tygodni, podczas których dzieci 
ćwiczyły swoje role, śpiew oraz układ sceniczny. Pomagali  
również rodzice, którzy m.in. dostarczyli stroje, pomagali w 
ustawieniu dekoracji scenicznych, jak również wspierali 
swoje pociechy podczas prób oraz podczas samego występu.
Nad całością wydarzenia czuwała Malwina Matecka ze 
wspólnoty Domowego Kościoła, a wspierał ją dzielnie ojciec 
Savio, paulin, opiekun duchowy Oazy, oraz Angelika, Kasia 
i Marceli.
Przedstawienie zebrało całą kaplicę widzów. Frekwencja była 
bardzo dobra z kliku powodów. Po pierwsze w Oazie 
uczestniczy już ponad 30 dzieci, które skutecznie zaprosiły 

swoje rodziny, bliskich, znajomych oraz koleżanki i kolegów. 
Po drugie - przedstawienie było szeroko „reklamowane” na 
wiele dni przed jego wystawieniem: za pośrednictwem 
ogłoszeń parafialnych, plakatów, mediów społeczno-
ściowych, czy też zwykłego, międzyludzkiego kontaktu.
Warto zwrócić uwagę na to, że pierwszy raz w życiu parafii 
odbyła się transmisja na żywo poprzez Facebook. Dzięki temu, 
tak jak powiedział ojciec proboszcz Mariusz po zakończonym 
przedstawieniu, można było je oglądać nawet w Stanach 
Zjednoczonych, a występujące dzieci nazwał „gwiazdami 
światowymi”, po które w przyszłości zgłosi się Hollywood. 

Przedstawienie można odtworzyć na profilu parafii na stronie 
https://www.facebook.com/paulini.torun/videos/7661631202
60412/ jak również obejrzeć w serwisie youtube: 
https://youtu.be/dEpA3LhWC9U.
Zdjęcia, za które serdecznie dziękujemy Pani Teresie, która 
uwiecznia na fotografiach ważne wydarzenia z życia parafii, 
dostępne są na stronie
https://drive.google.com/drive/folders/1zGAzKNASb3fUsjT
YgOPdkdhC4KmfhXZj?usp=sharing.
 AJN

Przedstawienie Bożonarodzeniowe u Paulinów
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 Nasze tegoroczne rekolekcje odbyliśmy w dniach 
27.06.-13.07.2017r w Zamku Bierzgłowskim. Były to rekolek-
cje III stopnia, ich przesłaniem było odkrywanie misterium 
Kościoła w znakach: Maryi, świątyni, Stolicy Piotrowej, małej 
wspólnoty oraz  żywego Kościoła. Przebieg rekolekcji oparty 
był na tajemnicach różańcowych. Były to rekolekcje” w dro-
dze”. Czas wolny przeżywany na rekolekcjach I i II stopnia był 
czasem dla rodziny, natomiast tutaj był przeżywany wspólno-
towo (diakonia tańca, neokatechumenat, siostry szarytki, 
diakon stały, diakonia wyzwolenia, diakonia życia, Opus Dei, 
rodzina misyjna), a dopełnieniem było ekumeniczne spotkanie 
w cerkwi. Dotykaliśmy najważniejszych miejsc dla początków 
Kościoła i państwa polskiego. Bardzo rozbudowany został 
program modlitewny (Jutrznia, Modlitwa Czytań, Nieszpory) - 
to prawdziwe zanurzenie w duchowość benedyktyńską. 
Codzienny dialog małżeński był szczególnym czasem 
i okazją do zbliżania się małżonków, a tematy dialogów często 
dotychczas nie poruszane przez nas, stały się nową jakością 
umacniającą więzi i wzajemne zaufanie. Podsumowania pracy 
w kręgach stały się źródłem nowej inspiracji w odkrywaniu 
duchowości małżeńskiej. Szczególnymi miejscami na szlaku 
pielgrzymkowym były: katedra gnieźnieńska, Ostrów Ledni-
cki, Górsk, Toruń, Strzelno, Kruszwica, Ostrowąs, Rywałd, 
Chełmno. Ogromnie poruszyły nas: plenerowa droga krzyżo-
wa  na Barbarce, wizyta na miejscu porwania ks. J. Popiełuszki 

i jemu poświęconego muzeum w Górsku, zwiedzanie podzie-
mii Katedry Gnieźnieńskiej, pobyt w Ostrowie Lednickim, 
przejście przez Bramę-Rybę oraz odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych wśród ruin grodu piastowskiego Mieszka I 
i Dobrawy. Udział całych rodzin z dziećmi na tak intensyw-
nych rekolekcjach wymagał szczególnego zaangażowania 
diakonii dziecięcej i bogatej oferty programu dla dzieci. 
Rekolekcje dla nas były mocne, trudne i piękne. Mocne 
dlatego, że w swej sile i bogactwie przekazu dotykały głębi 
modlitwy, uczyły pokory, ciszy i wskazywały drogę ku służbie 
bliźniemu. Trudnością dla nas, a szczególnie dla małżeństw 
z małymi dziećmi, był brak czasu wolnego dla rodziny, jednak 
to poświęcenie owocowało z kolei bogactwem doznań 
w poznawaniu istoty rekolekcji III stopnia, a więc fundamen-
tów Kościoła oraz zachwytu nad Jego pięknem. Szczególne 
słowa uznania należą się parze moderatorskiej i księdzu mode-
ratorowi. Organizacja rekolekcji była bardzo profesjonalna, 
a ks. moderator był dla nas wzorem duchowości, pobożności 
maryjnej, wszechstronnej wiedzy i doświadczenia w prowa-
dzeniu oaz III ST.(ponad 30 razy). Zgodnie z  założeniem tych 
rekolekcji, a więc praktyki życia „zobowiązaniami” i uczest-
nictwa w KWC, zostaliśmy pobudzeni do szukania nowych 
postaw i działań w naszej posłudze.
      Ela i Kazik

Świadectwo OR III
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U schyłku tej niedzieli, 19 listopada, po wieczornej mszy 
świętej przyszliśmy do kościoła p.w. Jezusa Miłosiernego w 
Brodnicy. Punktualnie o 18tej, wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu rozpoczęła się modlitwa małżonków… Tego 
wieczoru podzieliliśmy się tym pięknym darem, jakim jest 
modlitwa małżeńska, z naszą wspólnotą parafialną.

U schyłku tego dnia uklękliśmy w niemalże 
zupełnych ciemnościach przed Najświętszym Sakramentem, 
przed samym Chrystusem, oddając Panu wszystko to, co 
piękne, dobre, ale też i to, co trudne w naszych małżeństwach. 
Małżonkowie dziękowali za siebie nawzajem, za sakrament 
małżeństwa, wspólne lata życia, dzieci, otrzymane dobra 
i łaski, przepraszali za niedoskonałości i prosili o potrzebne 
łaski dla siebie, swoich dzieci, rodziny, znajomych. Wszystko 

to czynili wsłuchując się w poruszające komentarze i muzykę, 
wpatrzeni w Najświętszy Sakrament, który był jedynym 
jaśniejącym punktem w kościele. 

Godzina. Tylko, albo aż, 60 minut. Godzina modlitwy. 
Godzina miłości. Bóg powołał nas do małżeństwa, ale poprzez 
sakrament obdarował nas czymś znacznie większym niż 
mianem męża i żony. Wydaje się, że ta godzina modlitwy to tak 
niewiele, a jednak pozwala ona spojrzeć na wiele spraw 
z zupełnie innej perspektywy, pozwala wyprostować się 
i pomyśleć „tak, Panie, dziękuję”. Dziękujmy zatem Panu za 
to, że obdarza nas łaskami i prośmy by umacniał wszystkie 
małżeństwa i rodziny w wierze, jedności i wierności. 
A modlitwa małżeńska niech stanie się codziennością 

Chwała Panu!!!

Nazywamy się Karolina i Sylwek Gęsikowscy. 
W Domowym Kościele jesteśmy drugi rok.  Podczas ostatnich 
wakacji pierwszy raz wyjechaliśmy na rekolekcje ORAR I 
stopnia. Towarzyszyli nam nasi najmłodsi synkowie: Kubuś -
2,5 roku i Piotruś- 7 miesięcy. Byliśmy pełni obaw: czy 
poradzimy sobie w nowym miejscu z dwójką małych dzieci; 
czy uda nam się uczestniczyć we wszystkich punktach 
programu; czy zachowamy skupienie? Początki były trudne. 
Chłopcy musieli przyzwyczaić się do nowego miejsca. Kubuś 
nie chciał dołączyć do diakonii wychowawczej. 
Konsekwentnie próbowaliśmy przekonywać go do zabaw 
z dziećmi. Piotruś chętniej zostawał z nieznajomymi. Po kilku 
dniach wszyscy nabraliśmy spokoju. Kuba polubił nowe 
środowisko. My mogliśmy jeszcze bardziej zaangażować się 
w spotkania modlitewne i w pracę kręgu. Poznaliśmy ludzi 

podobnych do nas z całej Polski i zza granicy. Usłyszeliśmy 
piękne świadectwa wiary. Poznaliśmy trudne historie 
życiowe, w których kluczowe miejsce zabrał Bóg.  Splatały 
się z naszymi doświadczeniami tak, że mieliśmy wrażenie, że 
Bóg przygotował nam specjalne miejsce spotkania właśnie 
z tymi, a nie z innymi ludźmi.
Poznaliśmy dokładniej działalność różnych diakonii: słowa, 
ewangelizacji, wyzwolenia, życia czy tańca. Dostaliśmy 
mnóstwo wskazówek celem poprawiania naszych 
codziennych zobowiązań oazowych. Przeżyliśmy wiele 
pięknych i wzruszających momentów: modlitwę małżeńską, 
dzielenie się życiem, Drogę Krzyżową i nigdy nie zapomnimy 
tych chwil.
Nie żałujemy, że znaleźliśmy odwagę by jechać na rekolekcje. 
Czekamy na spotkanie z tą samą grupą w listopadzie.

Świadectwo ORAR I

Modlitwa małżeńska u Jezusa Miłosiernego - świadectwo
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Pewnie każdy z nas kiedyś, gdy jeszcze zasiadał 
w szkolnej ławce, na lekcjach fizyki uczył się zasad dynamiki 
Newtona leżących u podstaw mechaniki klasycznej i praw 
ruchu. Prawdą jest, że na co dzień raczej nie myślimy o siłach, 
które na nas oddziałują. Nie rozważamy o prawach Newtona 
przyspieszając samochodem czy jadąc ruchem jednostajnym 
po autostradzie. Raczej cieszymy się podróżą i z satysfakcją 
pokonujemy kolejne kilometry. Do czasu gdy… gdy „złamie-
my” prawa fizyki. Możemy boleśnie się o tym przekonać, gdy 
siła odśrodkowa wyrzuci nas do przydrożnego rowu, gdyż 
z powodu nadmiernej prędkości pozbawiliśmy się siły przy-
czepności kół do nawierzchni albo gdy naocznie zaobserwu-
jemy na masce naszego samochodu działanie III zasady 
dynamiki, przekonując się w jaki sposób oddziałują na siebie 
dwa ciała w postaci zderzaka i drzewa. Zasady dynamiki 
działają niezależnie od tego, czy o nich wiemy lub czy rozu-
miemy ich działanie. Natomiast świadomość o nich mocno się 
zaznacza w naszej pamięci zazwyczaj, gdy poczujemy 
nieprzyjemne skutki. Podobnie rzecz ma się w relacjach 
małżeńskich. Tu również obowiązują zasady „fizyki” relacyj-
nej. Jeśli ciało A (żona) będzie działać na ciało B (mąż) z siłą F 
(kłótnią, pretensjami, obwinianiem, uszczypliwościami, przy-

1krymi słowami) , to ciało B nie będzie statyczne, lecz odpłaci 
jak Bóg Kubie z tą różnicą, że siła F może zostać zwielokrot-
niona (czyli trochę inaczej niż w III zasadzie dynamiki 
Newtona). Wówczas kłótnia i awantura małżeńska gotowa. 
Konkludując: tak samo jak łamanie praw fizyki podczas jazdy 
samochodem może skończyć się wypadkiem, tak samo nie-
przestrzeganie pewnych praw, zasad i reguł „fizyki” relacyjnej 
może zakończyć się „kolizją” w życiu małżeńskim. Zatem jak 
temu przeciwdziałać? Jakie to zasady, na które należy zwrócić 
uwagę podczas małżeńskiego sporu, aby nie przyjął on zna-
miona destruktywnego? Można wymienić cztery główne. Są 
nimi krytykowanie, defensywność, zamykanie się w sobie 

2i pogardzanie . Najogólniej mówiąc, krytyka to upatrywanie 
winy za konflikt we współmałżonku. Łatwo to dostrzec, gdy 
mąż lub żona używają zwrotu „ty zawsze” albo „ty nigdy” - 
„Ty zawsze myślisz o sobie”, „Ty zawsze marudzisz”, „Ty 
nigdy nie mówisz mi nic miłego”, „Nigdy na ciebie nie mogę 
liczyć”. Zapewne każdy z czytelników mógłby podać więcej 
przykładów tworząc swoistą litanię (która mimo, że może być 
wielokrotnie użyta, to nie zawiera pobożnych zwrotów). Czym 
zatem zastąpić krytykowanie? Odpowiedź brzmi: skargą. Jej 
konstrukcja polega na posługiwaniu się zaimkiem „ja” (a nie 
„ty”), opisaniem pożądanego zachowania męża lub żony, nie 
posługiwaniem się osądami oraz poproszeniem współmałżon-
ka o konkretną zmianę zachowania. Zachęcam w tym momen-
cie do małżeńskich ćwiczeń np. poprzez wymyślenie 
hipotetycznych sytuacji, w których krytykę zamieniłoby się na 
skargę.

Druga zasada dotyczy defensywności, a w zasadzie jej 
niestosowania. Zazwyczaj, gdy czujemy się oskarżani, obwi-
niani, wówczas naturalną reakcją jest obrona z usiłowaniem 
przerzucenia odpowiedzialności za spór na pierwszą osobę. 

Przypomina to grę w piłkę nożną, która polega na tym, aby 
odeprzeć atak przeciwnika i przeprowadzić kontrofensywę. 
Niekiedy ta obrona wiąże się z przekorą, czyli z umyślnym 
zajmowaniem przeciwnego stanowiska, co niekorzystnie 
odbija się na konstruktywnym radzeniu sobie z konfliktem. 
W związku z tym, zamiast defensywności należy tworzyć 
klimat wsparcia, co oznacza, że trzeba zrezygnować z ocenia-
nia, z kontroli i manipulacji drugą osobą, a wykazać się 
empatią, równym traktowaniem współmałżonka zamiast wy-
wyższania się, wybierać tymczasowość, nie stosować dogma-
tycznej pewności (np. zamiast „Nigdy już mnie o nic nie proś” 
powiedzieć „Obawiam się, że następnym razem nie uda mi się 
załatwić sprawy w sposób w jaki byś chciał/chciała”).

Trzecia  zasada dotyczy nie zamykania się w sobie. 
Małżonkowie dobrze wiedzą, że podczas kłótni niekiedy 
jedno z nich reaguje milczeniem, zdawkowymi odpowie-
dziami, wychodzeniem z pokoju czy mieszkania. Ogólnie 
można to nazwać wycofaniem się z interakcji. Badania wyka-
zują, że zdecydowanie częściej taką strategię obierają męż-
czyźni, gdy w sytuacji konfliktowej przyjmują postawę typu 
„nie ma mnie tutaj”, na wzór dziecka, które myśli, że jak 
zamknie oczy, to go nikt nie widzi. Podobnie można podcho-
dzić do konfliktu w małżeństwie myśląc sobie: „Nie będę się 
odzywać, to jakoś ta burza minie”. Takie podejście może mieć 
skuteczność benzyny, którą staramy się ugasić pożar. Stąd 
śmiem sądzić, że rozmowa (spokojna a nie kłótnia!) jest 
lepszym rozwiązaniem niż zamknięcie się w sobie. Poprzez 
rozmowę można rozwiązać konflikt i odreagować emocje. 
Wycofanie się raczej sporu nie rozwiąże, a jedynie nastąpi 
jego odroczenie, co może mieć fatalne skutki, bowiem 
konflikt wróci w następnej sprzeczce ze spotęgowaną siłą. 
Zatem należy rozmawiać i otwierać się na współmałżonka, 
zamiast zamykać się przed nim. Oczywiście potrzeba tu obu-
stronnej delikatności, by ową otwartość docenić i na nią odpo-
wiedzieć, a nie wyśmiać czy zlekceważyć. W ten sposób 
dochodzimy do ostatniej zasady, czyli wystrzegania się pogar-
dy. Obejmuje ona wspomniane już wyśmiewanie, stosowanie 
upokarzających uwag, sarkazm, wrogość werbalną, pogardli-
we spojrzenia i gesty. Zatem obraźliwe epitety, takie jak 
„Jesteś głupi(a)”, „Nie pouczaj mnie skoro nie masz wyższego 
wykształcenia”, „Nie będziesz decydować, bo to ja więcej 
zarabiam”, „Jesteś jak twój ojciec - on też niczego nie 
osiągnął”, to tylko przykłady szerokiej „twórczości” komuni-
kacyjnej małżonków, którzy nie przestrzegają tej zasady.

Drodzy Czytelnicy (mam tu oczywiście na uwadze 
panie i panów), może nie każdy lubił fizykę podczas własnej 
edukacji szkolnej, ale dla dobra relacji małżeńskich i obu-
stronnej satysfakcji, lepiej odrobić lekcje z „fizyki” relacyjnej 
i przestrzegać zasad dynamiki małżeńskiej, których zdaje się 
jest więcej niż tych, które skonstruował Newton. Życzę zatem 
efektywnego stosowania i testowania ich na co dzień. 
Powodzenia.

    Ks. Sławomir Tykarski
Ludzie budują za dużo murów, a za mało mostów. Izaak Newton

1
 Oczywiście jest to tylko przykład. Inicjatorem oddziaływania może być również mąż.

2 
Ze względu na charakter i objętość artykułu zostaną one omówione tylko pokrótce.

3 
Odroczenie samo w sobie nie jest złym pomysłem, bowiem pozwala na uspokojenie silnych emocji i zebranie myśli, niemniej aby przyniosło 

pozytywne skutki, winno spełniać następujące warunku: treść konfliktu musi być uznana przez osobę, która chce odroczyć jego rozwiązanie, 
musi nastąpić wspólne ustalenie terminu, który jest realistyczny i dotyczy niedalekiej przyszłości, odroczenie nie ma na celu zbycia 
rozmówcy.

Co ma Newton do małżeństwa?
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Wszystkim można się podzielić Jesteśmy rodzicami trzylatka?!

 Ostatnio pisałam o tym jaką wspaniałą szkołą 
miłości jest rodzina. W tym artykule chcę zwrócić uwagę na 
budowanie postawy miłości bliźniego w wychowaniu 
naszych dzieci.
 Myślę, że spotkaliście się w swoim życiu z osobami, 
które niezwykle mocno broniły swojej przestrzeni 
i realizacji swoich potrzeb. Czy jesteśmy takimi osobami 
przekonujemy się często w sytuacjach jakiś braków. Na 
przykład na pielgrzymkach, w trudach podróży czy 
w sytuacjach nagłych, wymagających od nas zmiany 
planów. Gdy znajdziemy się w potrzebie, jak dobrze wtedy 
spotkać osobę, która nie tylko nam pomoże, nawet gdy to 
bardzo zmienia jej plany, ale jeszcze zrobi to chętnie 
i bezinteresownie. Tak po prostu, bo przecież trzeba 
pomagać. 
 Ale nie każdy tak myśli, a nawet wydaje się że coraz 
mniej takich osób spotykamy. Z czego to wynika? W dużej 
mierze z wychowania. Otóż rodzina to również miejsce 
w którym wspaniale można się nauczyć, że wszystkim 
można się podzielić i nie tylko z bratem czy siostrą. 
Z czułością wspominam znajome dziewczynki, które gdy 
dostały cukierka, kroiły go na pół lub nawet na trzy części, 
aby podzielić się z bratem i siostrą. To są chwile, które 
wspaniale uczą dzielenia się. Dzieci trzeba do takiej 
postawy zachęcać i pokazywać na własnym przykładzie. 
Trudno to zrobić, gdy dajemy dziecku wszystko, o co 
poprosi. Dziecko nie nauczy się elastyczności w zmianach 
swoich planów, jeśli w jego życiu wszystko zawsze jest na 
swoim miejscu i o właściwym czasie. 
 Prosta historyjka : Siadamy do stołu, do obiadu 
i słyszymy dzwonek do drzwi. To niespodziewani goście. 
Co mówimy? „Witamy, ale trochę jesteśmy zajęci, może 
spotkamy się innym razem.”, czy „Chodźcie, zapraszamy, 
poczekajcie w pokoju, bo mamy obiad”. A może powiemy : 
„Zapraszamy, jak dobrze że jesteście, pomożecie nam 
zjeść”. I po cichu dolewamy wody do zupy. Na przykładach 
dzieci uczą się najlepiej i najtrwalej. Musimy też dzieciom 
dać możliwość doświadczenia braku z powodu podzielenia 
się czymś, również czasem. Zbliża się post. Będzie więc 
okazja do codziennych małych wyrzeczeń. Można w ten 
sposób zbierać na Caritas, na jałmużnę postną czy na inny 
dobry cel. Ważne jest, żeby dzieci mogły doświadczyć trudu 
wyrzeczenia i radości pokonania swoich słabości.
 W ten sposób wychowamy ludzi, którzy będą 
szczęśliwi, bo dawanie bardziej cieszy niż branie. W ten 
sposób wychowamy również ludzi, których każdy by chciał 
spotkać, gdy znajdzie się w potrzebie. Tego sobie wszyscy 
życzmy. Pozdrawiam. 

Ania Wiśniewska
mama w drodze do świętości

 „Każde dziecko stanowi odrębną indywidualność, 
jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną osobę” to słowa 
Catherine Lee. Idąc w trop myśli, uważam, że każde dziecko 
rozwija się w swoim indywidualnym tempie, ma inne 
predyspozycje i talenty. Istnieje jednak pewien zespół 
umiejętności, za pomocą których można ocenić rozwój 
dziecka. Zatem jakie dziecko masz w domu?! Jakie sadzasz na 
kolana?! Jakie przytulasz?! Jakiemu czytasz bajki?! 
Odpowiedź powinna być jedna: najukochańsze. Pomogę Ci 
w tym artykule wskazać umiejętności, jakie Twoje najuko-
chańsze dziecko powinno osiągnąć w wieku trzech lat. Może 
rozpocznę od fizycznego obrazu dziecka: trzylatek powinien 
zgłaszać potrzeby fizjologiczne, w łazience próbować 
odkręcać i zakręcać kran, podejmować próby samodzielnego 
szczotkowania zębów, samodzielnie pić, przestawiać szklankę 
bądź kubek, podejmować próby samodzielnego nalewania 
wody, posługiwać się łyżką, rozbierać się samodzielnie, 
ubierać z pomocą, chodzić po schodach i próbować chodzić po 
nich krokiem naprzemiennym, chwytać małe i duże 
przedmioty, manipulować nimi. Nawlekać koraliki na 
sznurek. Twoje dziecko powinno już omijać przeszkody, kiedy 
biegnie i idzie. Jest gotowe, by jeździć na trzykołowym 
rowerku lub na rowerze biegowym. Mam nadzieję, że nie 
jeździ już wózkiem spacerowym;). Jest coraz sprawniejszy 
fizycznie, co sprawia, że czynności dnia codziennego nie 
przysparzają mu większych trudności.

Stany emocjonalne dziecka charakteryzują się w tym 

wieku krótkotrwałością, gwałtownością i dużą zmiennością. 

Z jednego stanu uczuciowego przechodzi szybko w drugi - 

często skrajny. Uświadamia sobie swoje pragnienia wyrażając 

je poprzez „ja chcę”, „ja nie chcę”. Potrafi rozwiązywać proste 

problemy (np. wie, że trzeba dosunąć krzesło, żeby dosięgnąć 

czegoś, co jest wysoko. Doskonale rozumie polecenia. Jest 

emocjonalnie spokojniejszy niż dwulatek. Walczy na każdym 

kroku o swoją autonomię, choć mniej buntowniczo niż dwu-

latek. Szuka cały czas potwierdzenia, akceptacji i skupienia na 

nim uwagi. Potrafi być zazdrosny, żąda wyłączności, często 

o coś pyta. Rozróżnia już płeć. 

Twoje trzyletnie dziecko powinno posługiwać się 

mową, a przynajmniej większość tego, co mówi powinna być 

zrozumiała. O mowie i zasobie słownictwa nie będę pisać, bo 

szczegółowo omówiła to w poprzednim numerze p. Agnieszka 

Białek. 

 Twoje dziecko poszło do przedszkola?! Na tym etapie 

powinno już radzić sobie z rozstaniem, a w przedszkolu posze-

rzyć swój krąg o wybrane osoby, rozpoznawać je i próbować 

o nich mówić, nazywać je, a w sali przedszkolnej odnaleźć 

swoje miejsce przy stoliku. Twój trzylatek powinien wchodzić 

w kontakt z nauczycielem i rówieśnikami, choć na dywanie 

będzie jeszcze przez pewien czas bawił się sam. Powinien po-

dejmować próby stosowania wybranych przez siebie zwrotów 

grzecznościowych (pod koniec trzeciego roku życia zaprze-

czać ich stosowanie), przestrzegać umów i zasad. Śpiewać 

fragmenty piosenki i powtórzyć krótkie, rymowane wierszyki 

Kącik Troskliwych Rodziców



na pamięć. Twoje dziecko jest już gotowe, żeby samodzielnie 

wycinać i posługiwać się nożyczkami (warto zwrócić uwagę 

na tym etapie, czy dziecko wybrało już rękę dominującą, jeśli 

jest leworęczne, warto zakupić nożyczki dla leworęcznych – 

będzie mu łatwiej wycinać). Sprząta po sobie zabawki. 

Zaczyna prawidłowo trzymać kredkę w dłoni, dopasowuje 

takie same kształty, układa klocki, proste puzzle, potrafi 

narysować koło, choć czasem bywa ono niedomknięte. 

Z przedszkola powinno „przynosić” przebogate zestawy 

pytań, np. Dlaczego? Po co? Kiedy? Te pytanie werbalizuje 

i często jeszcze przy tym gestykuluje. Powinno słuchać bajek 

czytanych, opowiadań, znać swoje imię i nazwisko, nazywać 

podstawowe kolory, liczyć i przeliczać do minimum trzech.

Pamiętajmy jednak, żeby - bez względu na to, czy 

Twoje dziecko osiągnęło w/w cechy czy też nie - chwalić 

swoje dziecko. Bo ono jest darem, cudem, życiem. A jeśli coś 

nas niepokoi, to idźmy do specjalisty, oni są również po to, by 

nam pomagać. 

Rozwijajmy w dzieciach szeroko pojętą 

samodzielność. Umożliwiajmy zabawę w domu, na placu 

zabaw. Wprowadzajmy zasady, mówmy poprawnie przy 

dziecku. Zadawajmy wiele pytań i odpowiadajmy na nie. 

Rozmawiajmy z dzieckiem. Dajmy siebie za wzór 

poprawnego zachowania. Kochajmy…. Tak z całego serca!!!

   Magdalena Kubiak-Skrzyńska 

        Prywatnie mama trzylatka

O Mszy Świętej najprościej cz. III
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Budynek kościoła
Dlaczego idę do kościoła? Bo to jest uprzywilejowane 

miejsce spotkania z Bogiem. Sam Chrystus nawiedzał 
Świątynię Jerozolimską, okazywał jej głęboki szacunek, 
przemawiał w synagogach. Świątynia Jerozolimska zaś jest 
uważana za pierwowzór świątyni chrześcijańskiej. Także 
dzisiaj Kościół ma liczne miejsca, w których gromadzi się na 
liturgię wspólnota wierzących. Są to nasze widzialne 
świątynie, święte miejsca, budynki kościelne, które zgodnie 
z Biblią (zob. J 2,19-20) są kojarzone wręcz z duchowym 
Ciałem Chrystusa. Ta symbolika jest szczególnie czytelna 
w kościołach zbudowanych na planie krzyża. Korpus 
Chrystusa to nawa główna, napięte Jego ręce to ramiona 
poprzecznego transeptu, głowa zaś z koroną cierniową - to 
prezbiterium. Taką samą symbolikę zawiera w sobie zgroma-
dzenie wiernych, zgodnie z pouczeniem św. Pawła Apostoła 
(1 Kor 3,16-17): „Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga 
i że Duch Boży w was mieszka?”. I dlatego budynek kościelny 
jest symbolem Kościoła-wspólnoty. W nim rozpoznajemy się 
jako Kościół pielgrzymujący, który w swej wędrówce ku 
wieczności otrzymuje właściwy, eucharystyczny pokarm - 
aby „nie ustać w drodze”, aby z niej nie zboczyć i by w tym 
właśnie Kościele Jezus opatrzył nasze duchowe zranienia 
towarzyszące nieodłącznie naszemu pielgrzymowaniu.

Wchodząc do kościoła zauważamy w jego kruchcie kro-
pielnicę, mały zbiornik na święconą wodę, czasem wolno-
stojący, czasem wmurowany w ścianę. Gest zanurzenia ręki 
w kropielnicy i nakreślenia znaku krzyża jest za każdym razem 
jakby powrotem do chrztu, przypomina, że specyficzna łaska 
tego sakramentu nie była czymś jednorazowym, lecz jest nadal 
w nas, we mnie obecna, gdyż jestem, zgodnie z nauką św. 
Pawła, „świątynią Ducha Świętego”. A przecież tylko jako 
ochrzczony mogę w sposób owocny uczestniczyć we Mszy 
św.
Kościół jest dla ołtarza

Sercem bryły budynku kościelnego jest zawsze ołtarz, 
święty stół, na którym uobecnia się ofiara krzyża. To na ołtarzu 
odtwarza się wieczernikową Ucztę Paschalną. Dlatego jest on 
znakiem samego Chrystusa, miejscem, gdzie uobecniają się 

zbawcze tajemnice. Stół jest miejscem spotkania, zgro-
madzenia. Cały wystrój budynku kościelnego podporząd-
kowany jest ołtarzowi - miejscu Ofiary Eucharystycznej. To 
sprawia, że ołtarz w czasie Mszy św. otaczany jest różnymi 
oznakami szacunku. Dokonuje się to przez jego ucałowanie, 
przyklęknięcie przy nim, skłon głowy czy ciała, okadzanie, 
umieszczanie przy nim (lub na nim) krzyża, składanie pod 
ołtarzem relikwii świętych, zapalanie świec, ozdabianie 
obrusami, kwiatami czy specjalne jego oświetlanie. Sama zaś 
bryła ołtarzowa musi być wykonana zawsze ze szlachetnego 
materiału, z (zazwyczaj) kamienną mensą, przy zachowaniu 
wskazań prawa liturgicznego oraz kryteriów piękna 
artystycznego.

Mszę św. sprawuje się przy stole ołtarzowym. Chleb 
Eucharystyczny przeznaczony jest na posiłek, do podziału. 
Już ze swej natury wspólny posiłek ma wartość społeczną, 
tworzy wspólnotę i zarazem do niej zobowiązuje.
Nieprzypadkowo Chleb Eucharystyczny nazywa się Komunią 
św. (od łacińskiego słowa  - wspólny), która to communis
nazwa sugeruje podwójny wymiar wspólnoty wierzących: 
z Chrystusem i między sobą. Do Stołu Pańskiego zasiadają 
różni ludzie, tak bardzo różni, że niejednokrotnie aż 
poróżnieni ze sobą. A Chrystus jest tylko jeden! Ten sam dla 
wszystkich. Ołtarz, jak stół rodzinny, gromadzi razem nas 
wszystkich. Skłóceni nie zasiadają przecież przy jednym stole. 
Rolą ołtarza-stołu jest budzenie pokoju, zgody, harmonii, 
dawanie radości spotkania, karmienie Chlebem życia 
wiecznego. W końcu ołtarz eucharystyczny rozsyła nas 
duchowo nakarmionych, zjednoczonych, wzmocnionych do 
naszych życiowych zadań, na dni zwyczajnego tygodnia 
pracy, trosk, radości, nadziei itd. W znaku ołtarza i Chleba 
z niego otrzymywanego zechciał Bóg pozostać wśród nas na 
zawsze.

Uzasadnione są zatem pytania: czy będąc na Mszy św. 
można nie mieć kontaktu, choćby wzrokowego, z ołtarzem? 
Czy można dobrze uczestniczyć w Eucharystii, stojąc 
w kruchcie budynku kościoła lub nawet poza nim?

    Ks. Jerzy Stefański   



CZAS NA KULTURĘ

 wtorki o 21:30

Audycje dla małżonków i rodziców

06.02 Upadłość konsumencka drogą uwolnienia od spirali zadłużenia.

 Mariusz Trela, dyr.  Centrum  Mediacji św. Rity w Toruniu

13.02 Jak zadbać o swoje małżeństwo. dr hab. Mieczysław Guzewicz, 

 teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor Rady EP ds. Rodziny 

20.02 Pułapki na drodze do wolności finansowej. Elżbieta Wrotek

 

06.03.  Czy warto wchodzić w trudne związki? ks. Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca

Toruńska Orkiestra Symfoniczna serdecznie 

zaprasza całe rodziny!

11.02.2018 godz. 16:00 – Sala koncertowa CKK Jordanki

C y k l  S y m f o n i k a  f a m i l i j n a  t o :

 - okazja do znakomitej zabawy i nowych eksploracji 

muzycznych dla wszystkich, 

- od Bacha do Hendrixa - najbardziej popularne utwory 

muzyki klasycznej, filmowej i rozrywkowej,

- orkiestra symfoniczna "na wyciągnięcie ręki" - możliwość 

przyjrzenia się pracy zespołu artystycznego TOS,

- muzyka i słowo - wprowadzenie w świat muzyki klasycznej 

"od kuchni" przez dyrektora artystycznego instytucji - 

Mariusza Smolija.

W programie:

J. Fucik - Wejście Gladiatorów, op. 68

N. Rimski-Korsakow - Taniec Klaunów z opery Królowa 

Śniegu

C. Saint-Saëns - Taniec Szkieletów, op. 40

G. Bizet - Carmen: Habanera, Aria Toreadora

L. Anderson - Sleigh Ride

mel. trad. -  Wide Missouir

J. Williams  - Muzyka z filmu Harry Potter

M. Rózsa - Muzyka z filmu Ben Hur

Wystąpią:

Mariusz Smolij /dyrygent/ i Toruńska Orkiestra Symfoniczna.

Osiecka po męsku – Marcin Januszkiewicz – 

koncert

Dwór Artusa 8.03.2018 (czwartek) godz. 19:00

Dzień Kobiet w Dworze Artusa to zawsze wydarzenie 

nietypowe. Tym razem specjalnie dla wszystkich kobiet – 

zabrzmią piosenki Agnieszki Osieckiej. Wykona je 

zwycięzca 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 

Marcin Januszkiewicz.

W odróżnieniu od stereotypowego podchodzenia do piosenek 

Osieckiej, artysta odkrywa ją na nowo. Po męsku, po 

swojemu, sprawiając że dobrze znane piosenki, zyskują nowy 

wyraz i brzmienie, w czym pomaga artyście jego 

charakterystyczny głos, momentami przywodzący na myśl… 

Janis Joplin, a także nowatorskie aranżacje.

Marcin Januszkiewicz – aktor, ukończył Akademię Teatralną 

w Warszawie w 2010 r. Karierę rozpoczął na deskach teatru 

Collegium Nobilium. W latach 2010-2012 związany był 

z Teatrem Współczesnym w Warszawie, gdzie wystąpił m in. 

w spektaklach: Moralność Pani Dulskiej w reż. Agnieszki 

Glińskiej i Hamlet w reż. Macieja Englerta. Obecnie można 

go oglądać na scenie Teatru Studio w przedstawieniach: Anna 

Karenina, Wiśniowy sad, Dwoje Rumunów mówiących po 

polsku, Wichrowe wzgórza. W 2017 r. otrzymał aż dwie 

nagrody podczas 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej – Grand 

Prix Złoty Tukan oraz Tukan Dziennikarzy. Zaśpiewał tam 

Nim wstanie dzień oraz Pieśń Legionów Polskich.

Wystąpią:
 • Marcin Januszkiewicz – śpiew
 • Jacek Kita – instrumenty klawiszowe
 • Łukasz Czekała – skrzypce elektryczne
 • Bartek Alber – gitara

red. PT

30.01 Małżeński rachunek sumienia. ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski

27.02 Jak przekazywać ogień wiary kolejnemu pokoleniu 

 dr Anna Saj, teolog z mężem Jackiem

13.03.  Spragnieni nieba. o. dr. Marek Wójtowicz

 

20.03.  Serwis małżeński. Barbara i Wojciech Gałązka

27.03.  Małżeńska droga krzyżowa. ks. Artur Szymczyk, Elżbieta i Paweł Sołdrowscy 

03.04 Moc błogosławieństwa. o. Andrzej Laskosz, kustosz Sankt. Maryi Gwiazdy  

 Nowej Ewangelizacji i św J.P. II, s. dr Barbara Wójcik przełożona Sióstr
Franciszkanek Rodziny w sanktuarium, Anna i Janusz Wiśniewscy



Przedstawienie
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