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Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej  

Kochani Małżonkowie i Rodziny, Drodzy Kapłani, 
W dniu 2 września 2018 r. Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej wraz  
z gałęzią rodzinną Domowego Kościoła uczestniczyli w porekolekcyjnym 
Dniu Wspólnoty. O godzinie 14.00 po zawiązaniu Wspólnoty rozpoczęła się  
w Katedrze Bydgoskiej uroczysta Msza św., którą celebrowało 10 księży. 
Głównym celebransem był ks. Maciej Tyckun - Moderator Ruchu Światło-Życie 
Diecezji Bydgoskiej, a homilię wygłosił ks. Janusz Konysz - Moderator Domo-
wego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej. Bezpo-
średnio przed Eucharystią swoje świadectwa wygłosili uczestnicy tegorocznych 
rekolekcji z oazy młodzieżowej oraz dwie rodziny z rekolekcji Domowego Kościo-
ła. Podkreślali, że rekolekcje ubogaciły ich wewnętrznie i wskazywali, że otrzy-
mali wiele łask, które w życiu codziennym przyniosą błogosławione owoce. 
Homilista wskazał, że rekolekcje to czas odpoczynku i nabierania sił w oazie  
w Jezusie Chrystusie, po przebytej drodze ludzkiej codzienności, na której spoty-
kamy wiele symbolicznych skorpionów i węży. 
W trakcie Eucharystii po kazaniu nastąpiło odnowienie przyrzeczeń małżeń-
skich małżonków, którzy w tym roku obchodzili swoje okrągłe rocznice sakra-
mentu małżeństwa począwszy od pierwszego roku małżeństwa poprzez 
"pięciolatków" aż do "pięćdziesięciopięciolatków". 
Małżonkowie z piećdziesięcioletnim i pięćdziesięcipięcioletnim stażem małżeń-
skim otrzymali z rąk kapłanów i pary diecezjalnej Domowego Kościoła życzenia 
w postaci okolicznościowego dyplomu podpisanego również przez Księdza 
Tomasza Opalińskiego - Moderatora Krajowego Domowego Kościoła oraz parę 
krajową Domowego Kościoła -Katarzynę i Pawła Maciejewskich. 
Po zakończonej Mszy św odbyła się Agapa na terenie 
Zespołu Szkół Katolickich Pomnika Jana Pawła II  
w Bydgoszczy, gdzie oazy młodzieżowe i rodzinne mo-
gły powrócić do radości przeżytych rekolekcji przy kon-
sumpcji kiełbasek, drożdżówek i placków. Dzieci sko-
rzystały z zainstalowanych zjeżdżalni i dmuchańców. 
Moderatorzy poszczególnych rekolekcji przedstawiali 
swoich przyjaciół uczestniczących w rekolekcjach.  
W czasie miłych wspomnień para diecezjalna Domo-
wego Kościoła dziękowała Kapłanom, Moderatorom, 
diakoniom posługującym oraz wszystkim uczestnikom 
minionych tegorocznych rekolekcji. 
W czasie Eucharystii oraz podczas Agapy uczestniczy-
ło około 1000 osób. Dziękujemy wszystkim za pełną 
Ducha Bożego modlitwę i radosne spotkanie w tak 
wspaniałej Wspólnocie. 
Jesteśmy na progu nowego roku formacyjnego 
2018/2019, który przeżywamy pod hasłem "Młodzi w Kościele". Domowy Ko-



Do rekolekcji w Białogórze, które miały miejsce w lipcu bieżącego roku, zachęcał 
już sam temat. My mieliśmy długą przerwę w rekolekcjach i czuliśmy wielką po-
trzebę takiego wyjazdu. Choć jako małżeństwo z 32-letnim stażem sądziliśmy, że 
prawie wszystko już wiemy. Okazało się, że tematyka życia małżeńskiego jest tak 
bogata, że jeszcze dużo możemy nauczyć się i dużo doświadczyć. Ania i Jarek 
Synakowie, którzy prowadzili te rekolekcje, przygotowali niezwykle ciekawe 
konferencje o seksualności małżeństwa. Mówili o tej sferze wprost, bez zbędnego 
tabu, pięknym językiem. Bo przecież jest to piękna część życia małżeńskiego. Po-
traktowali temat całościowo, począwszy od aspektów biblijnych, psychiki kobiety  
i mężczyzny, do praktycznych porad dla młodszych i starszych małżeństw. Po raz 
pierwszy spotkaliśmy się z teorią „pięciu języków miłości”, która uświadomiła 
nam, że często okazujemy miłość w inny sposób niż tego oczekuje małżonek. Stąd 
tak ważne są rozmowy małżonków, mówienie o swoich potrzebach wprost, a nie 
oczekiwanie, że małżonek domyśli się o co nam chodzi. Podczas błogosławionego 
czasu rekolekcji głęboko przeżyliśmy dialog małżeński, wieczorną, szeptaną modli-
twę małżonków w kaplicy, pisanie listu do małżonka, modlitwę tylko we dwoje 
przed Najświętszym Sakramentem. Bardzo miła była też randka nad brzegiem 
morza o zachodzie słońca. Byliśmy małżeństwem o najdłuższym stażu i chętnie 
pokazywaliśmy młodszym, że okazywanie sobie czułości i gestów pełnych miłości 
nie dotyczy tylko tych, którzy niedawno założyli obrączki. 
To, że rekolekcje miały miejsce w nadmorskiej miejscowości sprawiło, że czuliśmy 
się trochę jak na wczasach. Nie tylko my. Ośrodek jest bardzo wygodny, przystoso-
wany dla rodzin z dziećmi, które pod okiem diakonii opiekuńczej świetnie bawiły 
się na dużym terenie wokół głównego budynku. A że tegoroczne lato było upalne, 
pogoda dopisywała, wszyscy dużo czasu spędzaliśmy na świeżym powietrzu. Popo-
łudniu były zawsze trzy godziny dla rodziny, mogliśmy korzystać z plażowania. 
Szkoda tylko, że kąpiel w morzu nie zawsze była możliwa z powodu sinicy. Wie-
czorami miło było posiedzieć przy ognisku, porozmawiać z innymi małżeństwami, 
wymienić poglądy czy razem pośpiewać. 
Kolejną atrakcją tych rekolekcji był taniec. My bardzo lubimy tańczyć razem, ale 
niektóre panie wspominały, że często nudziły się na imprezach typu wesela, bale, 
bo małżonek nie odważył się wyjść na parkiet. A przecież wspólny czas spędzony 
w tańcu, wspólny ruch i dotyk, nie mówiąc o uśmiechu, bardzo zbliża i jednoczy 
małżonków. Wiele małżeństw w czasie tych rekolekcji to odkryło. W czasie co-
dziennych zajęć instruktor Maciej - profesjonalny trener tańca - ćwiczył z nami róż-
ne tańce standardowe i latino, pokazywał kroki i układy, aż niejeden pan stwierdził, 
że na tych rekolekcjach zdarzają się cuda, bo opanował taniec. Nam, wspólne tańce 

„Modlitwa, taniec i seks…”, czyli wszystko co lubimy - Białogóra 

ściół - gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie to przede wszystkim katechumenat ro-
dzinny, który swoją formą, naturalnie wdraża młodych w życie chrześcijańskie. Mło-
dzi zanurzeni w środowisku domowym wzrastają w wierze w Pana Jezusa  
i idą za Nim. Bądźmy dla młodych świadkami Jezusa Chrystusa, którzy umiłowali 
Kościół.  

Marlena i Remigiusz Galiccy - para diecezjalna DK Diecezji Bydgoskiej wraz  

z Księdzem Januszem Konyszem -Moderatorem Diecezjalnym DK Diecezji Bydgoskiej 



tak podobały się, że będziemy kontynuować te lekcje podczas roku całego roku.  
I na koniec o modlitwie. Byliśmy już na wielu konferencjach na ten temat, a jed-
nak prelekcje ks. Ireneusza wniosły do naszego życia nowe wartości. Kapłan 
przypomniał nam, dlaczego powinniśmy się modlić i jakie to ma znaczenie dla 
naszego życia małżeńskiego i rodzinnego. Mówił nam, że na modlitwie powinni-
śmy zwracać się do Boga jak do ojca, ale również jak do przyjaciela, powierza-
jąc mu wszystkie aspekty naszego życia. Powtarzał też, że czasem warto usiąść  
z Bogiem i pomilczeć, bo Bóg przemawia w ciszy, którą my często próbujemy 
zagadać. Tak wiele intencji chcielibyśmy bowiem Bogu powierzyć: nas jako mał-
żonków, nasze dzieci, nasze rodziny, przyjaciół, współpracowników, nasz krąg  
i cały Domowy Kościół. Rekolekcje sprawiły, że modlitwa przestała być dla nas 
„zobowiązaniem”, a stała się radością ze spotkana z Panem. Po rekolekcjach 
wdrożyliśmy do naszego życia poranną modlitwę małżonków z wzajemnym bło-
gosławieniem się na rozpoczynany dzień. Wieczór też kończymy wspólną modli-
twą, podziękowaniem oraz wzajemnym błogosławieństwem. Jesteśmy pewni, że 
owoce tych rekolekcji pozostaną w nas trwale. 

Grażyna i Wojtek Rybka 

...a może ubieram buty i schodzę z kanapy - rekolekcje w Medjugorje 

Jestem wdzięczna Panu Bogu za to, że spełnił jedno z moich najgłębszych pra-
gnień jakim był wyjazd do Medjugorje. Pan Bóg dał nam jednak o tysiąckroć 
więcej niż mogłabym się kiedykolwiek spodziewać. 
Około 10 lat temu zrodziła się w moim sercu chęć nawiedzenia tego miejsca, 
gdzie od 1981r. objawia się Matka Boża. Wtedy jednak , nie trwając jeszcze  
w DK nie rozumiałam jak ważne jest dążenie do świętości w jedności wraz ze 
współmałżonkiem. Planowałam wyjazd, zbierałam fundusze na ten cel uwzględ-
niając tylko siebie. Jednocześnie miałam przekonanie, że jest to dobra inicjatywa, 
ponieważ moim zamiarem było powierzanie Matce 
Bożej w Medjugorje naszej rodziny - małżeństwa  
i dzieci. Pan Bóg chciał jednak inaczej, miał wobec 
nas inny, najcudowniejszy plan. To On postawił na 
naszej drodze życiowej kapłana ks. Janusza Sikorę, 
który pokazał jak ważna jest rezygnacja z własnych , 
egoistycznych pragnień na rzecz małżeństwa. Słowa, 
które skierował wówczas do mnie „Zobaczysz, że to 
zaowocuje” powróciły w Medjugorje podczas modli-
twy na Górze Objawień. Wakacje w tym roku dla 
naszej rodziny były naprawdę wyjątkowe! Jestem 
wdzięczna Panu Bogu za to, że po wielu latach, ale 
rodzinnie mogliśmy wziąć udział w rekolekcjach 
ewangelizacyjnych w Medjugorje, które odbyły się  
w dn. 19-26 sierpnia 2018r. 
Nasze dzieci: Szymon lat 16 i Dominika lat 14 odwiedziły to święte miejsce 
dwukrotnie w krótkim odstępie czasu. Na przełomie lipca i sierpnia wraz z sale-
zjańską wspólnotą Oratorium „Dominiczek” pod opieką ks. Krzysztofa Ru-
dzińskiego uczestniczyły w Międzynarodowym Festiwalu Młodych w Medjugor-



je, by powrócić ponownie 19 sierpnia z nami i wspólnotą DK. 
Nasze dzieci, które na co dzień nie są skłonne do zwierzeń bardzo chętnie dzieliły 
się swoimi przeżyciami, były radosne, przepełnione miłością, były inne…  
Ich świadectwa bardzo nas z mężem dotykały, wzruszały i sprawiały, że z niecier-
pliwością oczekiwaliśmy naszych rekolekcji. 
Rekolekcje ewangelizacyjne w Medjugorje pt. „Widżety,  gadżety, a może ubie-
ram buty i schodzę z kanapy” były dla nas świętym czasem. Czasem wypełnio-
nym wspólną modlitwą, śpiewem, codziennymi Eucharystiami , wspaniałymi ka-
techezami głoszonymi przez ks. Janusza Tomczaka i dk. Igora Wichrowskiego. 
Czasem spędzonym na modlitwie w drodze, czy to w autokarze, czy podczas 
wspinania się na Górę Objawień, czy na Górę Kriżevac. Czasem wypełnionym 
radością, życzliwością, rozmowami i spotkaniami ze wspaniałymi osobami, któ-
rych mieliśmy możliwość tam poznać, którzy ubogacali nas swoimi świadectwa-
mi. Czasem wypełnionym relaksem, odpoczynkiem, ale też intensywnym zwie-
dzaniem przepięknych miejsc… Wreszcie czasem wypełnionym modlitwą pod-
czas nabożeństw wraz z tysiącami pielgrzymów z całego świata, wspólnego 
trwania przy Chrystusie i Maryi podczas adoracji Najświętszego Sakramen-
tu, adoracji Krzyża, na modlitwie różańcowej. Wszystko to było niezapomnia-
nym doświadczeniem, które umocniło naszą wiarę. Wróciliśmy z pragnieniem 
wypełniania woli Matki Bożej, Królowej Pokoju, która daje nam dzisiaj broń 
przeciwko szatanowi: „5 kamieni” (modlitwa, post, Pismo Św., spowiedź, Eucha-
rystia) jako receptę na osiągnięcie Pokoju. Pragniemy dochować wierności Maryi 
i Jej orędziom .Chwała Panu! 

Ola i Krzysiek Jankowscy 

Rekolekcje dla par rejonowych - Gniezno 

Przygotowując się do rekolekcji dla par rejonowych, które odbyły się 14 - 16. 09. 
w Gnieźnie, byliśmy zaciekawieni co usłyszymy, jakie wskazówki co do pełnienia 
posługi pary rejonowej, może jakieś nowe wiadomości, może konkretny "plan" - 
jak pełnić posługę we wspólnocie. Mieliśmy również wiele obaw czy damy radę, 
czasowo i organizacyjnie pogodzić posługę we wspólnocie z obowiązkami ro-
dzinnymi i zawodowymi. 
Pan Bóg przygotował dla 
nas wspaniały czas, ponie-
waż dał nam to czego na-
prawdę potrzebowaliśmy, 
owszem otrzymaliśmy wiele 
odpowiedzi na pytania doty-
czące pełnienia posługi pary 
rejonowej, ale najważniejsze 
było to, że był to czas prze-
bywania z Panem Bogiem. 
Jemu powierzyliśmy naszą 
wspólnotę i nas samych.  
W ciągu tych trzech dni od-
czuwaliśmy głęboki pokój, ale też radość ze wspólnego przebywania razem. Był 



15 lat temu na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej złożyliśmy przysięgę 
małżeńską. To było nasze marzenie, by skromnie, bez wesela, ale właśnie w Czę-
stochowie przeżyć ten najważniejszy dzień w swoim życiu i oddać się pod opiekę 
Maryi. Był to początek czegoś nieznanego. Nie znaliśmy Bożych planów, ale Ma-
ryja czuwała nad nami i postawiła na naszej drodze Gosię, która zaproponowała 
nam przyłączenie się do Domowego Kościoła - to był rok 2008 i najlepsze, co 
mogło nas spotkać. Wiara miała dla nas ogromne znaczenie, a Domowy Kościół 
za sprawą zobowiązań przyczynił się do wzrostu naszego życia duchowego.  
Każdorazowe uczestnictwo w rekolekcjach, zwłaszcza tych długich, było dla 
naszej rodziny prawdziwym błogosławieństwem. Wracaliśmy zachwyceni, wy-
ciszeni, z naładowanymi akumulatorami na następny rok, a dzieci pytały: „kiedy 
znowu pojedziemy?” 
Tegoroczne rekolekcje spędziliśmy w Stasikówce, 12km od Zakopanego. 
Udział w Oazie Rodzin IIIO  był dla nas nie lada wyzwaniem. Pierwszy raz byli-
śmy w górach, zdrowotnie też czuliśmy się niepewnie, a wiedzieliśmy, że te reko-
lekcje wiążą się z pielgrzymowaniem, gdyż celem oazy IIIO  jest odkrycie Mi-
sterium Kościoła, czyli jego tajemnicy. Każdego dnia wyruszaliśmy do innego 
miejsca, by tam przeżyć Eucharystię i kształtować naszą wspólnotę z Chrystusem 
i bliźnimi. Nie zdawaliśmy sobie sprawy ile niesamowitych, świętych miejsc 
można podziwiać w naszym kraju, w pobliżu Tatr. Większość z nich związana jest 
z kultem Matki Bożej. Opowieści o Niej i Jej cudach sprawiały, że wzruszenie 
odbierało mowę. Przeżywaliśmy też bardzo każdą wzmiankę o naszym Papieżu-
Janie Pawle II, bo będąc w górach nie da się Go pominąć. Kochał Maryję i góry, 
był Pielgrzymem, któremu nie da się dorównać. Troszczył się o polskie rodziny, 
dlatego bliskie mu było dzieło stworzenia Domowego Kościoła przez księdza 
Blachnickiego. 
 Ksiądz moderator podkreślał, jak trafnie para prowadząca dobrała miejsca 
Eucharystii do tajemnic różańcowych. Mimo codziennych wyjazdów czas reko-
lekcji był mądrze zorganizowany. Dzień witaliśmy Namiotem Spotkania wraz  
z jutrznią, a Słowo Boże księdza moderatora, zabarwione humorem, trafiało do 
naszych serc. Nie zabrakło dialogu małżeńskiego, który w codziennej ramówce 
sprawiał, że małżonkowie mieli czas tylko dla siebie. Doceniliśmy to bardzo, bo 
w roku szkolnym, kiedy praca i dzieci wyznaczają rytm, ciężko jest znaleźć chwi-
lę, by popatrzeć sobie w oczy. Również czas dla rodziny był owocny i nie spo-
dziewaliśmy się, że tyle go będzie podczas oazy IIIO. Dzieci pragną kontaktu  

to czas wyciszenia, modlitwy i wspólnych rozmów. Bardzo duże wrażenie zrobiły 
na nas pozostałe małżeństwa, które przyjechały na te rekolekcje, postawa pełna 
odwagi i pewności co do pełnienia nowych zadań we wspólnocie była dla nas bu-
dująca.  
Z rekolekcji wróciliśmy bardzo spokojni, a w sercach naszych są słowa Ewan-
gelii: „Nie wyście Mnie wybrali, ale ja Was wybrałem i przeznaczyłem was na 
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał…”(J 15,16) 
Pragniemy być blisko Pana Jezusa służyć Jemu i wspólnocie.  
Jezusowi powierzamy siebie i drogę naszej posługi.  Chwała Panu! 

Beata i Jerzy Piątek 

Świadectwo z rekolekcji IIIO - Stasikówka
 



W gościnnym budynku Wyższego Semina-
rium Duchownego w Bydgoszczy                                    
w dniach 1-2 czerwca 2018r odbyło się 
ogólnopolskie Sympozjum popularno - nau-
kowe ,,Czcigodny Sługa Boży ks. Franci-
szek Blachnicki wizjoner nowego czło-
wieka i żywego Kościoła”. 
Przybyłych na Sympozjum gości i uczestni-
ków powitała para diecezjalna Domowego 
Kościoła Diecezji Bydgoskiej Marlena  
i Remigiusz Galiccy. Ksiądz biskup dr 
Jan Tyrawa Ordynariusz Diecezji Bydgo-
skiej wygłosił słowo wstępne i dokonał ofi-
cjalnego otwarcia sympozjum. Ksiądz Bi-
skup zaznaczył, że postać ks. Franciszka 
Blachnickiego godna jest uwagi z dwóch 
powodów: pierwszy to dzieło, które po so-
bie zostawił na naszej ziemi – Ruch Świa-
tło-Życie, który stworzył teorię i praktykę 

Sympozjum: Czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki  
wizjoner nowego człowieka i żywego Kościoła 

Świadectwo z Oazy Rodzin IO - Pelplin 

Tegoroczne wakacje spędziliśmy na rekolekcjach w Pelplinie. Był to wspaniały 
czas gdzie mogliśmy się wyciszyć, zapomnieć o pracy, problemach. Spędzić ten 
czas z Bogiem i rodziną. Największym przeżyciem dla nas było spotkanie 
małżeństw przed Najświętszym Sakramentem. To było niesamowite uczucie 
być tak blisko Jezusa - w tym czasie mogliśmy powiedzieć Mu za co dziękujemy, 
przepraszamy i prosimy w naszym życiu.   
Podczas rekolekcji nauczyliśmy się jak powinien wyglądać nasz dialog 
małżeński oraz duchowość w małżeństwie. Każdy dzień tych rekolekcji 
przynosił nowe doznania duchowe, ale i sposobności w relacjach małżeńskich, 
rodzicielskich. Chciałabym zaznaczyć, że pełnię radości, którą odczułam  
w swoim sercu był moment przyjęcia krucjaty. Jest to uczucie, którego już 
dawno nie czułam w swoim sercu.   
Bardzo dziękujemy Organizatorom, Księdzu i Animatorom za organizację tych 
rekolekcji - Chwała Panu! 

Magda i Marek Niestrój  

z rodzicami i czuliśmy, że jesteśmy dla nich  ważni. Pragniemy tę więź pielęgno-
wać, a jednocześnie pamiętać, by pozostawić dzieciom własną przestrzeń. 
O wspaniałych przeżyciach, jakich doznaliśmy podczas tych rekolekcji, można by 
jeszcze wiele pisać, bo minął już miesiąc, a w naszych sercach wspomnienia na-
dal trwają i wywołują tęsknotę. Czasami oczy zachodzą łzami. To, co zaczerpnęli-
śmy, chcemy wpleść w codzienne życie i obowiązki. 

Jola i Tadek 



rzeczywistego odradzania się człowieka. Pomaga przezwyciężać egoizm, który 
przybiera dziś formę indywidualizmu, który niszczy relacje. Budowanie wspólno-
towości posiada dziś więc szczególne znaczenie. Drugi powód to sama osoba ks. 
Franciszka Blachnickiego, jego bogata osobowość, odwaga, postawa, którą warto 
przypominać zwłaszcza młodemu człowiekowi, aby pokazać, jak postępować, by 
nie stracić swojego życia, ucząc się budować wspólnotę. 
Pierwszą sesję sympozjum popro-
wadził ks. dr Paweł Hoppe. Za-
powiedział pierwszego prelegenta, 
którym był dr Robert Derewen-
da, Dyrektor Instytutu im. ks. 
Franciszka Blachnickiego.  
W swoim referacie zatytułowanym 
„Wyszyński – Wojtyła – Blach-
nicki – twórcy współczesnego 
oblicza kościoła w Polsce”, 
przedstawił tło historyczne cza-
sów, w których żyli trzej wielcy 
duchowni. Podkreślił, że walka z 
komunizmem nie oznaczała walki 
zbrojnej. Wspomniał o sposobach 
ks. Franciszka na ominięcie zaka-
zów, które utrudniały lub wręcz 
miały uniemożliwić rozwój ruchu 
oazowego. Podkreślił, że takie działania budowały solidarność miedzy ludźmi, 
którzy jednoczyli się we wspólnych inicjatywach. Następnie wysłuchaliśmy refe-
ratu dr hab. Tomasza Nowickiego ,, Ruch Światło-Życie w Polsce w świetle 
danych statystycznych”. Wykładowca KUL zaznaczył, że niewiele osób zajmu-
je się tym tematem. Gdyby istniejące dane statystyczne opracować, można by 
mieć pełniejszy obraz rozwoju ruchu oazowego w poszczególnych diecezjach  
i w skali kraju. Z punktu widzenia historyka, cenne by było szersze opracowanie 
danych, które istnieją w archiwach Ruchu. Warto by było się pochylić nad tą te-
matyką. 
Nadszedł czas na coś dla ciała: kawa, herbatka, kanapka, ciasteczko ( za wszyst-
kim ukryte dobre ręce i serca oazowiczów ), słów kilka z siostrą i bratem – wra-
camy. 
Po przerwie dr Anna Szarapka zaprosiła do wysłuchania referatu ,,Ruch Świa-
tło-Życie oraz Domowy Kościół - gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie  
w Diecezji Bydgoskiej”, który przedstawił ks. dr Paweł Hoppe. Opierając się na 
źródłach pisanych, tj. kronikach, biuletynie ,,Rodzinka” oraz dostępnych publi-
kacjach przedstawił historię Ruchu oazowego w diecezji gnieźnieńskiej, a później 
bydgoskiej. Podkreślił rolę ojców Jezuitów w powstawaniu pierwszych wspól-
not oazowych i kręgów rodzin Domowego Kościoła. Nie można było pominąć 
znaczącej roli siostry Jadwigi Skudro, która była częstym gościem państwa 
Gwardzików w czasach powstawania pierwszych kręgów DK. Przypomniał po-
sługujące pary diecezjalne i poszczególne dzieła, które inicjowały za swojej ka-
dencji. Wspominając o Górce Klasztornej, która stała się dla naszej diecezji 



miejscem licznych rekolekcji rodzinnych, podkreślił udział kleryków i diakonów 
w rekolekcjach dla małżeństw i młodzieży. Zaznaczył jak cenna to jest praktyka, 
gdyż później stają się oni opiekunami kręgów lub wspólnot oaz młodzieżowych. 
Następnie został poproszony o głos ojciec Andrzej Lemiesz, jezuita doskonale 
znany wszystkim oazowiczom naszej diecezji. Wygłosił referat ,,Ojciec Czesław 
Chabielski SJ – duchowy syn Sługi Bożego i 40 lat rekolekcji oazowych  
w Suchej na Pomorzu”. W ciekawy sposób przedstawił sylwetkę ojca Chabiel-
skiego. Przywołał wiele faktów z życia tego niezwykłego kapłana, wskazując jak 
bardzo bliska była Mu postać ks. Franciszka Blachnickiego. Nie wszystkim słu-
chaczom znane były fakty prześladowania przez Służbę Bezpieczeństwa. Wycho-
dził z tych ,,spotkań” obronną ręką. Całe kapłańskie życie było wypełnieniem 
słów zamieszczonych na obrazku prymicyjnym: „Dla mnie żyć to Chrystus”. 
Przytoczone na końcu wystąpienia wypowiedzi osób związanych z początkami 
ośrodka rekolekcyjnego w Suchej wzbudziło w słuchaczach wzruszenie i ożywiło 
wspomnienia. 
Na zakończe-
nie sesji  
w pierwszym 
dniu wysłu-
chaliśmy pane-
lu wspomnie-
niowego, w 
którym wzięli 
udział prele-
genci, kapłani 
moderatorzy 
Ruchu Światło
-Życie i Do-
mowego Ko-
ścioła (poprze-
dni i obecni) 
oraz pary die-
cezjalne, które pełniły posługę w naszej diecezji od początku istnienia Domowe-
go Kościoła. Wspomnienia dotyczyły działalności ośrodka oazowego w Suchej, 
powstawania pierwszych kręgów, sylwetki ojca Czesława Chabielskiego, roli 
Maryi Niepokalanej jako patronki dzieł, których doświadczaliśmy w Ruchu. 
Nieszpory oraz koncert Męskiego Zespołu Chorałowego pod dyrekcją prof. 
Mariusza Kończala były pięknym, duchowym przeżyciem, których niestety żad-
ne słowa nie mogą opisać. 
Kolejny dzień rozpoczął się już o godz. 9.00 Moderator Diecezjalny Domowe-
go Kościoła Diecezji Bydgoskiej ks. Janusz Konysz powitał uczestników i po-
prosił o wystąpienie pierwszego prelegenta. Był nim ks. Karol Rawicz-Kustro, 
moderator Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie Diecezji Byd-
goskiej. Referując temat ,,Formacja liturgiczna duchownych w myśli ks. F. 
Blachnickiego” podniósł wiele interesujących kwestii. Podkreślił wagę liturgii, 
która jest uprzywilejowanym miejscem realizacji spotkania z Bogiem, Chrystu-
sem i Duchem Św. Pisząc o wskazówkach dla duchownych ks. Franciszek w jed-



nej z nich zaznaczył, że ,,nieposłuszeństwo przepisom liturgicznym jest nieposłu-
szeństwem Kościołowi”. Kapłan powinien uzmysłowić sobie, że celebrowanie 
Eucharystii jest największym i najważniejszym obowiązkiem kapłana. Usłyszeli-
śmy też, że ks. F. Blachnicki uważał, że ,,kapłan, który nie żyje liturgią, nie żyje, 
nie przeżywa w pełni swojej egzystencji, nie jest po prostu sobą”.  
Kolejny referat wygłoszony przez Moderatora Krajowego Domowego Kościo-
ła ks. Tomasza Opalińskiego miał temat: ,,Sługa Niepokalanej i Jej Dzieło: 
duchowość maryjna czcigodnego sługi Bożego ks. F. Blachnickiego”. Prele-
gent zadał pytanie: czy możliwe by było istnienie Ruchu Światło-Życie bez ma-
ryjności? Bez figury Niepokalanej, bez tajemnic różańcowych? Nie mogło być 
twierdzącej odpowiedzi na to pytanie, gdyż ks. Franciszek Blachnicki wciąż pod-
kreślał, że Ruch Światło-Życie to dzieło Maryi, której On oddał się całkowicie. 
Na Maryi opiera się formuła rodzenia i wzrostu Nowego Człowieka. Ks. Modera-
tor podkreślił, że również dziś Ruch powinien stawać się coraz bardziej dziełem 
Niepokalanej. Wskazał na aktualność wypowiedzianych w 1982r. słów ks. Fran- 
ciszka: ,,świadomość tego nie jest jeszcze dostatecznie zakorzeniona w Ruchu”.  
Ks. Janusz Konysz oddał głos parze krajowej Domowego Kościoła Katarzynie  
i Pawłowi Maciejewskim, która podjęła temat: ,,Formacja Domowego Kościo-
ła w służbie odnowy małżeństwa i rodziny w Kościele”. Było to spojrzenie na 
Domowy Kościół jako wspólnotę, która ma zadania wobec całego Kościoła. Pre-
legenci przywołali słowa Jana Pawła II ,,Wspólnota chrześcijańska nie może 
prowadzić katechezy stałej z pominięciem bezpośredniego i wypróbowanego 
udziału dorosłych”. Ks. Franciszek Blachnicki podejmując to trafne założenie 
wiedział, że Ruch musi postawić sobie za cel osiągnięcie dojrzałości chrześcijań-
skiej przez wszystkich członków grup wiekowych i wszystkich stanów. W dal-
szej części referatu para krajowa DK zaznaczyła, że powinniśmy być czytelnym 
znakiem życia małżeńskiego w dzisiejszej rzeczywistości, abyśmy innym poma-
gali spotkać Chrystusa. Przypomniała również kampanie społeczne, z którymi 
Ruch wychodzi poza swoich uczestników. Były to m.in. ,,Nie piję, bo kocham”, 
,,Nierozerwalni”, ,,Ciąża bez alkoholu”. Wskazano także na różne inicjatywy 
podejmowane w poszczególnych diecezjach mające na celu katechizowanie doro-
słych lub ewangelizację.  
Kolejny czas na kawę, herbatkę, trzy słowa – wracamy. 
Para krajowa DK podsumowując dotychczasowe referaty zaprosiła Małgorzatę  
i Roberta Telus. Poseł na Sejm RP w referacie ,,Nauka społeczna ks. F. Blach-
nickiego” poruszył bardzo ważną kwestię roli chrześcijanina w życiu politycz-
nym i społecznym. Podkreślił, że w myśli ks. Blachnickiego polityka jest częścią 
życia chrześcijanina. Sprawdzianem autentyczności i owocności Ruchu jest zaan-
gażowanie jego członków w działania na rzecz innych. W służbie społecznej nie 
jest łatwo pozostać wiernym swym wartościom, ale we wspólnocie znajdujemy 
wsparcie przyjaciół, także rekolekcje dają nowe siły do podejmowania działań.  
Z wielką pasja i zaangażowaniem opowiadał o działaniach Zespołu, któremu 
przewodniczy. 
Z wielkim zainteresowaniem i skupieniem uwagi wysłuchaliśmy kolejnego wy-
stąpienia. Temat: ,,Nowy człowiek - święty człowiek. – Droga do świętości 
Czcigodnego Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego” podjął ks. bp dr Adam Wo-
darczyk, postulator procesu beatyfikacyjnego sługi Bożego ks. F. Blachnickie-



go. Ciekawie opowiedział o życiu i działalności naszego założyciela, wskazując 
konsekwentne dążenie do świętości. Cała formacja Ruchu prowadzi do powstania 
nowego człowieka w Chrystusie, a więc do świętości. Fundamentem wzrostu du-
chowego są Drogowskazy Nowego Człowieka. Ks. Blachnicki zrealizował je w 
stopniu heroicznym w swoim życiu. Żył dla innych wzorem Chrystusa Sługi. Był 
świadkiem wiary konsekwentnej zawartej w znaku Ruchu Światło-Życie. Owo-
cem służby ludziom i Kościołowi ma być uświęcenie każdego z nas. Widać było, 
że ks. biskup mógłby długo nam jeszcze przybliżać postać tego niezwykłego ka-
płana, ale przyszedł czas na przygotowanie do Eucharystii. Przeżyta w kościele 
ojców Jezuitów Eucharystia sprawowana przez ks. biskupa Adama Wodarczyka 
była wielką ucztą duchową.  
Po przerwie obiadowej młodzież Ruchu Światło-Życie z parafii Maksymiliana 
Kolbe oraz Diakonia Społeczna Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej 
przedstawiła scenki z życia ks. F. Blachnickiego. Była to ciekawa forma przypo-
mnienia faktów z życia ks. Franciszka. Kolejną sesję poprowadził Moderator 
Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej ks. Maciej Tyckun. Za-
powiedział pierwszego po przerwie prelegenta, którym był ks. dr Marek Sędek, 
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie. Z dużym zainteresowaniem wysłu-

chaliśmy konferencji na temat ,,Idea żywego Kościoła jako wspólnoty, wizja 
odnowy parafii”. Prelegent podkreślił, że idea żywego Kościoła była ideą prze-
wodnią duszpasterstwa ks. Blachnickiego, który głosił, że jeżeli Kościół ma być 
żywy to musi być zakorzeniony w podwójnym communio - w perspektywie 
wertykalnej i horyzontalnej: więź między Bogiem a człowiekiem i wspólnota  
z ludźmi. Kościół istnieje po to, by doprowadzić do osobowego spotkania czło-
wieka z Bogiem w Duchu Św. Wtedy jest życiodajny. Kościół widzimy tu jako 
wspólnotę służb i charyzmatów - nikt nie jest bierny, każdy za coś i za kogoś jest 
odpowiedzialny. Ks. Blachnicki uczył tysiące ludzi jak postępować, aby angażo-
wać się w życie parafii. 
Kolejny prelegent, ks. Sylwester Warzyński , Dyrektor Wydziału Duszpaster-
stwa Ogólnego Diecezji Bydgoskiej, podjął temat „Dzieło ks. F. Blachnickiego 



na tle współczesnej kultury”. Mogliśmy sobie uświadomić, że żyjemy w kultu-
rze wyczerpania, antyhumanizmu i obojętności. Ksiądz przedstawił sytuację czło-
wieka dzisiejszego żyjącego w takich realiach kulturowych, gdzie wszystko jest 
względne, nieokreślone, płynne, człowiek bez mapy, bez punktu zaczepienia, tu-
rysta i włóczęga. W taki świat zwątpienia w istnienie prawdy, zasad, sensu ks. F. 
Blachnicki wprowadza oazę, aby można było przeżyć. Ruch Światło-Życie jak 
bezpieczny port, daje mapę i kompas. Jutro tworzymy dzięki oazie. Zdobywamy 
w niej wiedzę, dzięki której wzrasta w nas świadomość tego, co dzieje się wokół 
nas. Aby chrześcijanin zmieniał świat, trzeba wzmacniać Domowy Kościół  
i wspólnoty młodzieżowe Ruchu Światło-Życie. 
Mieliśmy o czym myśleć i rozmawiać w czasie przerwy kawowej. Kanapka, her-
batka, trzy słowa – wracamy.  
Sesję VI i ostatnią na sympozjum poprowadził ks. Karol Rawicz-Kostro. Jesz-
cze raz mieliśmy okazję zobaczyć scenki z życia naszego założyciela w wykona-
niu młodzieży. Następnie wysłuchaliśmy ks. dr Jana Mikulskiego, krajowego 
Moderatora Ruchu Światło-Życie w latach 2001-2004. W swoim referacie rozwa-
żył odpowiedź na pytanie: ,,czy Polska potrzebuje dzisiaj prawdy o wolności  
i wyzwoleniu głoszonej przez ks. F. Blachnickiego”? Po raz kolejny ks. Franci-
szek pokazał się jako niezmordowany obrońca prawdy i wolności. Ks. Jan Mikul-
ski rozważył znaczenie wolności w różnych aspektach – wyzwolenie od grzechu i 
do prawdy. Podkreślił, że ks. Blachnicki dążył do osiągnięcia wolności nie uży-
wając przemocy. Była to prawdziwie ewangeliczna droga do wolności. Problem 
zniewolenia człowieka nie ustąpił, mimo, że mamy wolność zewnętrzną. Zesta-
wiając pojęcie wyzwolenia i wolności stwierdził, że wewnętrzna wolność nie jest 
skutkiem wyzwolenia lecz do niego prowadzi. Chrystus wyzwolił nas z niewoli 
Prawa – ,,wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. W wolności dorasta-
my do postawy: nic nie muszę. Chcę i chętnie to robię – powiedział na zakończe-
nie ks. Jan. 
Ks. Karol Rawicz-Kostro zapowiedział wystąpienie ks. dr hab. Mirosława Go-
golika, prof. UAM, Dyrektora Wydziału Katechizacji i Szkół Katolickich Diece-
zji Bydgoskiej na temat: „Katecheza kerygmatyczna według ks. F. Blachnic-
kiego – inspiracje dla współczesności.” Prelegent w dostępny sposób przybliżył 
nam cele i założenia katechezy kerygmatycznej. Ponownie zostały przywołane 
słowa ks. Franciszka, które mówią o tym, że ,,praca oazowa z młodzieżą nie ma 
sensu, jeżeli równolegle nie ma pracy z rodzicami, z dorosłymi”. Katecheza ke-
rygmatyczna ma służyć podtrzymaniu i pogłębieniu relacji z Jezusem Chrystu-
sem. Jej źródłem i treścią jest Słowo Boże, a swój dynamizm czerpie z Ducha 
Św. Ks. Blachnicki w swoim nauczaniu podkreślał, że katecheza chcąc rozwijać 
wiarę powinna przepowiadać Dobrą Nowinę.  
W czasie panelu dyskusyjnego prelegenci podjęli próbę odpowiedzi na pytanie: 
co zrobić, aby przyciągnąć ludzi do Kościoła? 
Podkreślono znaczenie indywidualnego podejścia do człowieka, autentyczności 
naszej postawy, świadectwa. Bardziej powinniśmy być świadkami niż nauczycie-
lami. Pięknie wybrzmiała oczywista prawda, że w naszym Ruchu jest miejsce dla 
naszych dzieci. Ważne zadanie rodziców polega na znalezieniu wspólnoty dla 
dzieci, zachęcenie do uczestnictwa w spotkaniach, rekolekcjach formacyjnych. 
Zauważono również, że szkoła nie jest naturalnym środowiskiem dla katechezy. 



Takim środowiskiem powinna być parafia. 
Nieszpory i koncert uwielbieniowy zwieńczyły to niezwykłe spotkanie z naucza-
niem, postacią i - nie bójmy się tego powiedzieć- świętością Czcigodnego Sługi 
Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. Chwała Panu za ten czas. Dla tych, któ-
rzy nie mogli z nami być zostały przygotowane opracowania i publikacje refera-
tów, żeby to cenne spotkanie przyniosło jak najwięcej dobrych owoców. 
Nagrania są dostępne na stronie:  www.dk.bydgoszcz.pl 

Dorota Płachta 

Dzięki zaangażowaniu ks. Wacława Dokurno, Diakonii Społecznej, Diakonii 
Wyzwolenia, Bydgoskiego Ośrodka Fundacji „Światło-Życie” oraz Urzędu  
Wojewódzkiego w Bydgoszczy udało się zorganizować II edycję kongresu „Ku 
Trzeźwości Narodu” w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Byd-
goszczy, który odbył się 10 września 2018r. 
Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą o godz. 9.00 w kościele św. Apostołów 
Piotra i Pawła w Bydgoszczy. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp. 
Tadeusz Bronakowski. Następnie o godz. 10:30 rozpoczęła się sesja w Kujaw-
sko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. Zaproszonych gości oraz 
uczestników konferencji powitał gospodarz miejsca, wicewojewoda, Józef Ram-
lau. Słowo wstępne wygłosił ks. biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący 
Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości. Wśród prele-
gentów wystąpili: dr hab. Krzysztof Wojcieszek - prof. Pedagogium „Narodowy 
Program Trzeźwości”, mgr Jolanta Terlikowska - kierownik działu ds. rodziny  
i młodzieży PARPA oraz ks. dr hab. Piotr Kulbacki – prof. KUL  
„Obserwując sytuację społeczną w Polsce oraz systematyczny wzrost spożycia 
alkoholu, jak podają statystyki wynosi on dzisiaj ok 9.5 l czystego spirytusu / oso-
bę, to widzę potrzebę podejmowania działań edukacyjnych w celu zapobiegania 
temu zjawisku. Narodowy Program Trzeźwości to bardzo dobre narzędzie propa-
gujące, że jedynie ludzie trzeźwi mogą budować szczęśliwe społeczeństwo, 
oraz dobrą przyszłość” - powiedział Marek Piątkowski.  
„Od 22 lat jesteśmy członkami KWC, dlate-
go też tematyka trzeźwości jest nam bliska. 
Motywację do podjęcia decyzji o przystą-
pieniu do Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
oraz trwanie w niej wynika z wiary. Jest to 
post ofiarowany Bogu  
w intencji bliskich nam osób, które borykają 
się z problemem alkoholowym. Jednak za 
największy dar przynależności do KWC 
uznajemy odwagę. KWC wyzwoliła nas  
z lęku” – dodała Regina Piątkowska 
Kongres „Ku Trzeźwości Narodu” jest kontynuacją Narodowego Kongresu Trzeź-
wości, który odbył się w dniach 21 – 23 września 2017r pod patronatem Prezy-
denta RP Andrzeja Dudy. Celem tej inicjatywy jest integracja działań wszystkich 
środowisk starających się walczyć z plagą alkoholizmu w naszej Ojczyźnie: rządu  
 

Kujawsko-Pomorski Kongres „Ku Trzeźwości Narodu” 



i parlamentu, władz samorządowych, szkoły, rodziny i Kościoła. Inspiracją jest 
ogłoszony przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 
Trzeźwości „Narodowy Program Trzeźwości”. Aby wyjść z doświadczenia 
bezsilności w walce z plagą alkoholizmu i innych uzależnień próbujemy zjedno-
czyć wszystkie siły osób i instytucji działających w naszym Województwie.  

Projekt był współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego w ramach konkursu ofert nr 3/2018 pn. „Rozwiązywanie pro-
blemów alkoholowych w województwie kujawsko-pomorskim”. 

Bydgoski Ośrodek Fundacji „Światło-Życie”  

Diakonia rekolekcyjna Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu 
Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej wraz z parą diecezjalną DK Diecezji 
Bydgoskiej wyrażają wielką wdzięczność i podziękowanie wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zebrania środków pienięż-
nych na fundusz rekolekcyjny DK Diecezji Bydgoskiej. W bieżącym roku 
dzięki tej złożonej przez Was jałmużnie, na rekolekcje wyjechało kilka-
naście rodzin i małżeństw, które otrzymały bezzwrotne oraz zwrotne dofi-
nansowanie do rekolekcji. Za Waszą ofiarność, w imieniu rodzin, które 
otrzymały wsparcie, bez którego nie byłyby w stanie przeżyć rekolekcji Ru-
chu Światło-Życie.  Serdecznie dziękujemy! 

Jałmużna wielkopostna 2018r.  DZIĘKUJEMY  ☺ 

Ogłoszenia 

1. Diakonia Modlitwy zaprasza na comiesięczną Mszę Św. w intencjach 
powierzonych Diakonii oraz o uzdrowienie poleconych osób - w każdy II 
wtorek miesiąca, godz. 18:00, w par. Św. Maksymiliana Kolbego 
(Osowa Góra). Po Mszy św. spotkanie formacyjne. Zapraszamy! 

2. Diakonia Ewangelizacji zaprasza na warsztaty modlitwy wstawienniczej, 
kurs prowadzenia modlitwy wspólnotowej, Oazy w mieście i inne wyda-
rzenia. Zapraszamy również do włączenia się w działalność diakonii. 
Szczegóły wszystkich wydarzeń oraz kontakt na:  
 www.uwielbienie.bydgoszcz.pl 

3. Rozpoczęły się przygotowania do VI Bydgoskiego Orszaku Trzech 

Króli, który 6 stycznia 2019r przejdzie ulicami naszego miasta. 
Wszystkich chętnych, którzy chcieliby się zaangażować w przygotowania 
do tego wydarzenia prosimy o kontakt z Reginą i Markiem Piątkowskimi, 
tel. 784-008-960 lub mail: regina.piatkowska@gmail.com 

http://www.uwielbienie.bydgoszcz.pl/


 

Agata Łuczak, ur. 16.03.2018r. 
Córka Joanny i Szymona, V krąg 

przy parafii Św. Mateusza,  
Rejon V  

 

Sara Matwiej, ur. 30.03.2018r. 
Czwarte dziecko Ewy i Mariusza, 
VII krąg przy parafii M. Boskiej 
Królowej Męczenników, Rejon VI. 

 

Anastazja Ambrozik , ur. 
07.06.2018r. Córka Joanny i Mar-
cina, III krąg przy parafii Św. Jana 

Apostoła i Ewangelisty, Rejon V. 

 
Tomasz Stanisław Stolarczyk , ur. 

03.07.2018r. Trzecie dziecko  
Kasi i Adama, IX krąg przy p M. Bo-
skiej Królowej Męczenników, R. VI. 



Rodzaj rekolekcji Termin Miejsce Prowadzący, Zgłoszenia 

ORAR I st.  
20.01.2019 r. 
- 24.01.2019r 

Bańska Wyżna 
(Podhale) 

Istnieje możliwość przedłuże-
nia pobytu w celach rekrea-
cyjnych (ferie zimowe) do 
27.01.2019r 

OAZA RODZIN III st. 

22.06.2019 r.
-07.07.2019 
r. Rzym 

Jolanta i Wiktor Stromscy-
tel.602-154-789,  
wiktor@stromski.pl 

ORAR II st.  8.07.2019 r.- Górka Klasztorna   

Dialog małżeński 

14.07.2019 r. 
- 20.07.2019 
r. Górka Klasztorna 

Magdalena i Sławomir Dyhi-
dowie, tel. 502-553-265, 
m.halliop.dyhid@vp.pl 

Nam nie wolno w 
miejscu stać 

22.07.2019 r.
- 27.07.2019 
r. Górka Klasztorna 

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

OAZA RODZIN II st. 

16.07.2019 r.
-01.08.2019 
r. 

Bańska Wyżna 
(Podhale) 

Magdalena i Tomasz Białko-
wscy tel. 509-070-566,  
tbialkowski@wp.pl 

OAZA RODZIN I st. 

16.07.2019 r.
-01.08.2019 
r. 

Ciężkowice (k/
Nowego Sącza)   

OAZA RODZIN I st. 

03.08.2019 r.
-19.08.2019 
r. 

Collegium Maria-
num Pelplin   

OAZA RODZIN III st. 

03.08.2019 r.
-19.08.2019 
r. 

Stasikówka k/
Poronina 
(Podhale) 

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

Zapisy oraz szczegóły rekolekcji będą podane od 01.11.2018r. na stronie: 
www.dk.bydgoszcz.pl 



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

 

Zespół redakcyjny:   M. R. Galiccy,  
M. R. Piątkowscy, B. M. Gorzelak 

strona www:  dk.bydgoszcz.pl   
Kontakt: rodzinka.dk@gmail.com 

10 listopada 2018 roku, o godz. 18:30 w hotelu  

Holiday Inn w Bydgoszczy, ul Grodzka 36, odbędzie się: 

. 

Zapraszamy do tańca przy dobrej muzyce, również tej przedwo-

jennej. 

Wieczór uświetni spektakl przygotowany przez Diakonię Spo-

łeczną Ruchu Światło – Życie, która zaprasza do wspólnego 

śpiewania pieśni patriotycznych, związanych z odrodzeniem na-

szej Ojczyzny. 

Informacje odnośnie balu i zapisy dostępne są na: 

www.bydgoskibalniepodleglosci.pl  

 www.dk.bydgoszcz.pl 


