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Boże Narodzenie AD 2017
"W pochylonych nad małym Jezusem Maryi i Józefie odkrywamy tajemnicę
miłości rodzinnej- mieć czas na to, aby się zatrzymać, pobyć ze sobą, porozmawiać, szukać miejsc i sytuacji, które pozwolą na budowanie trwałych więzi.
Nie mogą być one oparte na wykorzystaniu innych do własnych celów, ale
maja być owocem pogłębionej miłości opartej na darze z siebie. Święta Rodzina, jak wiemy z zapisów biblijnych, nie posiadała wiele majątku. Jednak
zawsze, kiedy spoglądamy na żłóbek, odkrywamy radość Rodziców, którzy
z zachwytem wpatrują
się w Boże Dziecię
i choć doskwiera im
chłód, to cieszą się sobą, cieszą się miłością,
cieszą się obecnością
Boga wśród nich. Każda
rodzina ma w sobie coś
z tej Rodziny Nazaretańskiej. Każda rodzina
potrzebuje pielęgnować
w sobie ten zachwyt
nad miłością. Tam, gdzie
jest miłość, samotność
nie istnieje."
(fragment z Listu Pasterskiego Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny - 2014 r.)

Drodzy Kapłani, Małżonkowie,
Drogie Rodziny
Niech Dzieciątko Jezus w swojej Boskiej szczodrobliwości obdarzy Was
wszelkimi łaskami i błogosławieństwem, a Jego Najświętsza Matka niech
Was wspomaga wszelkim dobrem i uczyni godnymi wiecznej chwały.
W kolejnym roku liturgicznym Jezus wzywa nas , abyśmy szli za natchnieniami Ducha Świętego. Dajmy Mu się poprowadzić.
Marlena i Remigiusz Galiccy wraz z ks. Januszem Konyszem
Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Diecezji Bydgoskiej

Cóż to był za bal!
Święto Niepodległości przeżywaliśmy od ładnych paru lat w Bydgoszczy. Kilka
lat temu pięknie było poczuć atmosferę lat dwudziestych, gdy ulice miasta zmieniły się klimatycznie w początek ubiegłego stulecia. Śpiew pieśni patriotycznych,
inscenizacje historyczne, stroje z tamtych lat, samochody – tworzyły niesamowitą
atmosferę tamtych lat. Myśleliśmy wtedy – tak można świętować! Gdy usłyszeliśmy o organizowanym Balu Niepodległości
uznaliśmy, że to piękny sposób
świętowania tego ważnego dla
nas dnia. W zamyśle organizatorów, m.in. Doroty i Andrzeja
Rona, przesłaniem balu była pamięć o tych, którzy oddali życie,
abyśmy my mogli żyć na polskiej ziemi. Bezalkoholowy bal Niepodległości to coś
więcej niż organizowana wielokrotnie zabawa karnawałowa. Organizatorzy chcieli, żeby było inaczej, zadbali, aby było uroczyście i patriotycznie. Na sali hotelu
Holiday Inn zgromadziło się ponad 200 osób. Każdy otrzymał rozetę w barwach
narodowych i piękne wydanie śpiewnika pieśni patriotycznych. Po serdecznym
powitaniu wszystkich uczestników balu oraz podziękowaniach skierowanych do
organizatorów i sponsorów, para diecezjalna Domowego Kościoła Marlena i Remigiusz Galiccy zaprosili na pierwszą część wieczoru. Fotografie starej Bydgoszczy ukazujące się na ekranach,
montaż
słowno–muzyczny
opowiadający o drogach niepodległości, wytworzyły niepowtarzalny klimat. Śpiewniki
oraz wyświetlane teksty widoczne na czterech ekranach
pozwoliły włączyć się we
wspólny śpiew pieśni patriotycznych z zespołem Diakonii
Społecznej Ruchu Światło –
Życie Diecezji Bydgoskiej.
Było wzruszająco. Później
przyszedł czas na wykwintną kolację, a po niej bal na 100 par! Przy dźwiękach
muzyki, tańcu, rozmowach z przyjaciółmi, spotkaniach przy stolikach i kawie,
czas upłynął bardzo szybko, choć podobno listopadowe noce są długie… Bawiliśmy się do wczesnych godzin rannych. Wychodziliśmy może trochę zmęczeni, ale
uśmiechnięci i zadowoleni. Czy tworząc to wydarzenie organizatorzy byli pewni

sukcesu? Pewnie nie. Dziś wiemy, że warto było. Jeśli organizatorzy podejmą
trud organizacji Balu Niepodległości po raz drugi – na pewno będą chętni by
przeżyć takie chwile, które w miłej i podniosłej atmosferze pozwalają uczcić
pamięć tych, którzy oddali swe życie za wolną Polskę. Zwłaszcza, że czeka nas
świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości.
Mimo, że to był bal, czyli muzyka i taniec – przyszły nam do głowy słowa Stanisława Wyspiańskiego „Polska to wielka rzecz”. Takie wydarzenie w Bydgoszczy to piękna karta wpisująca się w obchody 11 listopada w naszym mieście.
Dorota i Zbyszek Płachta

Jesienne DWDD 2017
„Pragnę służyć” - to temat jesiennego Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych,
który odbył się 18.11.2017 r. w Kościelcu Kujawskim koło Inowrocławia. Tym
razem odpowiedzialni i członkowie diakonii z filii pelplińskiej, w skład której
wchodzi siedem diecezji (bydgoska, elbląska, gdańska, gnieźnieńska, pelplińska
i warmińska), spotkali się w Kościelcu Kujawskim. Moderator naszej filii, ks.
Zenon Pipka, zauważył, że po raz kolejny naszemu spotkaniu towarzyszy św.
Jan Paweł II, bowiem tak jak poprzednio miejscem spotkania był zespół szkół,
któremu patronuje ten właśnie święty. Naszą diecezję reprezentowali: Para
Diecezjalna Domowego Kościoła oraz przedstawiciele diakonii liturgicznej,
modlitwy, muzycznej, społecznej i wyzwolenia. Gościliśmy także nowych
odpowiedzialnych za diakonie centralne: komunikowania społecznego
i diakonię życia.
W czasie konferencji ks.
Zenon przypomniał nam
kilka
ważnych
myśli
o diakonii. Nasza służba ma
być autentyczna i świadoma, budowana na żywej
relacji z Chrystusem wówczas będziemy „nowymi ludźmi dla Chrystusa i Kościoła”. Przynależność do diakonii związana jest
z konkretnymi wymaganiami życia wewnętrznego: 1) Jednoczenie się
z Maryją w jej oddaniu się Chrystusowi Słudze 2) Namiot Spotkania 3) Liturgia
Godzin 4) Eucharystia 5) Słowo Boże słowem życia 6) Pogłębianie wiedzy
religijnej 7) Sakrament Pojednania 8) Nowa kultura i nowy styl życia 9) Dobra
materialne 10) Oaza rekolekcyjna 11) Charyzmat spotkania 12) Spotkania
zespołu diakonii (zob. „Charyzmat i duchowość Ruchu Światło-Życie”). Zostały
one szerzej omówione w czasie konferencji i stały się przedmiotem rachunku
sumienia w czasie następującego po niej Namiotu Spotkania. Centrum DWDD
była Eucharystia w Kościele pw. św. Małgorzaty, zbudowanym na przełomie

XII i XIII wieku.
W homilii ks. Marek Siwka zwrócił uwagę na to, że wszyscy jesteśmy sługami
na wzór Niepokalanej. Nasza służba ma być „z sercem na dłoni”, a jednocześnie
mamy być w niej wytrwali, tak jak ewangeliczna wdowa.
Nieszporom wieńczącym DWDD przewodniczył ks. Michał Sołomieniuk, który
w krótkiej homilii nawiązał do przypowieści o talentach, rozważanej
w czasie spotkań grup diakonijnych.
Każdy DWDD to także czas wzajemnego ubogacania się życiem naszych
diecezji i diakonii. Wysłuchaliśmy świadectwa Leszka Dubickiego z gdańskiej
diakonii społecznej, który podkreślał potrzebę obecności ludzi Kościoła
w różnych płaszczyznach życia społecznego, aby nie decydowano o nas bez nas.
Podczas godziny odpowiedzialności poszczególne diecezje dzieliły się
inicjatywami, jakie udało im się podjąć w związku z 30 rocznicą śmierci naszego
Założyciela, ks. Franciszka Blachnickiego: rekolekcje i sympozja związane
z jego osobą, pielgrzymki do Krościenka, akcja „Podziwiam Blachnickiego”
i inne. Nie zabrakło także zaproszeń, w tym z naszej diecezji - na
Ogólnopolskie Sympozjum pt. "Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek
Blachnicki - wizjoner Nowego Człowieka i Żywego Kościoła", które odbędzie
się w dniach 1-2 czerwca 2018 r w Bydgoszczy. A na kolejnym DWDD
spotkamy się 21 kwietnia 2018 r. w Pelplinie - w Collegium Marianum, którego
patronem jest... św. Jan Paweł II.
Patrycja

Droga do Nowego Człowieka
Dzisiejszy Świat pełen fascynacji, kolorów, różnorodności, a przede wszystkim
dostępności, wbrew pozorom może budzić zaniepokojenie. Czcigodny sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki już 40 lat temu zauważył zagrożenia dla
współczesnego człowieka i wypracował w Ruchu Światło-Życie założenia
pedagogii "Nowego Człowieka" jako ideału wychowawczego. "Chodzi o
osiągnięcie w wychowanku jedności pomiędzy prawdami i zasadami
poznawanymi i uznanymi za słuszne a wyznawanymi i stosowanymi w życiu" pisał ks. Franciszek. Przez budowanie jedności kształtuje się w nas "nowy
człowiek", który przez bezinteresowną służbę innym tworzy "nową wspólnotę".
Nasze wejście na drogę Domowego Kościoła, było poprzedzone wydarzeniami,
które dla naszej rodziny były widocznymi znakami interwencji Bożej. Skłoniły
one nas do poszukiwania prawdy. Stopniowe zagłębianie się w Ruch ŚwiatłoŻycie, a przede wszystkim pełna akceptacja jego programu, zmieniało nasze
życie. Comiesięczne spotkania w kręgu, próby wypełniania zobowiązań,
a przede wszystkim wyjazdowe rekolekcje przynosiły owoce. "Nowy
Człowiek" wybrzmiewał coraz mocniej. Ważne, aby na co dzień żyć tym, w
co wierzymy. Nie jest to łatwe, ale mając czwórkę dzieci chcemy żyć
w prawdzie. Nawiązaliśmy przyjaźnie rekolekcyjne, które trwają do dzisiaj. To

jest kolejny owoc jakiego doświadczamy.
Ks. Franciszek Blachnicki pisał: "Nowy człowiek jest człowiekiem realizującym
siebie przez służbę: służę więc jestem". Służyć to znaczy kochać, pragnąć
czyjegoś dobra, być odpowiedzialnym za drugiego człowieka. Bezinteresowna
służba przynosi autentyczną radość. W naszym małżeństwie próbujemy
realizować służbę przez pielęgnowanie duchowości małżeńskiej, czyli wspólne
dążenie do świętości. Pomagają nam w tym nasze zobowiązania. W życiu
codziennym troszczymy się wzajemnie o nasz rozwój modlitwy osobistej
i małżeńskiej, przypominamy sobie nawzajem o podjętej regule życia, zasiadamy
co miesiąc do dialogu małżeńskiego, mobilizujemy całą rodzinę do codziennej
wieczornej modlitwy. Przez codzienny kontakt ze Słowem Bożym pogłębiamy
relacje z naszym Panem i Zbawicielem. Nauczyliśmy się także, że wyjazdowe
rekolekcje, oprócz wspólnego wypoczynku, rozwijają życie duchowe naszego
małżeństwa i rodziny.
Otworzyliśmy się także na posługę we wspólnocie. Angażujemy się w prace
Diakonii Społecznej, a od września br. w prace rejonu II DK.
W Domowym Kościele doświadczamy bycia we wspólnocie, która przynosi nam
dużo radości i siły - i tego wszystkim życzymy.
Agnieszka i Rafał Staszewscy

Bo miłość jest z Boga
Posiadanie siebie w dawaniu siebie - Nowy Człowiek - dojrzałość
chrześcijańska
Ksiądz Franciszek Blachnicki podkreślał, że posiadanie siebie w dawaniu
siebie to oznacza być darem, pragnąć czyjegoś dobra, pomagać tzn. "Służyć".
To słowo określa nasze życie w małżeństwie, rodzinie, we Wspólnocie Domowego Kościoła, Wspólnocie parafialnej i w świecie. Każde przezwyciężenie
egoizmu, spełnienie bezinteresownego czynu, pomoc drugiemu bez oczekiwania
wdzięczności i pytania o zapłatę stanowi przejście ze śmierci do życia - ze
starego człowieka do Nowego Człowieka . Uprzywilejowaną okazją do
dawania siebie drugiemu jest sakrament małżeństwa. Spokojne wysłuchanie
współmałżonka, zwykły uśmiech, wybaczenie uraz, cierpliwe znoszenie
słabości, codzienne spełnianie swoich obowiązków, to dar z siebie, który czasem
kosztuje niewiele, ale niekiedy wymaga wielkiego poświęcenia. "Miłość to nie
uczucie, ale postawa. To konkretne moje uczynki wobec drugiego człowieka,
które określamy służbą, diakonią. Miejscem w którym najlepiej uczymy
i realizujemy tę postawę jest małżeństwo i rodzina. Służba ma swoje źródło
w miłości, a nawet można powiedzieć, że słowo ‘służba’ w Piśmie świętym jest
synonimem słowa ‘miłość’. Bo jeżeli miłość jest dawaniem siebie, wzajemnym
dawaniem siebie przez osoby, to taka miłość w czynie, w praktyce, musi się
wyrażać w służbie, w spełnieniu woli drugiego człowieka, w szukaniu tego, co

jest dla niego dobrem, czego on pragnie. Dlatego służba w znaczeniu biblijnym
i nadprzyrodzonym jest miłością”. Ks. Franciszek Blachnicki jako "wizjoner"
przyszłego Nowego Człowieka i Żywego Kościoła uzależniał przemianę świata
od "odnowy rodziny - rodziny jako środowiska wiary i katechumenatu". Taka
przemiana i wzrost dojrzałości chrześcijańskiej ma dokonywać się w rodzinach
poprzez formację w Domowym Kościele. Wspólnota w Ruchu poprzez
katechumenat prowadzi do diakonii i służby - najpierw wobec współmałżonka
i rodziny, a następnie wobec Wspólnoty, parafii i świata. Nie możemy wystarczyć
tylko sobie, ale musimy czuć się odpowiedzialni za innych. Jest to postawa
diakonijna. To najwspanialsza Królewska droga, którą ukazuje nam Chrystus
Sługa - droga do Ojca w posłuszeństwie i droga do wszystkich ludzi naszych
braci i sióstr, w służbie oddania siebie.
(Cyt. F. Blachnicki, Życie moje oddaję, O wolności człowieka
Cyt. List Kręgu centralnego Domowego Kościoła na rok formacyjny 2017/2018)
Anna i Paweł Szarapkowie, Marlena i Remigiusz Galiccy

Rekolekcje niosą radość, a radość pomaga przemienić naszą rodzinę
Żadna rodzina nie jest doskonała i uformowana raz na zawsze, ale wymaga stopniowego
rozwoju swej zdolności do kochania (Amoris laetitia 325)

Jedną z najważniejszych form wzrostu w wierze w Domowym Kościele, a zarazem pomocą dla wspólnot rodzinnych są rekolekcje 15-dniowe zwane OAZAMI i 4-dniowe zwane ORARAMI, które odbywają się corocznie i stanowią
podstawową formację w charyzmacie ruchu. Są to rekolekcje przeżyciowe,
przyjmujące zewnętrznie formę wczasów rodzinnych. Głównym celem tego typu
rekolekcji nazywanych również oazami żywego Kościoła, jak pisał założyciel
Ruchu Domowego Kościoła ks. Franciszek Blachnicki, jest przeżycie tajemnicy
Kościoła w braterskiej wspólnocie. Zostały one tak mądrze zaplanowane przez
Założyciela, by dawać odpoczynek ciała i wzrost ducha, by cały człowiek
mógł się rozwijać i z nową siłą powracać do miejsca zamieszkania i pracy. Gdzie
jest ukryty fenomen tych rekolekcji?
W działaniu Bożej łaski, która buduje na naturze ludzkiej i przynagla do odpowiedzialnego przeżycia rekolekcji, jako czasu odejścia, zaciszenia i oddalenia.
Dlatego rekolekcji nie wystarczy tylko wysłuchać i na nich być, lecz potrzeba
zaangażowania osobistego polegającego na rozmyślaniu na temat wysłuchanych
nauk, włączeniu tych przemyśleń do modlitwy, dyskusji z małżonkiem i wymianie myśli w gronie innych małżeństw. Wreszcie zastosowanie tych przemyśleń
do siebie i wprowadzenie ich w swoje życie. Żeby to wszystko mogło zaistnieć
potrzeba na to czasu poświęconego Bogu, w oderwaniu od codziennych obowiązków, a temu niewątpliwe sprzyjają rekolekcje. Cel tych przemyśleń to spojrzenie w świetle Boga na swoje życie osobiste, małżeńskie, rodzinne oraz ułożenie
tego życia w Nim i według Niego.

Dobrze przeżyte rekolekcje dają doświadczyć przemiany ze „smutnego chrześcijanina”, który „musi” zachowywać przykazania, w pełnego radości człowieka wiary, wielbiącego Boga, który Go spotkał i rozmawiał z Nim jak się rozmawia z przyjacielem, doświadczył mocy Jego działania w swoim życiu. Dowodem
na to są świadectwa małżeństw uczestniczących w rekolekcjach, które wśród
owoców rekolekcji często wymieniają:
 zbliżenie się do Boga, współmałżonka, rodziny;
 wzrost sił w kroczeniu drogą powołania oraz w pracy nad sobą;
 świadectwo życia, modlitwy, liturgii;
 otwarcie na innych i gotowość służenia;
 lepsze poznanie Pisma Świętego;
 łatwość w realizacji zobowiązań;
 pomoc w wychowaniu dzieci;
 owoce wymienione przez św. Pawła w liście do Galatów: „miłość, radość,
pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie”
[Ga 5,22-23].
Magdalena i Sławomir Dyhidowie

Refleksje na temat modlitwy osobistej
W naszej formacji DK, jak wiadomo, metody formacyjne zostały zaczerpnięte
z Equipes Notre Dame. Zobowiązania są narzędziami, które przez dziesiątki lat
praktykowania formacji bardzo się sprawdzają. Jednym z bardzo ważnych zobowiązań jest codzienne praktykowanie modlitwy osobistej. Kiedy przeżywamy
okres pilotażu wspólnoty DK lub uczestniczymy w rekolekcjach ewangelizacyjnych to przebywamy drogę, której szczytem jest świadome przyjęcie Pana Jezusa na Pana i Mistrza. Rozważamy w tym okresie cztery prawa życia duchowego,
a pierwszym jest prawda, że „Pan Bóg kocha każdą (każdego) z nas i ma dla nas
wspaniały plan”. Powstaje wówczas pytanie, jak odczytać ten plan? Jak już żyć
nie według własnego pomysłu ale realizować, ten optymalny i najlepszy dla naszego życia Boży plan? Łatwo się domyślić, że bardzo ważny jest codzienny
kontakt modlitewny z Panem Bogiem, ważna jest moja modlitwa osobista.
W naszym życiu pojawia się konieczność zachowania równowagi między codziennymi zajęciami a codzienną modlitwą. Niełatwy to problem, który nosi
w sobie każdy z nas. Pracując powinniśmy naśladować Pana Boga; praca ma charakter twórczy. Modlitwa to pewien sposób odpoczynku, pełnej odnowy. Przykład
Marii i Marty z Pisma Świętego uświadamia nam, że bycie u stóp Jezusa jest lepszą cząstką, jest wielkim przywilejem i zaproszeniem. A jakże często praca staje
się naszą ucieczką od modlitwy! Formacja „Światło – Życie” pokazuje równowagę między modlitwą a pracą. Uczy pracy w wymiarze służby. Na rekolekcjach o tematyce modlitwy, w których nieraz uczestniczyliśmy, trwały dyskusje
o czasie, jaki należy przeznaczyć na modlitwę. Padały propozycje swoistej

„dziesięciny” oddawanej Panu Bogu – dziesiątą część pracy powinna zajmować
modlitwa. Inna propozycja – mniej matematyczna, należy się modlić dużo i codziennie więcej. Myślimy, że każda para animatorska winna czuć się odpowiedzialna za modlitwę wspólnoty jej powierzonej. W materiałach Ojca Franciszka Blachnickiego na temat „Namiotu Spotkania” odnajdujemy radę, aby nasza
modlitwa osobista odbywała się każdego dnia rano. Nie stroi się przecież instrumentów po, lecz przed koncertem. Z tej modlitwy ma wypływać odnowione
życie. W modlitwie szukamy i znajdujemy Boga, chociaż wiemy, że On nas znalazł i to jest dla nas twórczy niepokój. Doświadczyliśmy kiedyś w Krościenku
codziennej, 45-minutowej modlitwy przed Najświętszym Sakramentem; odkryliśmy wtedy, że mamy być tam, gdzie Bóg jest najbardziej obecny – w Eucharystii. Jezus w Najświętszym Sakramencie, to Jezus modlitwy. Modlitwy na pustyni i tej w chwili Śmiertelnego Lęku, tej na kolanach Matki i tej na Krzyżu.
W czasie modlitwy dokonuje się akt niezwykły – spotkanie dwóch wolności:
wolności Boga i wolności człowieka. I nie ma tu już żadnej techniki modlitwy,
żadnej matematyki – to jest wolność!
Ewa i Janusz Nowaccy

V Bydgoski Orszak Trzech Króli A. D. 2017
To już piąta edycja Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli, który 6 stycznia przejdzie ulicami Bydgoszczy. Rozpocznie się Mszą Świętą o godz. 11.00 w kościele pw. św. A. Boboli, pod przewodnictwem ordynariusza diecezji bydgoskiej ks.
bp. Jana Tyrawy. Pochód wyruszy o godz. 12.15 z ul. Kościeleckich 7. Przejdzie ulicami: Bernardyńską, Zbożowy Rynek, Toruńską do Hali SportowoWidowiskowej Łuczniczka.
Hasłem tegorocznych orszaków w całej Polsce są słowa BÓG JEST DLA
WSZYSTKICH – WSZYSCY DO STAJENKI. Organizatorzy chcą przypomnieć, że Bóg przyszedł na świat aby odkupić każdego człowieka, niezależnie
od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu. Święto Objawienia Pańskiego ma objawić wszystkim, że Bóg na nich czeka, że chce ich zbawić, że
nawet jeśli koleiny życia zaprowadziły ich daleko od Bożego Prawa – zawsze
jest czas, aby odnaleźć Chrystusa, wejść na drogę do Niego.
W tym roku nasi trzej Królowie, reprezentujący trzy kontynenty, reprezentują
również trzy pokolenia. Jeden Król jest młodzieńcem, który dopiero stając na
początku swojej drogi w dorosłość, już poszukuje i już znajduje swoje powołanie. W rolę tego króla wcieli się Izaak Antwi-Boasiako (reprezentant Afryki,
orszak niebieski). Drugi Król jest mężczyzną w sile wieku, żonaty, który reprezentuje mężów i ojców rodzin poszukujących Jezusa i właściwej drogi dla
siebie i swoich rodzin. W tę rolę wcieli się Mariusz Maciejewski (król Azji,
orszak zielony). Trzeci Król jest starcem, który dopiero u schyłku wieku, bogaty w wieloletnie ludzkie doświadczenie, odnajduje gwiazdę i drogę do Jezusa.
Rolę tego króla odegra Mieczysław Franaszek, emerytowany aktor (reprezento-

wać będzie Europę, orszak czerwony). Królowie pojadą na koniach i wielbłądzie. Ich świtę stanowią królewskie orszaki ubrane w czerwone, niebieskie i zielone stroje świadczące o przynależności do jednego z trzech orszaków. Do orszaku może przyłączyć się każdy, stając się nie tylko biernym widzem ale aktywnym uczestnikiem wydarzenia – aktorem. Jedyny wymóg to odpowiedni strój.
Stroje dworzan dla dorosłych można wypożyczyć u odpowiedzialnych za orszaki
królewskie, natomiast dla dzieci od 6 -12 lat proponujemy przygotowanie stroju
rycerza, damy dworu-dwórki. Pomocą służymy podczas warsztatów strojów orszakowych. Rodziny z młodszymi dziećmi zapraszamy do grupy aniołów i pasterzy. Ta grupa pójdzie na samym początku orszaku, zaraz za gwiazdą. Za aniołami
i pasterzami będzie szedł Symeon i Anna. Następnie orszak zielony, za nim orszak czerwony i jako ostatni orszak niebieski. Dopiero za orszakami pozostali
uczestnicy. Ze względu na to, że zakończenie będzie na hali Łuczniczka, na
płytę przed scenę wejdą tylko osoby przebrane w stroje orszakowe (tzw. aktorzy).
Strój będzie przepustką do wejścia przed scenę.
Orszak Trzech Króli jest powrotem do starej polskiej tradycji jasełek ulicznych.
Rozśpiewanych radosnych kolędników głoszących na ulicach Dobrą Nowinę
o narodzeniu Jezusa. Tradycyjnym wypiekiem związanym z dniem Trzech Króli
były szczodraki (drożdżowe nadziewane bułeczki lub rogale). Obdarowywano
nimi kolędników. W tym roku planujemy ten zwyczaj wprowadzić do Bydgoskiego Orszaku Trzech Króli.
Kontakty do osób odpowiedzialnych za orszaki królewskie:
1. Orszak zielony – D. i W. Chmielewicz tel. 662-003-391 lub mail: udc@op.pl
2. Orszak czerwony – A. i M. Odjas tel. 501-341-786, maniek.byd@gmail.com
3. Orszak niebieski – D. i D. Rogala tel. 604-522-227, dorotarogala@vp.pl
Jak co roku prosimy o pomoc w zabezpieczeniu trasy przejścia orszaku oraz
bezpieczeństwa na hali. Zgłoszenia kierować do – D. i R. Kochańskich tel.
609-635-825 lub mail: kochasr@o2.pl
Najnowsze informacje na www.orszak.bydgoszcz.pl oraz na Facebooku konto
„Orszak Trzech Króli – Bydgoszcz”.
Informacji udzielają też Regina i Marek Piątkowscy -tel. 784-008-960.

Co słychać w KWC
19 listopada 2017 r. Rejon Krajeńsko – Pałucki spotkał się w Szubinie w parafii św. Andrzeja Boboli na comiesięcznej Eucharystii. Było to szczególne spotkanie kręgów Domowego Kościoła, gdyż tym razem towarzyszył nam na modlitwie pielgrzymujący krzyż KWC. W czasie mszy świętej jedno małżeństwo,
które dołączy do szubińskiego kręgu, przyjęło Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. W czasie oczekiwania na Drogę Krzyżową jedno z małżeństw złożyło swoje świadectwo związane z KWC. Kolejny raz przypomniano, jak ważne może być
trwanie w trzeźwości i ofiarowanie swoich wyrzeczeń dla potrzebujących wsparcia. W czasie Drogi Krzyżowej, podążając za krzyżem, uczestnicy nabożeństwa
mogli adorować Chrystusa, który daje wyzwolenie. Po zakończonych uroczysto-

ściach odbyła się Agapa.
Następnego dnia, tj 20 listopada została odprawiona kolejna comiesięczna msza
św. w kościele oo Jezuitów w intencji członków i sympatyków KWC . Po mszy
św. w kaplicy Matki Boskiej nastąpiła inauguracja cyklu spotkań w ramach kampanii społecznej NIE PIJĘ BO KOCHAM. Pierwszy wykład w ramach konferencji „Ku trzeźwości narodu” wygłosił ks. Piotr Wencel, opiekun diecezjalny
KWC. Mówił on na temat „Odpowiedzialności rodziny w trosce o trzeźwość”. Po
wykładzie nastąpiła wymiana poglądów na temat w jaki sposób możemy pomóc
naszym dzieciom rozpocząć dorosłe życie w trzeźwych środowiskach . Następnym tematem nad którym się pochylimy będzie „Odpowiedzialność państwa
w trosce o trzeźwość” - konferencja ta odbędzie się po mszy św. KWC w 3 poniedziałek stycznia 2018 r.
1 grudnia 2017 o godz. 18.30 w kościele pw. NMP z Góry Karmel rejon IB na
mszy św. rozpocznie peregrynację Krzyża KWC, który następnie będzie nawiedzał poszczególne rodziny .
Wisława i Bogdan Szydłowscy

Przygoda z Domowym Kościołem
Przygodę z Domowym Kościołem rozpoczęliśmy 30 lat temu jako młode małżeństwo z miesięcznym stażem. Dołączyliśmy do kręgu, który istniał od roku.
Szybciutko (przy pomocy animatorów) nadgoniliśmy zaległe tematy i wyszliśmy
na prostą. Od tamtego czasu wiele się wydarzyło, a my trwamy w DK. Możemy
powiedzieć, że był i jest to czas otwierania się na Boga. Comiesięczne spotkania
w kręgu, wyjazdy na długie (piętnastodniowe) i tematyczne rekolekcje, posługi na
rzecz wspólnoty, parafii i Kościoła ogromnie nas ubogaciły, a przede wszystkim
przemieniły. Rozpoczęliśmy z DK dłuuugi proces nawrócenia, który trwa. Zaczęliśmy wierzyć Bogu (a przez wiele lat tylko wierzyliśmy w Boga), uczymy się
chodzić Jego ścieżkami. Od początku małżeństwa razem się modliliśmy, potem
dołączyły kolejno dzieci i tak trwamy na wspólnej modlitwie do dziś. To ona nas
napędza i nadaje kierunek. Wciąż uczymy się dialogu (jedno z postanowień
DK, by co miesiąc zasiąść do rozmowy, poruszyć to co dobrego w nas i wokół
nas i to co trudne między nami), a, że mamy „wyjątkowe” charaktery to wciąż
mamy z tym kłopoty. Z dialogowania małżeńskiego jakby automatycznie przeszliśmy do dialogowania z dziećmi, pozwalaliśmy się im wygadać, wyrzucić z
siebie bunty, złości, ale też radości i szczęśliwe chwile. Usłyszeliśmy, nie raz,
bolące słowa krytyki. To nam pomogło „coś” z tym zrobić, zmienić, poprawić,
zobaczyć, że nie jesteśmy tacy dobrzy jak o sobie myślimy. Tu bardzo przydała
się „reguła życia” - postanowienie by pracować np. przez miesiąc nad konkretna
wadą czy przyzwyczajeniem (które utrudnia relacje z najbliższymi). Spotykając
się regularnie z innymi małżeństwami doświadczamy ogromnego wsparcia. Zobaczyliśmy, że nie tylko my przeżywamy kryzysy i różne trudności, ale inni mają
podobnie. To bardzo pomogło w pokonywaniu siebie, swoich słabości, podnoszenia się z upadków. Doświadczyliśmy przyjacielskiej pomocy od „kręglarzy”

gdy nie mieliśmy pracy, gdy brakowało na życie albo gdy szukaliśmy pomocy do
dzieci (i w stu innych sytuacjach). Będąc w Oazie zachęcaliśmy nasze dzieci by
włączyły się do Ruchu Oazowego i trójka z nich przeszła przez spotkania oazowe
i rekolekcje, a dziś możemy rozmawiać z nimi również na tematy religijne, wiary
i pomagać sobie nawzajem w rozwoju duchowym. Przez te lata głównie na rekolekcjach poznaliśmy wielu wspaniałych kapłanów, którzy pomogli pogłębić wiedzę, i wiarę, i odkryli takie drogi rozwoju, by przez życie odważnie iść z najlepszym Przewodnikiem Jezusem Chrystusem.

Grażyna i Tadeusz

Rekolekcje - klucz Boga do naszego serca
Rekolekcje to najwspanialszy klucz Boga do głębi naszego serca.
Rekolekcje formacyjne są ściśle określone w zasadach Domowego Kościoła.
Zostały nam dane po to, aby odkrywać Boży plan w swoim sercu. Założyciel
Sługa Boży ks. Blachnicki oddając się w ręce Niepokalanej Matki Kościoła
i natchnieniom Ducha Świętego stworzył pewien model rekolekcyjny, który
działa już ponad 40 lat. Oaza - bo tak nazywamy w Ruchu Światło-Życie
15-dniowe rekolekcje - służy umocnieniu naszej wiary na pozostałe 350 dni
w roku. Ks. Franciszek Blachnicki zawsze powtarzał, że źródłem życia w Ruchu są i będą rekolekcje formacyjne, a comiesięczne spotkanie kręgu Domowego Kościoła podtrzymują ten proces przemiany dokonanej na rekolekcjach. Nasza pierwsza oaza była kluczem Boga do głębi naszego zatwardziałego serca.
Zostaliśmy poniekąd zmuszeni do wyjazdu na rekolekcje przez kapłana, który
był naszym duchowym opiekunem kręgu. Ksiądz zauważył, że nasze małżeństwo zaczęło się rozjeżdżać w dwie przeciwległe strony. Ledwo zaczęliśmy naszą przygodę małżeńską, a ona wyglądała jakby już się skończyła. Rekolekcje
umocniły nasz Sakrament Małżeństwa, wróciliśmy przemienieni, zakochani
na nowo, otwarci na Boży plan w naszym małżeństwie. Kolejne oazy pomogły
w umieraniu naszego egoizmu otwierając nas na diakonię czyli służbę. Wielokrotne powtarzanie danych stopni oazy ma sens i wielką głębię, którą odkrywamy w swoim życiu małżeńskim. Powtarzane poszczególne stopnie rekolekcji
formacyjnych, można porównać z rokiem liturgicznym, gdzie po raz kolejny
wchodzimy w znane nam okresy adwentu, Bożego Narodzenia czy wielkiego
postu. Ponawianie poszczególnych stopni oaz, jednoczy nas z Chrystusem
uwalniając nas z naszych różnych ograniczeń. Czas rekolekcji to najlepsza inwestycja dla naszego małżeństwa i rodziny, przekonaliśmy się o tym wielokrotnie. Podczas jednych rekolekcji odczytaliśmy wolę Bożą, abyśmy otworzyli
dodatkowo działalność gospodarczą, która będzie miała swój sezon właśnie latem, gdzie na ogół odbywają się sesje rekolekcyjne. Oaza została dla nas jednak
numerem jeden w naszym małżeństwie, a Pan Bóg błogosławi temu wyborowi
stokrotnie. Co takiego dzieje się na rekolekcjach? Nie jesteśmy w stanie opisać w jednym lub dwóch zdaniach, bo to cuda którymi jesteśmy obdarowani
i które przemieniają nasze życie. Dla nas bycie w Domowym Kościele, to re-

kolekcje 15-dniowe. Jeżeli potrzebujesz cudu w twoim małżeństwie, to zapisz
się na rekolekcje na stronie Domowego Kościoła.
Magdalena i Tomasz Białkowscy
POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE
Informacja od Diakonii Miłosierdzia:
3 grudnia 2017 diakonia odwiedziła dzieci w Zespole Placówek Opiekuńczo Wychowawczych przy ul. Traugutta 5 i z okazji Mikołajek wręczyła słodycze zebrane w ramach akcji
"Dzieciaki słodziaki".
Obecnie chcemy pomóc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji i przygotować dla
nich paczki żywnościowe. Rozeznajcie proszę sytuację w Waszych kręgach - zgłoszenia do 15 grudnia 2017 - tel. 504-473-399 lub izabella.jesionkowska@wp.pl.

Poniżej przedstawiamy informację o hospicjum perinatalnym, zabiegającym
o godną opiekę dla ciężarnych matek, u których wykryto poważną wadę letalną płodu, o fachową opiekę lekarzy, psychologów i kapelanów, o przyjęcie na
świat nieuleczalnie chorego dziecka i jego właściwe pożegnanie.
Hospicjum www.perinatalne.bydgoszcz.pl funkcjonuje pod nazwą Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza. Zostało ono powołane i jest obecnie prowadzone przez Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy - Stowarzyszenie Katolickie w Bydgoszczy.
Dzisiejszy system pomocy, zwłaszcza w zakresie wsparcia medycznego dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami, opiera się właściwie na samopomocy –
ciągle największym darczyńcą jesteśmy my, ludzie dobrej woli. To dobrze, że nie
pozostajemy obojętni wobec nieszczęść i cierpień innych, zwłaszcza tych najmniejszych…
U początku samej idei powołania do życia Stowarzyszenia Katolickiego św. Łazarza była właśnie pomoc dzieciom – dotkniętym biedą, chorobą, sieroctwem.
Głównym celem stała się budowa Hospicjum dla Dzieci im. Dzieciątka Jezus
w Bydgoszczy. Po licznych konsultacjach z autorytetami w dziedzinie medycznej
okazało się, że nowo wprowadzane standardy sugerują odchodzenie – w przypadku dzieci – od stacjonarnej opieki paliatywnej na korzyść opieki domowej. Wskazano nam jednak płaszczyznę działania, która do tej pory nie została dostatecznie
rozwinięta na terenie województwa kujawsko-pomorskiego – stworzenie poradni opiekuńczo-hospicyjnej obejmującej te rodziny, gdzie u nienarodzonych jeszcze dzieci stwierdzono poważną wadę rozwojową. Przypadków ciąż z wadami
letalnymi odnotowuje się w Kujawsko-Pomorskiem od 20 do 40 rocznie.
Kolejnym krokiem było więc stworzenie Centrum Opieki Perinatalnej św. Łazarza – jedynego hospicjum perinatalnego w Polsce, które nie działa przy innym
hospicjum stacjonarnym czy też hospicjum dla dzieci. Mimo tego udało nam się
zorganizować interdyscyplinarny zespół specjalistów, w skład którego wchodzą:
psychologowie, ginekolog-położnik ze specjalizacją ultrasonografii prenatalnej

i perinatologii, położne ze specjalizacją w zakresie opieki paliatywnej, neonatolodzy, kapelani. Nasze działania wspierają konsultanci wojewódzcy różnych
specjalizacji, a także wiele szanowanych osób ze środowiska medycznego (m.in.
prof. dr hab. Mariusz Wysocki – pediatra, hematolog i onkolog dziecięcy, prof.
dr hab. Arkadiusz Jawień – chirurg naczyniowy, dr Stanisław Prywiński – chirurg, prezes Bydgoskiej Izby Lekarskiej, Katarzyna Florek – Przewodnicząca
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych). Największym problemem jest to, że
działalność hospicjów perinatalnych nie jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Z tego powodu Stowarzyszenie św. Łazarza, które prowadzi Centrum Opieki Perinatalnej, jest zmuszone do pozyskiwania niezbędnych
funduszy, na przykład, od sponsorów czy ludzi dobrej woli.
Naszą intencją jest stworzenie jak najwyższych standardów opieki dla rodzin,
które stają w obliczu niezwykle dramatycznych chwil – oczekując na narodziny
dziecka dotkniętego nieuleczalną wadą. Od początku marca tego roku zespół
COP rozpoczął pracę z pierwszymi pacjentami naszego hospicjum – wśród
nich znalazło się dziecko ze zdiagnozowanym Zespołem Edwardsa. Pawełek
urodził się w święto swojego patrona – 29 czerwca. Odszedł po dziewięciu
godzinach – mało? Zapewne. Wielu z nas myśli od razu o niesprawiedliwości
losu. Ale przez ten czas mógł po prostu być ze swoją kochającą rodziną – został umyty, ubrany, utulony, uwieczniony na zdjęciach. Został po nim trwały
ślad. Nie zniknął jako „odpad medyczny”. Nasza walka o godne traktowanie
i rodziców, i dzieci trwa…
Szanowni Państwo, każde życie to nasza wspólna sprawa − bez pomocy, bez
empatii, bez wiary w to, że wszystko ma sens − nawet najcięższe doświadczenie
− nie zbudujemy cywilizacji miłości. Warto pamiętać, powołując się na słowa
św. Jana Pawła II, że nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się − na próbę. Jesteśmy tylko raz − tu i teraz, by dać świadectwo. By opowiedzieć się za życiem.
Każdym życiem.
Jeżeli mogą Państwo wesprzeć naszą działalność – będziemy wdzięczni. Może
zabrzmi to banalnie, ale naprawdę liczy się siła drobnych gestów.
Z poważaniem, Andrzej Mamys, Prezes Zarządu
Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy –
Stowarzyszenie Katolickie
85-863 Bydgoszcz, ul. ks. J. Popiełuszki 3
KRS: 0000627545; NIP: 9532675186;
Konto: Bank Pekao S.A. 14124011831111001069086385
Kochani ! Jeżeli znacie Kogoś kto oczekuje na narodziny dziecka, u którego zdiagnozowano poważne wady rozwojowe - przekażmy tą informację, że są specjaliści, którzy mogą pomóc - m. in. w sferze duchowej: kapelani, psycholodzy, ludzie, którzy porozmawiają, poradzą, dodadzą otuchy. Pamiętajmy też o dzieciach, o rodzicach i o osobach działających w tym hospicjum w naszych modlitwach i w darowiznach - w miarę naszych możliwości.
Redakcja Rodzinki

Kalendarium 2017 / 2018 i wydarzenia cykliczne:
1) 27. dnia każdego miesiąca: w parafii O. Jezuitów oraz w parafii św. Mateusza jest Msza
św. O rychłą beatyfikację czcigodnego SB Ks. F. Blachnickiego
2) Trzeci poniedziałek m-ca Msza św. KWC u Jezuitów i Spotkanie Odpowiedzialnych za
wspólnoty młodzieżowe
3) W każdą 4. sobotę miesiąca Szkoła Animatora u Jezuitów. Wyjątkowo w grudniu odbędzie się 16.12.2017r.
4) W 4. sobotę miesiąca są nieszpory u oo. Jezuitów - organizuje Diak. Liturg. i Muzyczna.
5) W 2. wtorek m-ca spotkanie Diakonii Modlitwy – par. pw. Św. Maksymiliana Kolbego
Data

Wydarzenie

Miejsce

8 XII 2017

Niepokal. Poczęcie NMP -Święto Patronalne RŚŻ

Katedra Bydgoska

9 XII 2017

Dzień Skupienia Diakonii Modlitwy

10 XII 2017

Wieczór Uwielbienia

31 XII 2017 Niedziela św. Rodziny- Uroczystość Patronalna DK
6 I 2018

Urocz. Objawienia Pańskiego – Orszak Trzech Króli

Kościół oo. Jezuitów

19 I -21 I

Ogólnopolskie Spotkanie opłatkowe DK

19 I -21 I

Rekolekcje z Dorotą Seweryn

27 I 2018

Oazowy Turniej Piłki Nożnej Halowej

3 II 2018

Sympozjum z M. Więczkowska, M. Nawrocką..

Dom Polski

4 II 2018

Wieczór Uwielbienia

Bazylika

23 II -25 II

Kongregacja Odpowiedzialnych R Ś-Ż

Częstochowa

4 III 2018

Wielkopostny Dzień Wspólnoty R Ś-Ż

MBKM

4 III 2018

Wieczór Uwielbienia

Przyłęki

21 IV 2018

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

15 IV 2018

Dzień Wspólnoty RŚ-Ż

22 IV 2018

Wieczór Uwielbienia

Bazylika

12 V -14 V

Warsztaty Gospel

Bazylika

14 V 2018

Koncert Gospel

Parafia Jezuitów

18 V -21 V

COM

26 V 2018

Pielgrzymka DK do Sankt. św. Józefa w Kaliszu

1-3 VI 2018

Sympozjum o ks. Blachnickim—patrz: Ogłoszenia

WSD w Bydgoszczy

10 VI 2018

Marsz dla życia i rodziny

Bydgoszcz

Zespół Szkół Katolickich

Rodzaj rekolekcji,
Ks. Moderator

Termin

Miejsce

Prowadzący, Zgłoszenia

ORAR II st.

10.02. Bańska
14.02.2018 Wyżna
(Podhale)

Beata, Paweł Kleinschmidt
tel. 600-524-344,
pawelkleinschmidt@gmail.com

ORAR I st.
Ks. Łukasz Boruch

9.07.Górka
13.07.2018 Klasztorna

Aleksandra, Leszek Mróz
tel. 503-021-640,
olesia476@wp.pl

Dialog małżeński

15.07.Górka
21.07.2018 Klasztorna

Hanna, Krzysztof Gęsińscy
tel. 503-938-738,
gesinski@utp.edu.pl

Nam nie wolno
24.07.Górka
w miejscu stać
29.07.2018 Klasztorna
Ks. Marek Borowski

Wisława, Bogdan Szydłowscy
tel. 603-520-173,
wisbog@wp.pl

OAZA
RODZIN II st.

17.07.Bańska
02.08.2018 Wyżna
(Podhale)

Irena, Tomasz Fiszerowie
tel. 604-901-717,
tomasz@fiszer.pl

OAZA
RODZIN I st.

03.08.Collegium
19.08.2018 Marianum
Pelplin

Agata, Andrzej Hutek
tel.508-391-073, 503-777-099,
a.hutek@O2.pl

OAZA
RODZIN III st.
Ks. Janusz Konysz

03.08.Stasikówka k/
19.08.2018 Poronina
(Podhale)

Dorota, Ryszard Kochańscy
tel. 609-632-825,
kochasr@tlen.pl

OAZA
RODZIN III st.
Ks. Karol RawiczKostro

03.08.Rzym
19.08.2018

Joanna, Jacek Kochańscy
tel. 602-240-911,
kochanskijk@wp.pl

"Modlitwa, taniec,
seks i inne ćwiczenia
pogłębiające jedność
małżeńską"- Rekol.
org. przez Diakonię
Życia DK Diec. Bydg.

22.07.Białogóra
Anna, Jarosław Synakowie
29.07.2018 (nad morzem) tel. 690-041-842,
jarek.synak@viaveritas.pl

"Widżety, gadżety, 19.08.Chorwacja
lajki, a może ubie26.08.2018
ram buty i schodzę
z kanapy?"- rek. ew-

Violetta, Mariusz Odjas
tel. 501-341-786,
mariusz@odjas.eu

angeliz.dla małżeństw
Ks. Janusz Tomczak
Zapisów na rekolekcje letnie będzie można dokonać poprzez formularz elektroniczny
udostępniony na stronie www.dk.bydgoszcz.pl po 1 stycznia 2018 r.
Koszty poszczególnych rekolekcji będą podane również na stronie internetowej DK

Ogłoszenia
1. W dniach 19-21 stycznia 2018 w Zespole Szkół Katolickich w Bydgoszczy
odbędą się rekolekcje ze Sługą Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim. Gościć
będziemy P. Dorotę Seweryn, członkinię wspólnoty Niepokalanej Matki Kościoła i bliską współpracownicę Czcigodnego Sługi Bożego. Zapisy na rekolekcje
przyjmuje Katarzyna Bonik, tel. 604-879-723 lub pbonik@wp.pl

2. XIII Oazowy Turniej Piłki Nożnej Halowej o puchar Czcigodnego Sługi
Bożego księdza Franciszka Blachnickiego odbędzie się 27 stycznia 2018 w Zespole Szkół Katolickich przy ul. Nowodworskiej w Bydgoszczy. Zgłoszenia prosimy przysyłać na adres mailowy: kochasr@o2.pl. lub tel. 609 632 825.
3. Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie zaprasza rodziców, pedagogów,
katechetów, kapłanów oraz młodzież studencką do udziału w Sympozjum
"Manipulacja intelektualna-literatura, muzyka, edukacja"z udziałem
Małgorzaty Więczkowskiej oraz Małgorzaty Nawrockiej.
Termin Sympozjum: 3 lutego 2018, g. 9-17, w Domu Polskim. Wstęp wolny.
4. Diecezjalna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie zaprasza na spotkanie formacyjne, które odbędzie się 10 lutego 2018 o godz. 15.30 w dawnej kaplicy parafii pw. NMP Królowej Polski w Nakle nad Notecią, ul. Mrotecka 29.
Prosimy o obecność przedstawicieli z każdego rejonu. W programie m.in. przygotowanie Wielkopostnego Dnia Wspólnoty.
5. Wielkopostny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w ramach którego jest
Droga Krzyżowa w Dolinie Śmierci, odbędzie się 4 marca 2018 w Sanktuarium
Królowej Męczenników ul. Bołtucia 5. Msza św. o godz. 14.00 a po Niej droga
krzyżowa.
6. Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie odbędzie się w
dniach od 23-24 lutego 2018 na Jasnej Górze. Zgłoszenia: do pary diecezjalnej.
7. Ogólnopolskie Sympozjum popularno-naukowe pt. "Ks. Franciszek Blachnicki - wizjoner nowego człowieka i żywego Kościoła": 1-2 czerwca 2018 gość honorowy - Ksiądz Biskup Adam Wodarczyk - postulator procesu beatyfikacyjnego Księdza Franciszka Blachnickiego, szczegóły sympozjum zostaną
ogłoszone w późniejszym czasie.

8. Światowe spotkanie Rodzin w Irlandii - w dniach 22-26.08.2018 r.- rejestracja
w języku polskim na stronie www.worldmeeting2018.ie

9. Diakonia Muzyczna zaprasza młodzież i osoby dorosłe do Chóru Ruchu Światło Życie Diecezji Bydgoskiej. Prosimy o zgłoszenia pod numerem telefonu 603-683-813 lub
pod adresem e'mail: krebacz@bydgoszcz.oaza.pl (u Oli i Krzysztofa Rębacz).
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