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„Bóg nie chce niczego od nas. Chce nas”.  Ks. Franciszek Blachnicki  
Kochana Wspólnoto Domowego Kościoła! 
Stajemy dziś przed Wami pierwszy raz i z pokorą mówimy - pragniemy służyć. 
Zawierzając ten czas Bogu i Maryi, prosimy o modlitwę. Zapewne, jak wielu na 
naszym miejscu, nie czujemy się gotowi, jednocześnie wiemy, że Bóg nie po-
trzebuje naszego poczucia gotowości, by On mógł działać. Bóg chce nas. 
W tym miejscu chcieliśmy podziękować Wam za życzliwość, za słowa otuchy, za 
gotowość współpracy i pomocy. Niewątpliwie słowo SŁUŻBA ma w naszym Ru-
chu szczególne znaczenie. Cytując słowa Czcigodnego Sługi Bożego Księdza 
Franciszka Blachnickiego „Służę, więc jestem” życzymy Wam niegasnącej chęci 
dzielenia się we wspólnocie swoimi talentami. 
W dniu 10 września podczas 
corocznego podsumowania 
roku formacyjnego Domowego 
Kościoła w Kaplicy Wyższego 
Seminarium Duchownego Ar-
chidiecezji Częstochowskiej 
otrzymaliśmy błogosławień-
stwo na czas posługi, którego 
udzielił Ks. Bp Andrzej Przybyl-
ski – Biskup Pomocniczy Archi-
diecezji Częstochowskiej. Ustę-
pujące pary otrzymały list  
z podziękowaniami a nowe 
pary „światło”, które ma pro-
wadzić je w tej posłudze. 
 

Podczas pobytu w Częstocho-
wie doświadczyliśmy poczucia 
wspólnoty i radości,  a z drugiej 
strony, odpowiedzialności, za-
angażowania - dawania siebie.  
Podsumowanie miało dwa 
aspekty, jeden ogólny - jak 
przebiegała działalność DK  
w minionym roku, drugi  Błogosławieństwo Ks. Bp Andrzeja Przybylskiego 



wymiar to przyszłoroczny jubileusz 50-lecia istnienia DK, którego kulminacyjnym 
punktem będzie pielgrzymka na Jasną Górę w dniu 9 września 2023r.  
Zatem przed nami okres pracy, szczególny z uwagi na jubileusz, lecz jesteśmy 
przekonani, że to będzie radosny czas, prowadzony przez Ducha Świętego w mi-
łości i poczuciu wspólnoty. 
 

Agnieszka i Rafał Staszewscy - Para Diecezjalna DK 
Ks. Wenancjusz Zmuda - Moderator Diecezjalny DK 
 

Po przekazaniu posługi, zdjęcie z Parą Filialną 



Podziękowania 
Z całego serca dziękujemy naszym poprzednikom Dorocie i Ryszardowi Ko-
chańskim za ich trud, pracę w ostatnich trzech latach a szczególnie w okresie 
pandemii. Dziękujemy i prosimy o wsparcie, pomoc na czas naszej posługi. 
 

Bóg zapłać Ks. Piotrowi Poćwiardowskiemu za pełnienie posługi Moderatora 
Diecezjalnego Ruchu Światło - Życie.  
Dziękujemy Ks. Proboszczowi Januszowi Konyszowi za 9 lat pełnienia misji  
Moderatora Diecezjalnego gałęzi rodzinnej - Domowego Kościoła.  
 

Czcigodnym Kapłanom i ustępującej Parze Diecezjalnej życzymy wielu Łask  
Bożych. 
Agnieszka i Rafał Staszewscy - Para Diecezjalna DK 
Ks. Wenancjusz Zmuda - Moderator Diecezjalny DK 

Rozpoczęcie co-
rocznego spotka-
nia.  
Ks. Moderator 
Ruchu Światło -
Życie, Ks. Mode-
rator Krajowy 
Domowego Ko-
ścioła i Para  
Krajowa  

Msza Święta pod 
przewodnictwem  
Ks. Bp. Andrzeja 
Przybylskiego  
w koncelebrze  
z moderatorami 
diecezjalnymi 



Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej  

W dniu 4 września br. zgromadziliśmy się na Mszy Świętej w Bazylice Wincentego  
a Paulo w Bydgoszczy. Uroczystej Eucharystii przewodniczył ordynariusz bydgoski 
bp Krzysztof Włodarczyk. Ksiądz Biskup pobłogosławił każde małżeństwo, które  
w tym roku obchodziło jubileusz sakramentu małżeństwa (1, 5, 10, 15, 20 … lat ). 

Przed Eucharystią odbyła się prezentacja poszczególnych rekolekcji, które były or-
ganizowane przez Ruch Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej; a było ich niemało ☺ 
(zestawienie tegorocznych rekolekcji zamieszczamy na następnej stronie)  
 

Po Mszy Świętej rozpoczęła się Agapa. 
 

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości. 
Szczęść Boże. 

 Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich  





Szczęść Boże! 
Nasza posługa w diakonii wychowawczej trwa kilka dekad ☺ , a od roku jesteśmy 
odpowiedzialni za Diecezjalną Diakonię Wychowawczą.  
Dzięki osobistemu zaangażowaniu Par prowadzących rekolekcje, wszystkie turnu-
sy rekolekcyjnych oaz Domowego Kościoła miały zapewnioną opiekę dla dzieci. 
Pary odpowiedzialne licznie pozyskały młodzież do posługi.  
Naszym doświadczeniem z lat służenia na rekolekcjach letnich, jest organizowanie 
stricte rekreacyjnych spotkań z młodzieżą, która z nami latem służyła w diakonii. 
Zawsze wywoływały radość spotkania się „na luzie” w przestrzeni przyjaźni  
i wdzięczności. 
Nauczeni tym doświadczeniem pierwszy raz w historii DDW zorganizowaliśmy w 
sobotę 10 września 2022 porekolekcyjne ognisko, dla diakonii z tegorocznych oaz 
letnich Domowego Kościoła. Decyzja zapadła zdecydowanie za późno i udział mo-
gła wziąć zaledwie cząstka „wolontariuszy” i par odpowiedzialnych, ale … pierw-
sze koty za płoty ☺   Następnym razem się poprawimy!! 

Pan zesłał nam od rana 
spory deszcz – ale Zio-
łowa Oranżeria w Opła- 
wcu – urocze miejsce, 
które wybraliśmy na 
spotkanie - umożliwiła 
nam przeniesienie spo-
tkania do klimatycznej 
szklarni. (Dziękujemy 
Pani Eli za elastycz-
ność).  
W spotkaniu uczestni-
czyło 4 fantastycznych 
młodych ludzi (!!nie 
tylko z Bydgoszczy!!), 
cztery od lat zaangażo-

wane pary, odpowiedzialne za diakonię na oazach (jedna wirtualnie), diakon Al-
bert i Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie Diecezji Bydgoskiej - ks. Paweł 
Rybka.  
Kilka osób odpowiedziało nam mailowo i telefonicznie. Mało nas było – ale jakże 
twórczo!! 
Powspominaliśmy naszych podopiecznych, śmieszne historie nas rozbawiły, po-
chyliliśmy się nad trudnościami, przeanalizowaliśmy dobre i złe doświadczenia  
z różnych  turnusów. Wskazaliśmy potrzeby warsztatów dla diakonii, wyznaczyli-

Porekolekcyjne spotkanie Diakonii Wychowawczej 



śmy sobie kierunki i zadania do realizacji w kolejnym roku pracy.   
Przez deszcz, zamiast ogniska – był kominek, a zamiast kiełbasek z patyka – gorą-
ce kiełbaski z gara☺, ale mimo chłodu na zewnątrz i mnóstwa pająków w szklarni 
atmosfera była przesympatyczna! Radosna, otwarta i twórcza ☺  
Mamy przekonanie, że dobrze jest organizować takie spotkania, dać szansę na 
dzielenie się doświadczeniami, poznawać innych ludzi – pasjonatów… (takie uzy-
skaliśmy informacje zwrotne od uczestników). 
Będziemy starali się zrealizować powstałe na spotkaniu pomysły i zamierzenia 
dla dobra Ruchu. „Niechaj z nami będzie Pan”   

Iwona i Maciej Wolf - Diecezjalna Diakonia Wychowawcza  

Świadectwo z rekolekcji ORDŻ w Brennej  

Podczas tegorocznych wakacji pojechaliśmy na rekolekcje do Brennej, gdzie Dia-
konia Życia diecezji siedleckiej zorganizowała ORDŻ (Oaza Rekolekcyjna Diakonii 
Życia), a opiekę duchową sprawował ks. Michał Mościcki. 
W trakcie dziesięciu dni rekolekcji zgłębiliśmy tematy z zakresu godności człowie-
ka, różnic między kobietą a mężczyzną, budowania relacji, czystości, odpowie-
dzialnego rodzicielstwa, homoseksualizmu, zagrożenia życia. Uczestniczyliśmy  
w modlitwie wstawienniczej, nabożeństwie uwielbienia, modlitwie w intencji 
dzieci poczętych. Odnowiliśmy nasze przyrzeczenia małżeńskie, po których bawi-
liśmy się na weselu z tańcami i tortem. Nie zabrakło specjalnych punktów w pro-
gramie rekolekcji. Był czas na survivalowe szaleństwo dla ojców z synami oraz coś 
specjalnie dla pań.  



Zachęcamy każde małżeństwo z Domowego Kościoła, aby chociaż raz przeżyło 
rekolekcje z Diakonią Życia, bo warto! 

Były to nasze drugie rekolekcje z Diakonią Życia, której jesteśmy członkami i gdzie 
na co dzień posługujemy. Wybór tej Diakonii był dla nas oczywisty, z naturalnych 
względów, ponieważ jesteśmy rodzicami dziecka niepełnosprawnego. Nasza cór-
ka urodziła się z zespołem Downa. Od urodzenia się Zosi zarówno w życiu co-
dziennym jaki i podczas rekolekcji zawsze spotykaliśmy się z życzliwością i pomo-
cą ze strony innych ludzi. Gdy Zosia był mała, mieliśmy małe problemy. W po-
czątkowym okresie życia nie różniła się zasadniczo od innych dzieci, bawiła się, 
broiła, a opieki wymagała głównie z naszej strony. Z czasem nasza córka zaczęła 
coraz wyraźniej różnić się od innych dzieci, a my stanęliśmy przed nowymi wy-
zwaniami związanymi z jej funkcjonowaniem. Poczuliśmy, że nie jesteśmy do 
końca rozumiani, a problemy, z którymi się borykamy różnią się od tych, których 
doświadczają inne rodziny. 
Zaczęła pojawiać się u nas myśl, że byłoby dobrze, gdyśmy mogli pojechać na 
rekolekcje dedykowane rodzicom z dziećmi niepełnosprawnymi (również tymi już 
dorosłymi) lub z jakimikolwiek innymi dysfunkcjami, bo w życiu przecież tak jest, 
że z ludźmi, którzy mają podobne doświadczenia rozumiemy się lepiej, a gdy 
"trafi swój na swego", to bywa że rozumieją się bez słów. Być może rodzice ta-
kich dzieci nie jeżdżą na rekolekcje DK, bo zwyczajnie nie są w stanie zapewnić im 
opieki adekwatnej do ich potrzeb i stanu zdrowia. Również nie każdy ośrodek 
rekolekcyjny spełnia odpowiednie warunki dla osób niepełnosprawnych, a my 
rozumiemy te dylematy. 
Przyświeca nam taka myśl, żeby podczas rekolekcji z niepełnosprawnymi pokazać 
jak małżonkowie mogą i powinni zadbać o siebie i swoją relację, aby problemy,  
z którymi na co dzień się borykają przy opiece nad swoją pociechą umacniały ich 
na co dzień i mieli siły na pokonywanie przeszkód, na które prędzej czy później 
napotkają oraz byli dla siebie wsparciem. 
Póki co rozeznajemy na modlitwie, czy jest potrzeba zorganizowania takich reko-
lekcji dla małżeństw z dziećmi (również dorosłymi) z szeroko rozumianymi trud-
nościami? 
Jeśli jesteście w podobnej do naszej sytuacji życiowej i też macie pragnienie poje-
chania na takie rekolekcje, to prosimy o kontakt z nami: przemkow@o2.pl,  bądź 
z odpowiedzialnymi za Centralną Diakonię Życia - Agnieszką i Olkiem:  
odpowiedzialni.cdz@gmail.com 
Za święty czas rekolekcji oraz zamierzenia Diakonii Życia niech Jezus będzie 
uwielbiony! 

Iwona i Przemysław Wojciechowscy 



Świadectwo Beaty z rekolekcji w Medjugorje  

Wraz z mężem Piotrem w tym roku przeżywamy “oczko” naszego małżeństwa! 
☺  Jednocześnie taki sam staż mamy w Domowym Kościele.   
Po tych 21 latach odważyliśmy się sami, bez naszej czwórki dzieci, wyruszyć na 
pielgrzymkę dziękczynną, z wdzięczności, ponieważ ja właśnie w Medjugorje, 
23 lata temu rozeznawałam swoje powołanie… habit czy małżeństwo!  Właśnie 
wtedy powierzyłam to Maryi.  Długo nie musiałam czekać, wkrótce po powro-
cie do domu w moim życiu “zakręcił się” koło mnie taki jeden – to mój obecny 
mąż Piotr ☺ 
Nie ukrywam, że tuż po samym zapisaniu się na rekolekcje przyszło zniechęce-
nie, towarzyszyła mi rozterka związana z trudem podróży. Jednak jak się okaza-
ło w praktyce osoby, które przygotowały te rekolekcje są niezwykle kompetent-
ne w tej dziedzinie. W autokarze tyle się działo…  było do różańca - wtedy auto-
kar stawał się naszym “wieczernikiem”, ale było także do tańca, że w sumie po-
dróż w ogóle nie była uciążliwa. W dniu wyjazdu padał deszcz, ale już kolejnego 
dnia pojawiło się  słoneczko, które towarzyszyło nam przez cały czas pobytu. 
Jechaliśmy wysokiej klasy, klimatyzowanym, komfortowym autokarem, obsługi-
wanym przez doświadczonych kierowców.  
Po przyjeździe do Medjugorje od początku nasz moderator-przewodnik Wiktor  
z niezwykłą łagodnością i ciepłem wprowadzał nas w program dnia, nad którym 
czuwała jego małżonka Jola ☺ Cała diakonia rekolekcyjna zadbała o to aby zo-
stał zrealizowany typowy program rekolekcji stacjonarnych. Codziennie towa-
rzyszył nam bogaty plan dnia, gdzie połączone były wszystkie punkty odbywają-
ce się na rekolekcjach stacjonarnych. Każdego dnia była śpiewana modlitwa 
jutrznią, czasami godzinki, była konferencja ks. Janusza, spotkanie w kręgu  
i Msza Święta.  
W Medjugorje byliśmy w czasie gdy odbywał się Festiwal Młodych, było to nie-
samowite doświadczenie, klimat był nie do opisania.  Ponadto dwa razy mieli-
śmy możliwość uczestnictwa w wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu 
na placu kościelnym we wspólnocie ok.5 tys. osób i ciszą prawie jak makiem 
zasiał…, a w piątek mieliśmy możliwość adoracji Krzyża!  Zaraz po przyjeździe, 
pierwszego dnia modliliśmy się na różańcu podchodząc na wzgórze Podbrdo – 
miejsca pierwszych objawień Maryi, a trzeciego dnia, skoro świt, mieliśmy szan-
sę przeżycia drogi krzyżowej wspinając się na górę Kriżevac, na której góruje 
krzyż z zatopionymi relikwiami Krzyża Jerozolimskiego.  
Oprócz tego była szansa zobaczenia przepięknych miejsc w Bośnii i Hercegowi-
nie, …a nawet możliwość kąpieli w Adriatyku.  
W samym Medjugorje mieszkaliśmy w nowoczesnym, komfortowym pensjona-
cie u przemiłych Pallotynów.  



Jednak co dla mnie było ważne to sakrament pojednania w Medjugorje, które 
nazywane jest także… Konfesjonałem Świata!   I to co mówi Maryja do Nas, do 
Mnie – Pokój! Pokój! Pokój! …zaczynając od pokoju w Moim sercu.  
Kolejna sprawa to konferencje ks. Janusza kiedy to zadał pytanie: Czy Jezus jest 
Panem Mojego życia? Mojego małżeństwa? Mojej rodziny? Czy powierzasz Mu 
kierowanie i prowadzenie siebie odczytując Jego wolę…?  

Dużym doświadczeniem dla mnie było bycie na tych rekolekcjach tylko z mężem, 
bez dzieci! Pozwoliło Mi to spojrzeć obiektywnie na Naszą relację, zobaczyć mu-
ry, które zbudowaliśmy przez lata Naszego wspólnego życia, a które utrudniały 
Nam między innymi wspólne wychowanie dzieci, ponieważ uderzały w Naszą 
jedność. Dzięki dialogowi małżeńskiemu udało Nam się przerobić te tematy, któ-
rych wcześniej nigdy nie dostrzegaliśmy… 
A w drodze powrotnej mieliśmy szanse zobaczyć jaka siła drzemie w Naszych mę-
żach, gdy działają razem - nie ma dla nich rzeczy niemożliwych! – przesunęli bo-
wiem na pobocze dwa nieudolnie zaparkowane mercedesy (w tym transita), któ-
re uniemożliwiały nam przejazd! ☺ 
Jestem wdzięczna Panu Bogu za ten szczególny czas łaski. Za to, iż są ludzie, któ-
rzy odczytując plan Boży organizują tak piękne rekolekcje Domowego Kościoła, 
wypełnione głębokimi treściami, w komfortowych warunkach, w miejscach o 
przepięknych krajobrazach uświadamiających mi jak… Bóg mnie kocha! 
Tym razem miałam szanse wrócić do domu przepełniona radością, przytulona do 
męża… 

Beata  Piotra 



Świadectwo Piotra z rekolekcji w Medjugorje  

O Matce Bożej w Medjugorje dowiedziałem się przed laty od Beaty - wtedy nie 
była jeszcze moją żoną - choć nie tylko. 
Opowiadała mi jak 23 lata temu pojechała tam powierzyć Matce Bożej swoje po-
wołanie. 
Ja w tym czasie modliłem się o dobrą żonę i długo nie czekałem. Poznałem Beatę 
we wspólnocie akademickiej u ojców Jezuitów w Bydgoszczy. W 2001 roku zawar-
liśmy sakramentalny związek małżeński i wstąpiliśmy do Domowego Kościoła. Pan 
Bóg pobłogosławił nam czwórką dzieci. 
Po dwudziestu jeden latach małżeństwa zapragnąłem z żoną podziękować Matce 
Bożej za naszą rodzinę i udać się na rekolekcje do Medjugorje. 
Jadąc do Medjugorje miałem poczucie radości, że mogę jechać sam, razem z żoną 
Beatą zostawiając dzieci, dom, pracę. Towarzyszyła mi też zwykła ludzka cieka-
wość jak będzie wyglądała służba diakonii rekolekcyjnej, posługa księdza modera-
tora oraz relacje z pozostałymi uczestnikami, jak zniosę trudy podróży. Nie nasta-
wiałem się, nie wyobrażałem sobie tego co będzie, co mnie spotka, jak przeżyjemy 
to z żoną, może poza praktycznym przygotowaniem się do wyjazdu. 
Po przyjeździe do Medjugorje w trzecim dniu rekolekcji w mojej relacji małżeńskiej 
do żony odezwał się niepokój tzn. nie wiadomo z jakiego powodu zachowywałem 
się jak obrażony, nieczuły, obojętny, ignorujący egoista itd. Fatalnie się z tym czu-



łem, nie było to moje naturalne zachowanie. W sumieniu zapragnąłem chęć 
zmiany. Jednak nie było to takie proste jak by się zdawało, nie obyło się bez walki 
duchowej. Tak naprawdę to nie ja walczyłem o przemianę mojego serca ale we-
wnętrzna siła, której się poddałem i zawierzyłem. Wieczorem przed Mszą Świętą 
skorzystałem z sakramentu pokuty i po-
jednania. Następnego dnia rano na dia-
logu małżeńskim coś we mnie pękło, do-
znałem w sercu wielkiego pokoju, prze-
prosiłem żonę… i rozpłakałem się ze 
szczęścia jakiego doznałem. Jestem prze-
konany, że Matka Boża przyczyniła się do 
tego, aby Pan Jezus obdarzył mnie łaską 
Pokoju w sercu. W trakcie rekolekcji - jak 
się później okazało - mój problem był 
widoczny dla animatorów kręgu, dla dia-
konii rekolekcyjnej także nie był obojęt-
ny i zostałem objęty modlitwą. Również 
żona z miłości do mnie rozmawiała  
z księdzem moderatorem o relacji w na-
szym małżeństwie.  
Od tego momentu, od pojednania  
i z Bogiem, i z żoną, ten Pokój zaczął się 
pomnażać. Niewątpliwe przyczyniły się 
do tego też wszystkie czynniki w progra-
mie rekolekcji ewangelizacyjnych dla 
małżeństw ,,Z Maryją szukam fundamentów wiary”. Przede wszystkim treści ke-
rygmatu, czyli dobrej nowiny jaki był głoszony w rozważaniach rekolekcyjnych 
przez ks. Janusza Tomczaka, ale także spotkania, rozmowy i modlitwa w kręgu, 
czy dialog małżeński jako jedna z ważnych szans w duchowości małżeńskiej. Dar 
tego Bożego Pokoju przynosiło uczestnictwo we Mszach Świętych, a szczególnie 
w adoracjach Najświętszego Sakramentu, w adoracji Krzyża, i sam widok wielu 
spowiedzi na placu przy Kościele. Rozważania drogi krzyżowej wspinając się na 
górę Kriżevac jak również samo miejsce objawień Matki Bożej Królowej Pokoju na 
wzgórzu Podbrdo i tam odprawiane modlitwy różańcowe niosły z sobą… Pokój! 
Pokój! Pokój!   Ten mój Pokój budował się również dzięki ofiarnej posłudze diako-
nii rekolekcyjnej, którą współtworzyli również Viola i Mariusz, profesjonalnym 
wykonywaniu “zadań pilockich” Wiktora, który wraz ze swą małżonką Jolą byli 
także naszymi moderatorami. Pokój ten przymnażała bezpieczna podróż w nowo-
czesnym autokarze zagwarantowana przez doświadczonych kierowców. 
Te rekolekcje jeszcze bardziej uświadomiły mi to, że na co dzień, ten Pokój mam 



czerpać od  Jezusa, który jest moim Panem, Jest Panem mojego małżeństwa  
a przez ten sakramentalny znak - stale w nim OBECNY i co ważne… dostępny na 
wyciągnięcie ręki!   
Rekolekcje utwierdziły mnie również w tym, by dalej wzrastać i samemu, i z mał-
żonką, i z dziećmi we wspólnocie Domowego Kościoła, bo ta - kiedy tylko zauwa-
ży - niesie drugiemu pomoc w odzyskaniu Bożego Pokoju!  - tak jak mi w pierw-
szych dniach rekolekcji! ☺ 
W mojej pamięci pozostają sympatyczne nowe relacje, niezapomniane przeżycia, 
piękne krajobrazy i pragnienie rychłego powrotu…  do Królowej Pokoju! 

Piotr  Beaty 

Wodospady Kravica  

Ustaliliśmy już kilka terminów rekolekcji. Aktualnie jesteśmy na etapie or-

ganizacji. Po ustaleniu wszystkich moderatorów oraz pozostałych spraw 

organizacyjnych przekażemy informacje o uruchomieniu zapisów. 

Ferie zimowe 

ORAR IIO - Bańska Wyżna w terminie 05 - 09 lutego 2023r. 

 

Okres wakacyjny 

Wychowanie dzieci w oparciu o Główne Prawdy Wiary  

- Biały Dunajec w terminie 25.06 - 02.07.2023r. 

ORAR IO- Biały Dunajec w terminie 03 - 07 lipca 2023r. 

ORAR IIO - Biały Dunajec w terminie 09 - 13 lipca 2023r. 

...ciąg dalszy na następnej stronie —> 

Informacje o rekolekcjach w 2023 roku 



Sympozjum „WOLNOŚĆ -  DAREM I WYZWANIEM” 

Zachęcamy uczniów, wychowawców i pedagogów szkolnych do udziału  

w Sympozjum, które odbędzie się 26 października br. w sali konferencyj-

nej Urzędu Wojewódzkiego, na tzw. klasowe wyjście. 

  

Sympozjum jest kierowane do uczniów szkół branżowych i technicznych. 

Jak wskazują badania na temat polskiej młodzieży i korzystania z substancji 

psychoaktywnych, uczniowie tego typu szkół są szczególnie narażeni na 

problem spożywania alkoholu. Wierzymy, że dzięki udziałowi w Sympo-

zjum, uczestnicy otrzymają przydatne informacje z zakresu profilaktyki 

problemów alkoholowych.   

Z uwagi na limit osób uczestniczących w Sympozjum decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

Rejestracji można dokonać drogą mailową na adres pełnomocnika Woje-

wody do spraw uzależnień, tkaminski@bydgoszcz.uw.pl w terminie do 19 

października.  

 

Plakat o Sympozjum  - na sąsiedniej stronie —> 

cd. - Rekolekcje 2023 - Okres wakacyjny 
 

OAZA IO - Biały Dunajec w terminie 14 - 30 lipca 2023r. 

OAZA IIO - Bańska Wyżna w terminie 14 - 30 lipca 2023r. 

OAZA IO - Swarzewo w terminie 04 - 20 sierpnia 2023r. 

OAZA IIIO - Stasikówka w terminie 04 - 20 sierpnia 2023r. 
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Data Wydarzenie Miejsce 

04 
września 

Porekolekcyjny Dzień Wspólnoty Bazylika w Bydgoszczy 

09-11 
września 

Podsumowanie pracy rocznej DK 2022 Częstochowa 

21 
września 

Diecezjalna Diakonia Jedności (DDJ) 
Parafia Chrystusa Króla  

w Bydgoszczy 

28 
września 

Msza Św. z błogosławieństwem  
animatorów.  

Inauguracja roku formacyjnego DK  

Parafia Matki Bożej  
Zwycięskiej  

02 
października 

XXX Bieg Sztafetowy i VII Maraton Szla-
kiem Męczeńskiej Drogi  ks. J. Popiełuszki  

Bydgoszcz (parafia  
Polskich Braci Męczen-

ników) - Górsk  

20 
listopada  

Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych 
(DWDD) – spotkanie filialne  Elbląg 

26 
listopada  

Oaza Modlitwy 
Parafia Chrystusa Króla  

w Bydgoszczy 

07 
grudnia 

Święto Patronalne Ruchu Światło-Życie  Katedra w Bydgoszczy 

08 
grudnia 

Święto Patronalne Ruchu Światło-Życie  Górka Klasztorna 

Kalendarium 2022: 

Ponadto: 
 

1) 27 każdego miesiąca w parafii O. Jezuitów oraz parafii św. Mateusza jest Msza Św.  
O rychłą beatyfikację czcigodnego SB. Ks. F. Blachnickiego 

 

2) W każdy trzeci poniedziałek m-ca Msza Św. KWC o godz. 18.00 w parafii Św. Krzyża  
przy ul. Zaświat w Bydgoszczy. 


