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Chrystus żyje !    ... i my zmartwychwstaniemy ! 

"Tajemnica paschalna określa istotny program i treść naszego życia chrze-

ścijańskiego. Musimy ciągle dokonywać tego przejścia ze śmierci do życia, 

musimy ciągle realizować tę postawę ofiary dawania siebie, poświęcania sie-

bie. W miarę jak będziemy tę postawę realizowali, będzie w nas wzrastało 

nowe, Boże życie." 

Ks. Franciszek Blachnicki ("Życie moje oddaję, s.35) 
Kiedy przezwyciężamy swój egoizm, przechodzimy ze śmierci do życia. 

Niech każdy taki akt zatracenia siebie, dzień po dniu, przybliża nas do osta-

tecznego oddania siebie Bogu w godzinie śmierci i prowadzi do pełni życia  

w Bogu.   

Niech Zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus obdarza całą naszą Wspólnotę 

wszelkimi potrzebnymi łaskami, aby czynić z nas uczestników Bożego życia.  

Marlena i Remigiusz Galiccy wraz z ks. Januszem Konyszem  
Para Diecezjalna Domowego Kościoła i Moderator Diecezjalny Diecezji Bydgoskiej 



Od 19 do 21 stycznia odbywały się „Rekolekcje” z wyjątkowym człowiekiem – 
Panią Dorotą Seweryn – świadkiem życia Sł. Bożego Ks. Franciszka Blach-
nickiego. Od pierwszych godzin uczestnictwa na rekolekcjach czuło się działa-
nie Ducha Świętego. Podczas tych rekolekcji nasza najstarsza córka Dominika 
była również uczestnikiem. Na zawiązaniu wspólnoty każdy uczestnik miał się 
krótko przedstawić i podać, ile lat jest w Ruchu Światło-Życie. Najbardziej za-
skoczyło nas przedstawienie naszej córki, która powiedziała, że w Ruchu 
Światło- Życie jest od zawsze. Te słowa stały się impulsem, aby zgłębić tę wy-
powiedź. Następnego dnia na Namiocie Spotkania, uświadomiłem sobie, że Do-
minika faktycznie jest uczestnikiem RŚŻ od 3 lat, ale z nami przeżyła wszyst-
kie stopnie OAZY wielokrotnie. Jej wypowiedź była chyba najlepszym po-
dziękowaniem za nasz trud i poświęcenie w realizacji drogi formacji. Wielo-
krotnie jeździliśmy na rekolekcje bez pieniędzy, ba, zapisywaliśmy się na reko-
lekcje wiedząc, że nie damy rady, a zawsze dochodziło do wyjazdu i uczestnic-
twa. Zawsze doświadczaliśmy również Boga w naszym małżeństwie. Warto 
zaufać Bogu, tak jak to robił przez całe swoje życie Sługa Boży ks. Franciszek 
Blachnicki. Na rekolekcjach usłyszeliśmy od Pani Doroty, że im więcej OAZ  
w życiu tym łatwiej przejść przez pustynię. Niejednokrotnie doświadczaliśmy 
swoich pustyń, największą naszą pustynią było doświadczenie ciężkiej choroby 
Magdy dwa lata temu. To dzięki OAZIE, potrafiliśmy oddać naszą pustynię, 
czyli chorobę i wszystkie jej następstwa dobremu Bogu, jako nasz dar. Dowie-
dziawszy się o chorobie żony, rozesłałem do sporej grupy przyjaciół prośbę  
o modlitwę, o dar uzdrowienia dla Magdy za wstawiennictwem Sługi Bożego 
ks. Franciszka Blachnickiego. Ta modlitwa zagościła w naszej modlitwie mał-
żeńskiej i trwa po dziś dzień. Mocno wierzymy, że modlitwa pomogła nam 
przejść przez wspaniały czas choroby. Bo czas choroby był dla naszej rodziny 
najpiękniejszym czasem naszych rodzinnych rekolekcji.  
W każdym opowiadaniu Pani Dorota często powtarzała, że ks. Franciszek dzię-
kował za wszystko, co Go spotkało, nawet za niepowodzenia, prześladowania 
urzędników, kradzież dokumentów, brak pieniędzy itp. Jeśli Bóg dał nam jakąś 
przeszkodę, to miał w tym pewnie jakiś cel. Naszym trudem była właśnie choro-
ba, z której wydobyliśmy wiele dobra. Choć pierwszym słowem Magdy było: 
„dlaczego ja?” to dziś wiemy, że to Bóg jest Panem życia i śmierci, i to od nas 
zależy, jak będziemy przyjmować jego wolę i czy mu bezgranicznie zaufamy. 
Dziś rozumiemy i dostrzegamy otaczające nas dobro, dziękujemy za kolejny 
poranek i otwarcie oczu, za to, że mogliśmy się obudzić. Jesteśmy bardziej cier-
pliwi wobec córek, bardziej dostrzegamy ich radość życia, a szczególnie cieszy-
my się z przebywania z nimi razem. 

Ks. Franciszek powtarzał: Każdy trud jest do pokonania!!!  
Na każdej z konferencji, Pani Dorota, świadek ks. Franciszka Blachnickiego 
towarzyszący Mu od święceń kapłańskich aż do samego końca, wspominała, że 
był człowiekiem, który nie marnował czasu. Ojciec Franciszek nigdy nie odkła-
dał nic na dzień następny. Był człowiekiem, który zawsze wykonywał wszystko 
najlepiej, jak tylko potrafi. Uświadomiłem sobie, że jakże mi daleko do takiej 
postawy, tak często odkładam sprawy na jutro. Trzeba działać dziś, bo jutro nie 
wiadomo, czy będzie mi dane. Podczas Wieczoru Uwielbienia wpatrywałem się 

Największy Bank to Bank Opatrzności Bożej  - świadectwo 



w Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, poprosiłem Go o dwie sprawy. 
Pierwszą, aby mówił, bo sługa Jego słucha. Druga zrodziła się pod koniec 
adoracji: miałem wielkie pragnienie podejść i uklęknąć bliżej, ale stwierdzi-
łem i odpowiedziałem sobie w myślach -  „Tomasz, nie pajacuj”. Gdy dobie-
gała godzina Apelu Jasnogórskiego organizatorzy rekolekcji powiadomili 
nas - uczestników, że każdy zostanie pobłogosławiony indywidualnie Naj-
świętszym Sakramentem. Kolejny raz doświadczyłem, że Pan Bóg wysłu-
chuje grzesznika. Otrzymaliśmy błogosławieństwo dla całej naszej rodziny. 
Czułem, jakby Jezus w jednej chwili wszystkich nas razem przytulił do 
siebie. Na adoracji nie otrzymałem słowa, o które prosiłem, ale na drugi 
dzień ksiądz podczas homilii pochylił się nad fragmentem Ewangelii Św. 
Marka o powołaniu Szymona i Andrzeja. Kapłan skupił się na jednym sło-
wie, które jest w tym fragmencie, na słowie „NATYCHMIAST”. Apostoło-
wie nie czekali, na jutro, na za tydzień, tylko natychmiast poszli za Panem 
Jezusem. Kapłan wspominał, że my małżonkowie również mamy NA-
TYCHMIAST – DZIŚ pomodlić się modlitwą rodzinną, małżeńską, zro-
bić Namiot Spotkania, nie jutro - tylko dziś! I tak Bóg kolejny raz mnie 
wysłuchał i dał mi słowo, na które czekałem kilka miesięcy. Słowo NA-
TYCHMIAST było kluczem do odwagi, aby podczas dialogu małżeńskiego 
porozmawiać z Madzią o moim problemie. Powiedziałem o tym podczas 
świadectwa, że dziś NATYCHMIAST muszę przeżyć dialog małżeński. Na-
wet nasze dzieci zapamiętały te słowa i po modlitwie rodzinnej powiedziały, 
że rodzice muszą tego dnia jeszcze podialogować. Warto czasami przyznać 
się przed swoimi dziećmi do swoich zamiarów, bo one pomogą w realizacji 
tych postanowień. Doświadczyłem, że jedno słowo potrafi otworzyć moje 
serce na tak wielki dar miłości, dar, który jest w stanie pokonać sytuację,  
z którą borykałem się przez kilka miesięcy. Zastanawiam się, co by było 
gdybyśmy nie byli fanami Ojca Blachnickiego, czy miałbym taką możliwość 
rozwiązania swojej niezręcznej sytuacji.  
 Podczas tych rekolekcji przypomniałem sobie, że całe życie Sługi 
Bożego Ojca Franciszka polegało na trosce o dobro Kościoła, o każdego jego 
członka, a zwłaszcza za tych, którzy są z dala od Boga, uwikłani w różne 
nałogi. Niech będzie Bóg Uwielbiony za dar Ojca Blachnickiego, za cha-
ryzmat Ruchu Światło-Życie, który niezmiennie prowadzi do przemiany 
człowieka w Nowego Człowieka wszczepiając mu Nową Kulturę. Bogu 
niech będą dzięki za Panią Dorotę Seweryn, która przez tyle godzin mogła 
nam uczestnikom rekolekcji przekazać tak wielką historię życia naszego za-
łożyciela RŚŻ.  
Dla nas Ojciec Franciszek Blachnicki jest już Święty, formalności związane 
z ogłoszeniem jego cnót to tylko kwestia czasu, a dla Boga czas nie ma zna-
czenia. Największy Bank to Bank Opatrzności Bożej, i jest to kolejne zda-
nie, które zanotowałem podczas tych rekolekcji. Ks. Franciszek był niewąt-
pliwie największym zwolennikiem tej tezy, dlatego dzieła, które były nie-
możliwe były realizowane dzięki Opatrzności Bożej. Warto rzucić się Niepo-
kalanej Matce Kościoła w otwarte ramiona, bo Matka zawsze nasze prośby 
przedstawi swojemu Synowi.  
 Sługo Boży, ks. Franciszku Blachnicki, wstawiaj się za nami. 

Magdalena i Tomasz Białkowscy  



XIII Oazowy Turniej Piłki Halowej  

Około stu zawodników tworzących dziesięć drużyn, wzięło udział w XIII 

Oazowym Turnieju Piłki Nożnej Halowej, który odbył się 27 stycznia 2018r. 

w Bydgoszczy. Drużyny walczyły o puchar Czcigodnego Sługi Bożego ks. 

Franciszka Blachnickiego. 
Organizatorem turnieju jest Fundacja „Światło-Życie” Ośrodek w Bydgosz-

czy, a całość została przeprowadzona na hali sportowej Zespołu Szkół Katolic-

kich Pomniku Jana Pawła II. Graliśmy o puchar ks. Franciszka Blachnickiego, 

jest on naszym założycielem a zarazem największym autorytetem. 

Dziesięć zespołów reprezentowało wspólnoty parafialne Ruchu Światło-Życie  

z diecezji bydgoskiej: 4 drużyny to reprezentacje Domowego Kościoła, 5 -Oazy 

Młodzieżowej w tym Oaza Kleryków z bydgoskiego seminarium, a 1 drużyna 

to połączenie tych dwóch gałęzi 

W tej edycji turnieju triumfowała drużyna Domowego Kościoła z parafii Mat-

ki Boskiej Królowej Męczenników, drugie miejsce zajęła drużyna Domowego 

Kościoła z parafii św. Marka, a w meczu o trzecie miejsce lepsza była drużyna 

Ruchu Światło Życie z parafii Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel, która 

wygrała dopiero po rzutach karnych z Oazą Młodzieżową Kleryków Diecezjal-

nych.. 

W konkursie na najlepiej zorganizowanych kibiców, w którym główną nagrodą 

była złota wuwuzela, wygrali kibice z parafii św. Wniebowzięcia Najświętszej 

Panny ze Złotowa. 
Dorota i Ryszard Kochańscy 

43. Kongregacja Odpowiedzialnych 

W dniach 23-25 lutego 2018r. uczestniczyliśmy w 43 Kongregacji Odpowie-

dzialnych Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze. Temat Kongregacji, jak i ca-

łego roku to „Młodzi w Kościele”. W tym czasie mogliśmy uczestniczyć zarów-

no w wielu konferencjach, jak i modlić się ze wszystkimi tymi, którzy są odpo-

wiedzialni za Ruch Światło-Życie poprzez pełnienie posług. Szczególnie zapadła 

nam w pamięć konferencja p. Jacka Dudzica, podczas której dowiedzieliśmy się, 

jakie są różnice pomiędzy pokoleniami i jakie w związku z tym podejmować 



formy ewangelizacji. Konferencja ta oraz wszystkie pozostałe są dostępne na 

http://kongregacja.oaza.pl  Miejsce Kongregacji, Jasna Góra to też oczywi-

ście Apel, podczas którego wspólnie zwracaliśmy się do Matki Bożej, by ota-

czała nas i naszych bliskich swoją opieką. Bogu niech będą dzięki za ten piękny 

czas, gdy mogliśmy modlić się, uczyć i poznawać siebie nawzajem. 

Joanna i Błażej Kurek 

Droga do Nowego Człowieka 

Czcigodny sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki 40 lat temu, dostrzegając róż-

nego rodzaju zagrożenia, wypracował w Ruchu Światło-Życie założenia peda-

gogii „Nowego Człowieka” jako ideału wychowawczego. „Chodzi o osiągnięcie 

w wychowanku jedności pomiędzy prawdami i zasadami poznawanymi i uznany-

mi za słuszne a wyznawanymi i stosowanymi w życiu” - pisał ks. Franciszek. 

Przez budowanie jedności kształtuje się w nas „nowy człowiek”, który przez bez-

interesowną służbę innym  tworzy „nową wspólnotę”.   

Wejście na drogę Domowego Kościoła zostało poprzedzone wydarzeniami, które 

dla naszej rodziny były widocznymi znakami Bożej interwencji. To one skłoniły 

nas do poszukiwania prawdy. Stopniowe zagłębianie się w Ruch Światło-Życie,  

a przede wszystkim pełna akceptacja jego programu, zmieniało nasze życie. Co-

miesięczne spotkania w kręgu, próby wypełniania zobowiązań, a przede wszyst-

kim 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 przy-

jaźnie rekolekcyjne, które trwają do dzisiaj. To jest kolejny owoc, jakiego do-

świadczamy.  

Ksiądz Franciszek Blachnicki pisał: „Nowy człowiek jest człowiekiem realizują-

cym 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 realizo-

wać służbę przez pielęgnowanie duchowości małżeńskiej, czyli wspólne dążenie 

do świętości.  Pomagają nam w tym nasze zobowiązania. W życiu codziennym 

troszczymy się wzajemnie o rozwój modlitwy osobistej i małżeńskiej, przypomi-

namy 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 również, że wyjazdowe rekolekcje, oprócz 

wspólnego wypoczynku, rozwijają życie duchowe naszego małżeństwa i rodziny. 

Otworzyliśmy się na posługę we wspólnocie - angażujemy się w prace diakonii 

społecznej, a od września w prace jednego z rejonów Domowego Kościoła.  

W nim doświadczamy bycia we wspólnocie, która przynosi dużo radości  

i siły - i tego wszystkim życzymy. 

Agnieszka i Rafał Staszewscy 

http://kongregacja.oaza.pl


Ksiądz Franciszek Blachnicki podkreślał, że posiadanie siebie w dawaniu siebie 

oznacza być darem, pragnąć czyjegoś dobra, pomagać, tzn. „służyć”. Słowo to 

określa nasze życie w małżeństwie, rodzinie, we wspólnocie Domowego Kościo-

ła, wspólnocie parafialnej i w świecie. Każde przezwyciężenie egoizmu, spełnie-

nie 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, a niekiedy 

wymaga wielkiego poświęcenia. „Miłość to nie uczucie, ale postawa. To kon-

kretne moje uczynki wobec drugiego człowieka, które określamy służbą, diako-

nią. Miejscem, w którym najlepiej uczymy i realizujemy tę postawę, jest małżeń-

stwo 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 dru-

giego człowieka, w szukaniu tego, co jest dla niego dobrem, czego on pragnie. 

Dlatego służba w znaczeniu biblijnym i nadprzyrodzonym jest miłością”. Ksiądz 

Franciszek Blachnicki jako „wizjoner” przyszłego Nowego Człowieka i Żywego 

Kościoła uzależniał przemianę świata od „odnowy rodziny - rodziny jako środo-

wiska wiary i katechumenatu”. Taka przemiana i wzrost dojrzałości chrześcijań-

skiej ma dokonywać się w rodzinach poprzez formację w Domowym Kościele. 

Wspólnota w ruchu poprzez katechumenat prowadzi do diakonii i służby - naj-

pierw wobec współmałżonka i rodziny, a następnie wobec wspólnoty, parafii  

i świata. Nie możemy wystarczyć tylko sobie, ale musimy czuć się odpowie-

dzialni za innych. Jest to postawa diakonijna. To najwspanialsza Królewska dro-

ga, którą ukazuje nam Chrystus Sługa - droga do Ojca w posłuszeństwie i droga 

do wszystkich ludzi - naszych braci i sióstr, w służbie oddania siebie. 

Zapraszamy na stronę Domowego Kościoła Diecezji Bydgoskiej - gałęzi rodzin-

nej Ruchu Światło - Życie: www.dk.bydgoszcz.pl. 

Zapraszamy na ogólnopolskie sympozjum popularnonaukowe „Ks. Franci-

szek Blachnicki - wizjoner Nowego Człowieka i Żywego Kościoła”, które 

odbędzie się w Bydgoszczy 1 i 2 czerwca 2018 roku. 

 

(Cyt.: F. Blachnicki, Życie moje oddaję, O wolności człowieka; List Kręgu cen-

tralnego Domowego Kościoła na rok formacyjny 2017/2018) 

 

Anna i Paweł Szarapkowie, Marlena i Remigiusz Galiccy 

Posiadanie siebie w dawaniu siebie - Nowy Człowiek - dojrzałość 
chrześcijańska 



Klucz Boga do 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, służą umocnieniu naszej wiary na pozostałe 350 dni w roku. 

Ksiądz Franciszek Blachnicki zawsze powtarzał, że źródłem życia w ruchu są  

i będą rekolekcje formacyjne, a comiesięczne spotkania kręgu Domowego Ko-

ścioła podtrzymują ten proces przemiany dokonanej na rekolekcjach. Nasza 

pierwsza oaza była kluczem Boga do głębi naszego zatwardziałego serca. Zo-

staliśmy poniekąd zmuszeni do wyjazdu na rekolekcje przez kapłana, który był 

duchowym opiekunem naszego kręgu. Ksiądz zauważył, że nasze małżeństwo 

zaczęło się rozjeżdżać w dwie przeciwległe strony. Ledwo zaczęliśmy naszą 

przygodę małżeńską, a ona wyglądała tak, 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. Wielo-

krotnie powtarzanie danych stopni oazy ma sens i wielką głębię, którą odkrywa-

my 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, uwal-

niając nas z 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 dzia-

łalność gospodarczą, która będzie miała swój sezon właśnie latem, gdzie na ogół 

odbywają się sesje rekolekcyjne. Oaza została dla nas jednak numer jeden w na-

szym 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 rekolekcje 15-dniowe. Jeżeli po-

trzebujesz takiego cudu w swoim małżeństwie, to zapisz się na rekolekcje Do-

mowego Kościoła. 
Magdalena i Tomasz Białkowscy  



Tradycyjnie zimą - 3.02.2018 - Diakonia Społeczna zorganizowała piąte już Sympozjum 

zatytułowane: "Współczesne zagrożenia w literaturze, muzyce i edukacji". Tym ra-

zem do grona prowadzących - oprócz Małgorzaty Więczkowskiej (medioznawca, peda-

gog) - dołączyli: Małgorzata Nawrocka - pisarka, dziennikarka, poetka oraz Grzegorz 

Kasjaniuk - redaktor, dziennikarz, publicysta muzyczny. W tak zacnym gronie, w go-

ścinnych progach Domu Polskiego, słuchacze, których co roku przybywa, otrzymali 

ogromną porcję wiedzy jak bronić siebie, rodzinę a szczególnie dzieci i młodzież przed 

zgubnym wpływem wielorakich współczesnych zagrożeń. W pierwszej kolejności do-

wiedzieliśmy się, że zagrożeń przybywa i występują tam, gdzie się ich nie spodziewa-

my. Małgorzata Więczkowska przedstawiła pseudonaukowe praktyki edukacyjne  

w przedszkolu i szkole. Okazuje się, że w wielu bydgoskich szkołach i przedszkolach 

prowadzone są zajęcia z kinezjologii edukacyjnej, które nie mają żadnych podstaw nau-

Obecny rok formacyjny - zatytułowany ''Sługa Niepokalanej", jest skupiony 

wokół założyciela naszego Ruchu, Ks. Franciszka Blachnickiego. W ten rok 

formacyjny wpisują się wyjątkowe rekolekcje zorganizowane w styczniu, z ini-

cjatywy Diakonii Społecznej, a prowadzone przez Panią Dorotę Seweryn, 

współpracownika i świadka życia O. Franciszka - wielkiego wizjonera, niepo-

kornego wobec ówczesnej władzy komunistycznej, najbardziej inwigilowanego 

kapłana bloku Wschodniego. Człowieka wielkiej wiary i ufności. Od piątku do 

niedzieli odkrywaliśmy pasjonującą historię niesamowitego kapłana, Człowieka 

z krwi i kości. Dowiedzieliśmy się m.in. jak Ksiądz Franciszek kupił 2 domy nie 

mając pieniędzy nawet na jeden. Usłyszeliśmy o akcji węgiel, w czasie której na 

pocztę do Krościenka przychodziło codziennie wiele małych paczek  

z węglem, wysyłanych na prośbę Ojca, przez oazowiczów z całej Polski. Poczta  

wyglądała wtedy jak skład węgla. Dlaczego taka akcja? - ponieważ Ksiądz nie 

otrzymał przydziału na opał. Po tej akcji władze komunistyczne zmieniły zdanie. 

Innym razem Ojciec nie miał pozwolenia na budowę kaplicy na Kopiej Górce -  

a jednak kaplica powstała. Nie wolno było organizować rekolekcji oazowych,  

a one się odbywały. Często brakowało funduszy, nie było żywności - ale nikt nie 

szedł spać głodny.   

Te i wiele innych pasjonujących historii - jak sercu tego wyjątkowego Człowie-

ka rodził się charyzmat Ruchu Światło-Życie - wraz z wszystkimi jego gałęzia-

mi: Domowym Kościołem, młodzieżą, dziećmi - usłyszeliśmy na rekolekcjach  

z Panią Dorotą Seweryn! Świadectwo Pani Doroty ożywiło naszą wiarę i trwanie 

we wspólnocie! A było nas około 120 osób, reprezentujących Dzieci Boże, mło-

dzież, Domowy Kościół oraz kapłanów. Rekolekcje odbyły się w gościnnej 

Szkole Katolickiej. Śpiący w szkole młodzi rekolektanci, testowali jej wytrzy-

małość. Test wypadł pomyślnie. Szkoła nie odniosła żadnych uszczerbków :-) 

Nagrania z konferencji dostępne są u Piotra Bonika - par. MB z Góry Karmel.  

Diakonia Społeczna 

Relacja z Rekolekcji ze Sł. Bożym ks. Franciszkiem Blachnickim  

Relacja z Sympozjum o  zagrożeniach wśród młodzieży  



kowych. Mogą natomiast wprowadzać dzieci w niebezpieczny obręb niechrześcijańskich 

światopoglądów np. hinduizmu, buddyzmu czy New Age. Podobnie jest w świecie litera-

tury i muzyki. Często w czytanych książkach czy słuchanej muzyce nasze dzieci i mło-

dzież przechodzą okultystyczną edukację, wspieraną dodatkowo agresją, brzydotą, wul-

garyzmami i innymi ukrytymi treściami, działającymi na podświadomość. Nie jest obo-

jętne zatem, co nasze dzieci czytają lub czego słuchają, ponieważ to ma ogromny wpływ 

na ich życie. Jako rodzice, musimy być świadomi istniejących zagrożeń, aby wygrać ży-

cie naszych dzieci, rodzin i naszej Ojczyzny. Zapraszamy już za rok w podobnym czasie. 

W przerwach serwujemy chleb ze smalcem! :-) Do zobaczenia! 

Diakonia Społeczna 

Decyzją papieża Franciszka w całym Kościele obrządku łacińskiego w poniedziałek po 

Zesłaniu Ducha Świętego będzie odtąd obchodzone wspomnienie obowiązkowe Naj-

świętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 

Papież Paweł VI ustanowił święto Maryi Matki Kościoła na prośbę polskich biskupów 

zgłoszoną na zakończenie Soboru Watykańskiego II. Święto to miało jednak charakter 

lokalny – oprócz Polski wspomnienie Maryi Matki Kościoła obchodził tylko Kościół w 

Argentynie. 

Wprowadzenie tego obchodu w całym Kościele (w niższej co prawda randze – jako 

wspomnienie obowiązkowe) ma ogromne znaczenie dla Ruchu Światło-Życie. Teologia 

Niepokalanej Matki Kościoła stanowi jeden z głównych wątków oazowej duchowości. 

Wystarczy wspomnieć, że za akt konstytutywny Ruchu ks. Franciszek Blachnicki uważał 

akt oddania Niepokalanej Matce Kościoła dokonany przez kard. Karola Wojtyłę właśnie 

w święto Matki Kościoła w 1973 r. Nasz Założyciel stworzył oryginalną formułę 

„Ecclesia Mater – Mater Ecclesiae” łącząc starożytne „Ecclesia Mater” (Kościół Matką) 

ze współczesnym określeniem „Matka Kościoła”. Święto Maryi Matki Kościoła stanowi 

trzeci dzień Centralnej Oazy Matki – dzień moderatora. 

Ruch Światło-Życie rozwijając się w innych krajach będzie mógł więc odtąd nawiązywać 

do obchodzonego również tam wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. 

Warto zauważyć, że decyzję papieską ogłoszono w przeddzień Rejonowego Dnia Wspól-

noty, którego tematem jest oddanie się Niepokalanej. 

Źródło: oaza.pl 

Nowa decyzja papieża Franciszka nt. wspomnienia Matki Kościoła 

POMAGAJMY SOBIE WZAJEMNIE 

Zapraszam do "WyObraźni" - pracowni artystycznej, gdzie można obejrzeć, a także 
zamówić obrazy o różnorodnej tematyce ( portrety, pejzaże, martwa natura). Jest możli-
wość zamówienia ikony Świętej Rodziny. 

Andrzej Łapiński,  tel. 515 407 590. 

Gabrysia i Marian Sobczyńscy oczekują na mieszkanie z ADM-u do remontu.  
Każdy, kto zechciałby wspomóc ich w tych pracach proszony jest o kontakt z Maria-
nem tel. 692 829 260.  

http://oaza.pl/


 
Emilia Joanna Filipiak,  

ur. 22.08.2017r. Trzecie dziecko  
Anny i Adama, 2 krąg pilotowany  

w Brzozie, Rejon IV. 

 

Emilia Katarzyna Abdoul, ur. 
25.11.2017r. Córeczka Ani i Roma-

rica, III krąg przy par. Św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty, Rejon V. 

                              

 

 

Justyna Piątkowska,  

urodzona 15.12.2017r.  

 

Trzecie dziecko  

Aleksandry i Jakuba,  

 

krąg przy parafii Zmartwych-

wstania Pańskiego, Rejon II 



W dniach 1-2 czerwca serdecznie zapraszamy na Sympozjum: 

"Czcigodny Sługa Boży Ksiądz Franciszek Blachnicki - wizjoner No-

wego Człowieka i Żywego Kościoła" - spotkania w Wyższym Semina-

rium Duchownym w Bydgoszczy, w Domu Polskim, i Kościele Ojców 

Jezuitów. Goście: Ks. Biskup Andrzej Wodarczyk -postulator procesu 

beatyfikacyjnego, Pan Robert Derewenda, Ks. Marek Sędek - Modera-

tor Generalny Ruchu Światło-Życie, Ks. Tomasz Opaliński -Moderator 

Krajowy DK, Ks Jan Mikulski - Moderator Krajowy DK w latach 2001-

2004, Pan Robert Telus - Poseł na Sejm RP 

Zapisy: od kwietnia - poprzez stronę www.dk.bydgoszcz.pl 

Sympozjum o Czcigodnym Słudze Bożym Ks. Franciszku Blachnickim 

Rekolekcje  Wychowawcze Vademecum  
11 godzin, które zmienią Twoje Rodzicielstwo 

Rekolekcje: Wychowawcze Vademecum 

 13 i 14 Kwietnia 2018r 

Zespół Szkół Katolickich Bydgoszcz ul. Nowodworska 17 

   Ks. Waldemar Różycki, Hala i Przemek Gorzelak 

 

Zapisy: Hala Gorzelak tel. 695-586-155 

Koszt 20 zł/osoby 

 

Zagadnienia: 

Rodzinna szkoła uczuć 

Moc współpracy 

Nowy wymiar posłuszeństwa 

Samodzielność od zaraz 

Blaski i cienie grania ról 

 

Program: 
Piątek 13 kwietnia 2018  

18.00 – I blok zajęć 

21.00 – Apel Jasnogórski 

 

Sobota 14 kwietnia 2018 

10.00 – wprowadzenie 

10.30 – II blok zajęć 

14.00 – obiad 

14.30 – III blok zajęć 

18.30 – rozesłanie z błogosławieństwem 

Kiedy ? 

Gdzie ? 

Kto prowadzi ? 



RODZINKA 
biuletyn Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło–Życie diecezji bydgoskiej 

 

Zespół redakcyjny: M. R. Galiccy, M. Gorzelak, 
A. P. Szarapkowie, M. R. Piątkowscy, 

strona www:  dk.bydgoszcz.pl   

Kontakt: rodzinka.dk@gmail.com 

Ogłoszenia 

1. W każdą sobotę (od września do czerwca, z wyjątkiem Wielkiej 

Soboty) o 19.15: "Oaza w mieście": szkoła modlitwy, namiot spotka-

nia, uwielbienie, możliwość spowiedzi i modlitwy wstawienniczej. Dla 
dzieci zapewniona jest opieka i osobna formacja. 

2. Droga Krzyżowa ulicami Bydgoszczy - 17 marca, w sobotę, 
rozpocznie się o godz. 19.30 przed katedrą bydgoską, a zakończy 
w kościele Świętej Trójcy.  

3. Zaraz po Wielkanocy rusza Seminarium Odnowy Wiary na 

Osowej Górze. Szczegóły i zapisy na: uwielbienie.bydgoszcz.pl  

4. W dniach 13-14 kwietnia: Rekolekcje Wychowawcze Vade-

mecum - szczegóły na poprzedniej stronie. 

5. Pielgrzymka Rodzin do Kalisza do św. Józefa - 26.05.2018 r.  
 - szczegóły pojawią się na naszej stronie www 

 6. Sympozjum 1-2 czerwca 2018 r. - "Czcigodny Sługa Boży 
Ksiądz Franciszek Blachnicki - wizjoner Nowego Człowieka  
i Żywego Kościoła" - szczegóły na poprzedniej stronie. 

7. 10 czerwca rusza kolejny: VII Bydgoski Marsz dla Życia  

i Rodziny - szczegóły pojawią się na naszej stronie www 

http://uwielbienie.bydgoszcz.pl/

