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Wakacje .. Rekolekcje .. odpoczynek .. Rodzina
Kochani Małżonkowie i Rodziny, Drodzy Kapłani,
Kończymy kolejny rok naszej pracy i formacji w
kształtowaniu naszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Czas piękny, niekiedy wymagający, który dał
nam Jezus Chrystus, po to,
aby realizować poprzez
swoje życie małżeńskie,
rodzinne, kapłańskie swoje najpiękniejsze powołanie do życia poprzez Boga,
w Bogu i dla Boga.
Życzymy Wam wszystkim, aby wakacje letnie, a w szczególności czas
świętych rekolekcji, były czasem błogosławionego odpoczynku i pogłębienia relacji z Panem Bogiem i najbliższymi.
Do zobaczenia we wrześniu :-)
Marlena i Remigiusz Galiccy - para diecezjalna DK Diecezji Bydgoskiej
wraz z Księdzem Januszem Konyszem - Moderatorem Diecezjalnym DK
Diecezji Bydgoskiej

Pielgrzymka DK do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
Rankiem 20 maja ze skąpanej w słońcu Bydgoszczy wyruszyliśmy autokarem
do Sanktuarium św. Józefa na XX pielgrzymkę Domowego Kościoła do Kalisza. Podróż minęła nam szybko wypełniona modlitwą, śpiewem i serdecznymi
rozmowami. Natomiast Kalisz przywitał nas pochmurnym niebem i zimnym
porywistym wiatrem. Nic sobie z tego nie robiąc udaliśmy się od razu na plac
obok Bazyliki, aby uczestniczyć w zawiązaniu wspólnoty. Para krajowa, Kasia i Paweł Maciejewscy powitali serdecznie przybyłych m.in. moderatora
generalnego Ruchu Światło-Życie –ks. Marka Sędka, moderatora krajowego
Domowego Kościoła - ks. Tomasza Opalińskiego, odpowiedzialną główną
INMK-Jolantę Szpilewicz z Krościenka oraz około dwa tysiące członków Domowego Kościoła z całej Polski.
Hasło tegorocznej pielgrzymki brzmiało; ”Ksiądz Franciszek Blachnicki –
Sługa Niepokalanej”.
Temat ten naświetliła p .J. Szpilewicz ukazując nam na tle wydarzeń z życia
Założyciela jego wielką pokorę, miłość i ufność do Maryi. Ksiądz Franciszek
stwierdził nawet, że gdyby Niepokalana zażądała od niego zniszczenia wszystkich jego działań i dokonań, on z całych sił pomagałby Jej w ich unicestwieniu.
Niesamowite!
Następnym punktem naszego spotkania było nabożeństwo maryjne, które miało
charakter medytacji modlitewnej. Fragmenty tekstów ks. Franciszka przeplatane
były śpiewem i modlitwą różańcową.
Pielgrzymka to nie tylko głębokie przeżycia religijne, ale też okazja do spotkań.
Doświadczyliśmy tego w tzw. ”czasie dla siostry i brata” mogąc porozmawiać
(często po wielu latach) ze przyjaciółmi z Koniakowa, Gietrzwałdu, Górki
Klasztornej ...
Jednak szczytem i uwieńczeniem naszej pielgrzymki była Eucharystia, która ze
względu na brzydką pogodę została przeniesiona do Sanktuarium .Kościół był
wypełniony po brzegi, a i tak nie wszyscy mogli wejść do środka .Mszy świętej
przewodniczył ordynariusz kaliski ks. biskup Edward Janiak. Liturgia zachwyciła nas swoją głębią i oprawą a w szczególności przepięknym śpiewem prowadzonym przez diakonię muzyczną filii śląskiej.
Po Eucharystii para krajowa dokonała aktu zawierzenia małżeństw ,rodzin i całego Domowego Kościoła św. Józefowi a my razem z całą wspólnotą każde wezwanie z ufnością kończyliśmy słowami:
Prosimy Cię ,święty Józefie!
Pielgrzymka do Kalisza była dla nas błogosławionym czasem .Za wszystko czego doświadczyliśmy w Kaliszu; za Eucharystię, umocnienie wiary, spotkanie
z drugim człowiekiem i przybliżenie osoby ks.Franciszka i Twoją opiekę nad
nami – Dziękujemy Ci, święty Józefie!
Gabrysia i Piotr Rozworowscy

Dialog małżeński - świadectwo
Jesteśmy małżeństwem od 40 lat. Mamy czwórkę dzieci i sześcioro wnuków.
Mieliśmy to szczęście, że dzieciństwo i młodość przeżyliśmy w rodzinach
katolickich, które na pierwszym miejscu stawiały Boga. Wstępując w związek
małżeński mieliśmy solidne podstawy wiary. W pewnym momencie w naszych
sercach zrodziło się pragnienie jeszcze bliższego poznania Boga. Zaczęliśmy
szukać wspólnoty. Na naszej drodze duchowej pojawił się Domowy Kościół,
w którym jesteśmy już 23 lata. To wspólnota, która pozwala całej naszej
rodzinie kroczyć drogą, na której odczytujemy wolę Boga względem naszego
małżeństwa i rodziny. Podczas rekolekcji, na które pojechaliśmy, odkryliśmy
z radością, że Bóg stał się nam jeszcze bliższy. Poznaliśmy jasne drogowskazy
zbliżające nas do Boga i do współmałżonka.
Dzisiaj chcemy zatrzymać się przy jednym z nich z napisem ,,Dialog
Małżeński”. Potrafiliśmy rozmawiać szczerze na wszystkie tematy, ale nigdy
nie zapraszaliśmy Boga do naszych rozmów. Szybko się przekonaliśmy, że jest
różnica, miedzy naszymi rozmowami, a dialogiem, który określa się też
jako ,,obowiązek zasiadania”. To niezwykłe spotkanie rozpoczynamy
zapaleniem świecy. Spontaniczna modlitwa do Ducha św. wprowadza nas
w atmosferę dialogu, który przeżywamy raz w miesiącu. Rozmawiamy na
wszystkie tematy, zaczynając od bardzo osobistych, rodzinnych,
wspólnotowych, kończymy na społecznych w zależności od tego, co aktualnie
przeżywamy. Czujemy, że Bóg jest z nami, jesteśmy poruszeni Jego wielkością.
W wielu sytuacjach okazał się najlepszym doradcą. W takich chwilach czujemy,
że sakrament małżeństwa to szczególna więź łącząca nas z Bogiem. Pan uczy
nas miłości w małżeństwie i rodzinie. Często podczas dialogu czytamy
fragment Pisma Świętego i ku naszemu zaskoczeniu przeczytany fragment
daje nam odpowiedź na konkretny problem, albo podsumowuje naszą rozmowę.
Głęboko wierzymy, że w tej ,,Żywej Księdze”, każdy znajdzie to, czego
potrzebuje. Wystarczy mieć w sercu otwartość i pokorę, a dary Ducha Św.
rozlewają się w obfitości. Sprawy, które kiedyś były trudne do przyjęcia,
dzisiaj wydają się normalnością. Co dawniej było ,,krzyżem”, dzisiaj jest
błogosławieństwem. Rozmowy w obecności Boga dają nam siłę na przetrwanie
wszelkich trudności. Codzienna Eucharystia i Komunia Św., częsty
sakrament pokuty, umacniają nas. Naszą wiarą pragniemy się dzielić
z innymi. Chcielibyśmy, żeby przez nasze życie ktoś mógł zobaczyć Boga.
Grażyna i Grzegorz

Dzieło Niepokalanej
Duchowość Ruchu Światło-Życie od swego początku związana jest z
Maryją Niepokalaną. Ks. Franciszek żył w głębokiej relacji z Maryją. To
Ona była jego najwspanialszą przewodniczką zarówno w nawróceniu,
jak i pełnionej misji. Pokazywała mu jego pychę w pragnieniu realizacji
siebie i zsyłała mu oczyszczające cierpienia. Nawrócenie ks. Franciszka
polegało więc na całkowitym wyzbyciu się własnej inicjatywy w
działaniu i na bezgranicznym oddaniu się przez Niepokalaną w ręce
miłosiernego Boga.
Rys oddania się Bogu przez Maryję był obecny w duchowości wielu
świętych: Rycerstwo Niepokalanej św. Maksymiliana Marii Kolbe,
Totus Tuus św. Jana Pawła II, program odnowy narodu polskiego
przygotowany i wprowadzony przez Sługę Bożego ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego.
W jubileuszowym roku 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie,
Niepokalana i Jej rola w Kościele wymagają szczególnego pochylenia się
nad tymi tajemnicami. Pomaga nam w tym ks. Franciszek, który żył na
co dzień zawierzeniem Maryi poprzez nieustannie ponawiane akty czci
i oddania oraz praktykowane nabożeństwa pierwszych sobót. Matka
Boża zwracała mu uwagę na Jej rolę w prowadzeniu Kościoła do Jezusa,
skoro to właśnie w pierwsze soboty miesiąca i w Jej święta zsyłała mu
„oczyszczające chłosty”, prowadzące go do jeszcze głębszego
zjednoczenia z Bogiem. Podczas homilii wygłoszonej 8 czerwca 1981
roku ks. Blachnicki powiedział: „Tajemnica Niepokalanej, Matki
Kościoła nie objawiła się jeszcze w pełni w naszym Ruchu. Nie istnieje
jeszcze w ogólnej świadomości jego członków fakt, że Ruch Światło-Życie
posiada także drugą nazwę „Dzieło Niepokalanej, Matki Kościoła”. (…)
Nie rozumiemy też jeszcze w pełni, tego głębokiego wewnętrznego
powiązania między tajemnicą Chrystusa Sługi i tajemnicą Niepokalanej
Matki Kościoła. (Jedność i diakonia, s. 119)
Ksiądz Franciszek tłumaczy dalej na czym polega najwspanialsza,
szczytowa w swej miłości diakonia, czyli służba Chrystusa Sługi. Mówi,
że zawiera się ona w najdoskonalszym akcie oddania się Ojcu - w akcie
dobrowolnej i w pełni świadomej miłości podczas śmierci Jezusa na
krzyżu: Ojcze w Twoje ręce powierzam ducha mego (Łk, 23,46).

Najpełniejsza miłość Ojca natomiast zawiera się w zwróceniu
Chrystusowi życia w akcie Zmartwychwstania. W ten sposób śmierć,
poprzez miłość, staje się życiodajna. A rola Maryi? Jako
Niepokalana, wolna od grzechu pierworodnego, stojąc pod krzyżem
w sposób doskonały oddaje siebie Chrystusowi i podobnie jak On,
przyjmuje tę doskonałą miłość z rąk samego Boga Ojca, by następnie
dawać ją Kościołowi.
Anna i Paweł Szarapkowie

Czym jest, a czym nie jest dialog małżeński - świadectwo
Dialog małżeński to spotkanie męża i żony w obecności Boga.
Obecność tę symbolizuje zapalona świeca. Rozmowa ta jest drogą do
pełniejszego poznawania się, a także odczytywania woli Bożej
względem naszego małżeństwa i rodziny.
Teoretycznie wydaje nam się oczywiste, że rozmowa składa się ze
słuchania i mówienia. Jednak zbyt często zależy nam na mówieniu .
Oczekujemy, że będziemy wysłuchani, przedstawimy własny pogląd,
uzasadnimy swoje racje. Czujemy się zranieni, gdy tak się nie dzieje.
Z czasem uczymy się, że to właśnie słuchając, okazujemy sobie
szacunek i głęboko uwrażliwiamy się na siebie. Mamy szansę pełniej
zaakceptować się wzajemnie. Siostra Jadwiga Skudro przypominała
prostą prawdę, że człowiek ma dwoje uszu i tylko jedne usta, więc
powinien więcej słuchać niż mówić.
Staramy się, aby w naszym dialogu mówienie było dzieleniem się, a
nie dyskusją. Unikamy dominacji. Uczymy się mówić o swoich
przeżyciach wewnętrznych, przedstawiając swój punkt widzenia
danego zagadnienia. Mówimy o swoich uczuciach i doświadczeniach.
Wiemy już, że zrozumienie współmałżonka, nie oznacza wcale
usprawiedliwienia błędów popełnionych przez niego, ale pozwala
poszerzyć nasze spojrzenie, np. w świetle zranień wyniesionych
z domu rodzinnego.
Dialog nie jest magicznym narzędziem, które powoduje, że coś się od
razu zmienia raz na zawsze. Mądrością założyciela ks. Franciszka
Blachnickiego było zalecenie zasiadania do dialogu raz w miesiącu –
ani za często, ani za rzadko. Dialog pozwala wciąż na nowo ożywiać i
pogłębiać relacje. Mimo, że nieuchronnie wracają upadki,

nieporozumienia, nie warto zrażać się nimi. Dialog podejmować
trzeba wciąż na nowo, z coraz większą miłością. Wiemy już, że aby
rzeczywiście spotkać się z sobą i z Bogiem w małżeństwie, trzeba
więcej słuchać niż mówić, bardziej rozumieć niż oceniać, raczej
dzielić się niż dyskutować, a nade wszystko-wybaczać!
Sabina i Piotr

Maryja w dziełach i w życiu ks. Franciszka
Dzień 13 maja sytuuje nas w obliczu Matki Bożej objawiającej się
w Fatimie, a jednocześnie przypomina wydarzenie, które wstrząsnęło
całym światem – zamach na papieża, św. Jana Pawła II. Kiedy zastanawiamy się nad rolą Maryi we współczesnym świecie, dostrzegamy
niezwykle rozmodlonych ludzi, dla których bezgraniczne oddanie Maryi stanowiło istotę życia i których doprowadziło do wyżyn świętości.
Czytając pisma Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i przyglądając się dziełom życia - Ruchowi Światło-Życie oraz Instytutowi
Niepokalanej Matki Kościoła, zauważamy, że były one głęboko związane z Maryją Niepokalaną. Wsłuchując się w głos objawień Matki
Bożej w Fatimie, można powiedzieć, że duchowość Założyciela Ruchu Światło-Życie rozwijała się zgodnie z tym przesłaniem. Ks. Franciszek Blachnicki pisał: „Jeżeli mówimy o oddaniu się Maryi, o oddaniu się Niepokalanej, to jest to pewien skrót myślowy, bo trzeba zawsze dopowiadać: oddanie się z Niepokalaną, przez Nią, w zjednoczeniu
z Nią, na Jej podobieństwo - Chrystusowi. Maryja nie może być kresem naszego oddania się. Ona tylko po prostu jest pomocą do tego,
żebyśmy na Jej podobieństwo pełniej oddali się Chrystusowi”.
W 1971 roku Ks. Franciszek ukończył 50 lat. Był to dla Niego impuls
do refleksji nad powołaniem i jego realizacją w dalszym życiu. Podczas rekolekcji u ojców kamedułów napisał: „Jeżeli Ruch Żywego Kościoła ma być «Dziełem Niepokalanej, Matki Kościoła», to zupełnie
inaczej musi wyglądać moje nabożeństwo do Niej”. (…) Powinienem
znów stanąć na gruncie aktów oddania się, tyle razy ponawianych w
różnych przełomowych momentach życia. (…) Schemat «Dzieła Niepokalanej, Matki Kościoła» powinien odpowiadać dziełu «Milicji Niepokalanej» o. Maksymiliana Kolbego”.
Porównanie darów-zobowiązań Ruchu Domowego Kościoła z prośbami Matki Bożej Fatimskiej wyrażone podczas objawień ukazuje
ogromną zbieżność. Program życia chrześcijańskiego zakłada nawró-

cenie, tj. przemianę życia poprzez modlitwę, rozważanie Pisma Świętego i posłuszeństwo woli Bożej. Matka Boża w Fatimie prosi też o
odprawienie nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca mówiąc:
W godzinę śmierci obiecuję przyjść na pomoc z łaskami potrzebnymi
do zbawienia tym, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię św., odmówią jeden różaniec i przez
piętnaście minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
Tak więc, wypełniając prośby Matki Bożej Fatimskiej, pełniej realizujemy duchowość Ruchu. Przybliżamy się również do rysu duchowości
ks. Franciszka Blachnickiego, wiernego narzędzia Niepokalanej
i „gwałtownika” Królestwa Bożego.
Anna i Paweł Szarapkowie

Świadectwo o Dialogu
Zobowiązania we wspólnocie Domowego Kościoła odczytujemy jako
dary, które wzmacniają więź małżeńską. Przez ich realizację w codziennym życiu odkrywamy bogactwo sakramentu małżeństwa , jego
głębię i piękno. Wiadomo, że nie jest łatwo przejść przez życie istotom
tak bardzo różniącym się od siebie jak kobieta i mężczyzna. To są dwa
inne światy. Żeby się poznać i zrozumieć trzeba rozmawiać i nie ma
innego wyjścia. Dlatego w charyzmacie Domowego Kościoła mamy
do zrealizowania tzw. obowiązek zasiadania. Jest to inaczej nazywany
dialog małżeński. Raz w miesiącu znajdujemy czas tylko dla siebie,
aby porozmawiać w obecności Boga. Małżonkowie mogą ustalić sobie
stałą datę swoich spotkań. Jaki to dzień? Przykład podają
w swoim świadectwie Ela i Romuald: ,,na dialogu spotykamy się systematycznie każdego 26 dnia miesiąca – to data naszego ślubu. Jest to
dzień wielkiego święta. Często praktykujemy czytanie fragmentu Pisma
Świętego, odnajdując Słowo, które pomaga nam odczytać wolę Boga
względem naszego małżeństwa. Modlitwa do Ducha Świętego pomaga
w miłości rozpocząć dialog”. Dalej wskazują na ważny aspekt tej wyjątkowej rozmowy. Małżonkowie podkreślają, że ,,nauczyć się trzeba

pierwszeństwa słuchania przed mówieniem, dzielenia się przed dyskusją, zrozumienia przed ocenianiem.” Dalej zauważają, że dialog ,,jest
i pozostanie w naszym małżeństwie życiodajną siłą”. Wspólne życie
to nieustanna nauka siebie nawzajem, poznawanie, które nie ma końca. Piękny jest podany przez małżonków przykład wypracowania postawy, która opiera się na słowach Pisma Św. ,,niech nad Waszym
gniewem nie zachodzi słońce”. Spotkanie, dialog, przebaczenie to
filary miłości małżonków. Wszystko to sprawia, że płynące lata małżeństwa zbliżają nas do siebie. Wspólne życie nabiera niezwykłego
blasku. Warto spróbować.
Opracowała Dorota Płachhta

Kornelia Gemma Skrycka,
ur. 15.02.2017r.
Drugie dziecko Marty i Kacpra,
krąg przy parafii Matki Boskiej
Ostrobramskiej, Rejon II.

Krzysztof Wiesław Hernacki,
ur. 25.12.2016r.
Drugie dziecko Hanny i Błażeja,
krąg pilotowany przy parafii
NMP Królowej Polski w Brzozie

Antoni Dreger,
ur. 24.03.2017r. Trzecie
dziecko Eweliny i Piotra, IV krąg
przy parafii MB Fatimskiej

Ryszard Golla - powrócił do domu Ojca
Ryszard Jan Golla urodził się w Sępólnie Krajeńskim 22 marca 1966r.
Ukończył tam szkołę podstawową i liceum. Następnie w latach 1986-1991 studiował na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie - na kierunku Inżynieria i Automatyka Przemysłu Spożywczego.
W 1990 roku wybrał się na winobranie do Francji, gdzie poznał przyszłą żonę
Ewę. Po roku znajomości zawarli związek małżeński.
Zamieszkali w Białymstoku, gdzie Ryszard
stawiał pierwsze kroki jako samodzielny
przedsiębiorca. W 1991r urodziła się im
pierwsza córka Justysia.
Po dwóch latach zmienił miejsce zamieszkania. Ryszard został kierownikiem produkcji w fabryce żelatyny pod Grójcem.
W 1995 roku postanowili wrócić w rodzinne strony, do Bydgoszczy. Tu jego pasja
słuchania rozmówcy ujawniła się w najpierw w roli przedstawiciela farmaceutycznego a potem agenta ubezpieczeniowego.
Już po roku został menagerem zespołu. Jego cierpliwość, perfekcjonizm, pracowitość
sprawiły, że współpracownicy zawsze mogli się do niego zwrócić z każdą sprawą. W
1998r urodził się syn Wiktor a w 2000r córka Kasia.
Jego pasją była praca i dom. Z cierpliwością
sadził róże, pielęgnował ogród lub czytał nowinki o zdrowiu. Każdego częstował własnym jogurtem, wspierany przez żonę, którą pokochał, jak mówił, dzięki talentom kulinarnym :)
Uwielbiał góry i muzykę jazzową, szczególnie saksofon, na którym grał wcześniej w Orkiestrze Strażackiej w Sępólnie.
Był szczególnie dumny z dzieci, które rozwijały się artystycznie i muzycznie.
Każdy koncert wiolonczelowy Kasi czy występ Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi
Bydgoskiej z udziałem syna Wiktora był dla niego obowiązkowym i wyjątkowym przeżyciem.
Bardzo był dumny z Justysi i jej narzeczonego Mirosława oraz nowonarodzonego 19 marca br. wnuka Mirka.
Bardzo kochał i troszczył się o Rodziców, powtarzał z dumą, że z Tatą stolarzem zrobił niejeden mebel!
Zakończę słowami na szybko zapisanymi przez kolegę:

Zgasło światło, ucichł dźwięk
Silnik przestał grać
Panie, przyjmij ten mój lęk
Że nie zdążę dać
Moim bliskim tego, co
W planie miałem dziś.
Teraz taka cisza,
Teraz możesz przyjść.

Przyjdź i przynieś pokój swój
Wszystkim, których ja
Tak kochałem, trud i znój
Dając im co dnia.
Przyjdź i weź w opiekę ich,
Życie przecież trwa!
Ty to lepiej możesz dać
Niż dać mogłem ja.

Bawić się jak dzieci
W dniu Świętości Życia (25 marca) odbyło się najweselsze, jak myślę,
spotkanie rodziców DK w minionym roku formacyjnym. Poprowadziła je
Iwonka Wolf (metodyk wychowania przedszkolnego). Odkryliśmy, że
można bawić się pląsając, rzucając kapslami, łowiąc ryby i ścigając się z
żółwiami. W zabawach towarzyszyły nam grupowe śpiewy – jak się okazuje każdy może to robić!
W warsztacie uczestniczyły też dzieci. Razem z rodzicami przeżyły trzygodzinną przygodę i miały ogromną frajdę. Taki też był cel naszego spotkania: nauczyć się zabaw, które można wykorzystać na spotkaniach urodzinowych, rodzinnych, kręgowych. Przypomnieć sobie zabawy dzieciństwa i przekazać je dzieciom zagubionym w świecie drogich zabawek i
elektronicznych gadżetów. Iwonka potrafiła zachęcić dorosłych do zabawy w kółeczku, pląsania i kucania, aby zobaczyć świat z pozycji dziecka.
Ten powrót do dzieciństwa miał też głębszy, biblijny aspekt – bo kto nie
stanie się jak dziecko nie może w duchowych poszukiwaniach przyjąć
postawy Bożego Dziecka. Zabawy, pomysły zabawek i piosenki, które
wykorzystywano na spotkaniu zostały nagrane i zapisane. Są dostępne na
płytach przygotowanych przez Diakonię Wychowawczą (tel.
722152111). Wiemy, że Agnieszka (uczestnik spotkania) już z dobrym
skutkiem wykorzystała pomysły na urodzinach swojej córeczki Zosi. Zapraszamy więc kolejnych rodziców gotowych na przeżycie radości swojego powołania na warsztaty w przyszłym roku formacyjnym.

Ogłoszenia
1. Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji
Bydgoskiej odbędzie się 3 września 2017 r.- miejsce i czas zostanie
ogłoszone w późniejszym czasie;
2. Pielgrzymka diecezjalna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej
do Krościenka z okazji 30-tej rocznicy śmierci ks. Franciszka Blachnickiego - 29.09.2017 r. - 2.10.2017 r. /Częstochowa, Katowice, Krościenko, Kraków Łagiewniki) - szczegóły będą podane w miesiącach lipiecsierpień 2017 r
3. Filialna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej do
Gietrzwałdu -26 sierpnia 2017 r. w 140 rocznicę objawień gietrzwałdzkich oraz 50 rocznicę koronacji obrazu matki Bożej Gietrzwałdzkiej- zapisy
u
Wisi
i
Bogdana
Szydłowskich
(tel.603520173;
mail: wisbog@wp.pl)
4. Zapraszamy na wyjątkowe rekolekcje prowadzone przez wyjątkową
Osobę - świadka życia Ks.Franciszka Blachnickiego - Panią Dorotę
Seweryn
Temat - ''Człowiek wiary konsekwentnej - Ks.Franciszek Blachnicki''
Termin - 6-8.10.2017. Miejsce - Zespół Szkół Katolickich Pomnik Jana
Pawła II w Bydgoszczy. Forma dojazdowa, bez noclegów. Zapraszamy
rodziny oraz młodzież. Rekolekcje organizowane w ramach Jubileuszu
30-lecia śmierci Księdza Franciszka Blachnickiego. Zaprasza Diakonia Społeczna.
5. I-szy Bal Niepodległości Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej
odbędzie się 11 listopada 2017 r. w Hotelu Holiday Inn w Bydgoszczy
od godz. 19.00. Zapisy będą możliwe poprzez aplikację dostępną na stronie Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej od 15 lipca 2017 r.- ilość
miejsc ograniczona.
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