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Wydarzenia

Zaproszenie na DWDD do Sianowa

XVIII Pielgrzymka Rodzin Domowego Kościoła 

do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu
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?
?

?12.06 - Krąg diecezjalny DK
?19.06 - 21.06 - Czerwcowa Oaza Modlitwy
?20.06 - DWDD w Sianowie
?25.08 - Podsumowanie OŻK 2015
?12.09 - DWDD w Pelplinie
?18.09 - Podsumowanie Roku Pracy DK

05.06 - 07.06 - Misterium o św. Józefie w Tczewie (warsztaty)
11.06 - DDJ

Program Dnia Wspólnoty:

6.00 - wymarsz (dla chętnych) sprzed Kolegiaty pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny w Kartuzach
6.45 - zbiórka w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Prokowie
7.00 - wymarsz wspólny z Prokowa - po drodze Droga Krzyżowa, Różaniec
10.30 - zawiązanie wspólnoty i przygotowanie do Eucharystii w Sanktuarium
11.00 - Msza św. dziękczynna za cały rok formacyjny Ruchu Światło –Życie i rozesłanie 
diakonii rekolekcyjnych
12.30 -  AGAPA (w trakcie zbiórka datków na fundusz rekolekcyjny)
13.30 - świadectwa przeplatane śpiewem i modlitwą 
15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, błogosławieństwo kapłańskie na czas wakacji i 
rekolekcji, rozesłanie diakonii rekolekcyjnych

9 maja 2015 r. rejon bytowski DK wraz z parą diecezjalną Gienią i Krzysztofem Wieckimi 
brał udział w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Domowego Kościoła do 
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Tegorocznej pielgrzymce przyświecało hasło: „Różne są 
dary łaski, lecz ten sam Duch…” (1 Kor 12,4).

Pielgrzymka wyjechała z Bytowa o godz. 
4:30 rano. Trud wstania rano opłacił się, 
bowiem pielgrzymów w Kal iszu 
przywitało piękne słońce. To ciepło dało 
się odczuć podczas całodziennego 
pobytu w Kaliszu. 

Po zawiązaniu wspólnoty w Kaliszu 
rozpoczęła się konferencja „Żyć darami 
Ducha Świętego ” – wygłoszona przez 
ks. Tomasza Opalińskiego (moderatora 
krajowego DK) oraz Katarzynę i Pawła 
Maciejewskich (parę krajową DK).

Ks. Tomasz wyjaśniał, co w swojej treści 
ukazuje obraz św. Rodziny Kaliskiej. Ukazał, że tak jak w znaku RŚ-Ż – FOZ-ZOE (Światło-
Życie) jest symbol OMEGA (jednocześnie symbol Ducha Św.) nierozerwalnie łączący te 
oba słowa, tak centralnym punktem obrazu, pomiędzy św. Rodziną a Trójcą 
Przenajświętszą jest Duch św.

Kontynuując podjęty przez moderatora temat, Kasia i Paweł Maciejewscy opowiedzieli o 
życiu darami Ducha św. w rodzinie na co dzień. Pięknie ukazali, w oparciu o siedem darów 
Ducha św., jakimi wielkimi darami dla nas są zobowiązania DK i jak je rozumieć w tym 
świetle. Podstawą życia darami Ducha św. są: otwarcie na dar, przyjęcie daru, pomnażanie 
otrzymanego daru. Następnie rozpoczęło się Nabożeństwa do Ducha św. które 
poprowadził z niezwykłym entuzjazmem ks. Maciej Krulak.

Mszę Św. w intencji rodzin odprawił bp. pomocniczy diecezji kaliskiej bp. Łukasz Buzun 
OSPPE. Wśród bytowiaków zapanowała radość wielka, kiedy ksiądz biskup na 
zakończenie mszy powiedział „do Kalisza przybyły pielgrzymki z różnych stron, są różne 
regiony, jest Bytów i inne miejsca”. 

Do Bytowa pielgrzymi dotarli przepełnieni szczęściem z przeżytej pielgrzymki i napełnieni 
darami Ducha Świętego o godz. 2.00 w nocy.
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Serdecznie zapraszamy na 

XXVIII Dziękczynną Pielgrzymkę Ruchu Światło - Życie Diecezji Pelplińskiej 

do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie 

w sobotę 20 czerwca 2015r.



Oazy letnie 2015
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Termin Typ oazy Szczegóły

Turnus I
30 VI - 13 VII

ODB Opłata: 400zł (przedpłata 100zł)

27 VI - 13 VII
o oOND I , OND II Miejsce: Pelplin

Moderator: ks. Marek Chmist
Opłata: 480zł (przedpłata 100zł)

oOND III Opłata: 450zł (przedpłata 100zł)
oON, ONŻ I
oON, ONŻ II

oON, ONŻ III , OR Miejsce: Zamek Bierzgłowski
Moderator: ks. Wacław Dokurno
Opłata: 800zł (przedpłata 400zł)

Turnus II
14-30 VII

ODB

OND

Miejsce: Goręczyno
Moderator: ks. Artur Tybusz
Opłata: 480zł (przedpłata 100zł)

Miejsce: Kasparus
Moderator: ks. Karol Gierszewski
Opłata: 480zł (przedpłata 100zł)

12-28 VII
oON, ONŻ I Miejsce: Kartuzy

Moderator: ks. Mateusz Szulc
Opłata: 480zł (przedpłata 100zł)

14-30 VII oON, ONŻ II Miejsce: Pelplin
Moderator: ks. Artur Pukownik
Opłata: 480zł (przedpłata 100zł)

7-12 VIII oORAR I Miejsce: Pelplin
Moderatorzy: ks. Marek Cieszyński
Jan i Hania Chmara
Opłata: 360zł od osoby dorosłej
Zgłoszenia: 601 639 033

17-26 VIII KODA Miejsce: Skórcz
Moderator: ks. Dariusz Ryłko
Opłata: 350zł (przedpłata 100zł)

11-16 VIII oORAR II Miejsce: Pelplin
Moderatorzy: ks. Wincenty Pytlik
Barbara i Henryk Urbańscy
Opłata: 360zł od osoby dorosłej
Zgłoszenia: 508 536 337

14-19 VIII Rekolekcje 
ewangelizacyjne dla 
DDA, AA , Al.-Anon

Miejsce: Pelplin
Moderator: ks. Rafał Barciński
Opłata: 100zł (przedpłata 50zł)

Ruch Światło – Życie po raz pierwszy 

spotkał się w Sejmie RP
W Sejmie Rzeczpospoli tej  Polskiej 
18 kwietnia 2015 r. miało miejsce historyczne 
wydarzenie, a mianowicie odbyło się 
sympozjum poświęcone „Działalności 
społecznej sługi Bożego ks. dr. hab. 
Franciszka Blachnickiego”. Konferencja 
ta odbyła się w Sali Kolumnowej. 
Już na wstępie ks. bp Adam Wodarczyk – 
moderator generalny Ruchu Światło-Życie 
z a u w a ż y ł ,  i ż  m y ś l  s p o ł e c z n a  
ks. Blachnickiego może być jeszcze raz 
przypomniana i uznana w tak uroczystym 
miejscu, gdy Jego proces beatyfikacyjny 
dobiega końca i już niedługo będziemy mogli 
cieszyć się z faktu, iż Nasz założyciel został zaliczony w poczet błogosławionych Kościoła 
katolickiego. Ten fakt, napełniwszy całą wspólnotę ruchu Światło-Życie ogromną radością, 
z całą pewnością potwierdzi i rozpropaguje dorobek duchowo-intelektualny Naszego 
Założyciela.
Wśród uczestników sympozjum była 9-osobowa grupa członków Wspólnoty Domowego 
Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie naszej pelplińskiej diecezji: Mariola 
i Zdzisław Lejkowie z Sierakowic, ze swymi córkami: Ewą, Jolą i Martyną, Kazik i Joasia 
Muzolfowie z Lubiewa oraz Basia i Henio Urbańscy z Chojnic. 
Konferencję o działalności społecznej ks. Blachnickiego zorganizowali Instytut im. 
ks. Franciszka Blachnickiego oraz Parlamentarny Zespół Sympatyków Ruchu Światło-
Życie, Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.



Akt małżeński – szansa spotkania 

z Bogiem i współmałżonkiem
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Niewątpliwie otrzymaliśmy kolejną 
życiową szansę – tym razem szansę na 
spotkanie i to z nie byle Kim… Z dwiema 
najważniejszymi Osobami naszego 
życia – z Bogiem i współmałżonkiem.

Spotkanie było wyjątkowe, bo i taki był 
temat – „Dla chrześcijan ciało 
i seksualność są o wiele bardziej 
wartościowe niż się powszechnie 
uważa” – podkreśla niejednokrotnie 
nasz gość – o. Ksawery Knotz – 
o którym mówi się często – „ten od 
seksu”. A jeśli nie jest to dla nas – 
chrześcijańskich małżonków – sfera 
wyjątkowa, to zapewne z powodu nieznajomości tematu. Uczestnicy rekolekcji mieli jednak 
okazję temat zgłębić – w teorii i praktyce, do której zachęcał nas ojciec… „A teraz idźcie 
poćwiczyć” – słyszeliśmy na zakończenie dnia. Gorszące? Bulwersujące? Nie dla tych, 
którzy zdadzą sobie sprawę z tego, do czego powołał nas Bóg jako małżonków, jak pięknie 
i dobrze nas stworzył z całą gamą możliwych doznań…

Ojciec Ksawery, który w tak czasem zaskakująco beznamiętny sposób opowiadał nam 
o małżeńskiej namiętności i sposobach jej przeżywania… – a przy tym w tak rozbrajający 
sposób prostotą podejścia do tematu wywoływał czasem rumieniec zawstydzenia 
na naszych twarzach…, już od pierwszych wypowiedzianych do nas słów podkreślał, 
jak ważni są małżonkowie w Kościele – i mam wrażenie, że wiele osób nie zdaje sobie 
z tego sprawy- my sami jako uczestnicy Kościoła, ale i osoby duchowne, które często 
o naszą czynną obecność we wspólnocie Kościoła nie zabiegają…

Był to przepiękny, bogaty czas poznawania Bożego zamysłu wobec nas – małżonków 
– poznawania zagadnień teologicznych, seksuologicznych, owocnej pracy w grupach, 

dz ięk i  k tóre j  ubogacal iśmy s ię  
w z a j e m n i e  s w o i m i  ż y c i o w y m i  
doświadczeniami, czas małżeńskiego 
dialogu oraz wspólnej modlitwy 
w trakcie Eucharystii, które rozpoczęły 
i zakończyły rekolekcje oraz modlitwy 
ojca nad nami o wylanie Ducha 
Świętego na nas jako małżonków. 
Odkryliśmy na nowo bogactwo, jakie 
niesie ze sobą moc Sakramentu 
Małżeństwa i receptę na udane 
małżeństwo, którą jest nieustanne 
budowanie więzi na tysiąc różnych 
sposobów.

Promocja rejonu bytowskiego DK

W czasie marcowych rekolekcji wśród członków rejonu bytowskiego Domowego Kościoła 
zrodziło się kilka pomysłów na promocję DK. Na początku maja gotowe już były banery 
wraz z logo DK i logotypem rejonu. Po raz pierwszy zostały one użyte w czasie XVIII 
Pielgrzymki Rodzin Domowego Kościoła do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu 9 maja br.

Natomiast 23 maja br. podczas Festynu 
parafialnego przed odpustem św. Filipa 
Neri Domowy Kościół zaprezentował 
się mieszkańcom Bytowa. W specjalnie 
przygotowanym na ten dzień namiocie 
stanęła ikona Świętej Rodziny, 
drewniany logotyp DK, baner, rool-up. 
Każdy miał okazję usłyszeć kilka słów 
o Domowym Kościele, o ruchu 
oazowym. Małżeństwa otrzymywały 
ulotkę z podstawowymi informacjami 
o DK i rejonie bytowskim, a na dzieciaki 
zaś czekały słodkości.

Mamy nadzieję, że podjęte przez nas 
działania przyniosą owoce i wkrótce w naszym rejonie zawiąże się kolejny krąg.
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Ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek zakończył się Rejonowy Dzień Wspólnoty 
Domowego Kościoła w Mądrzechowie koło Bytowa. Eucharystię sprawował ks. Krzysztof 
Szary, moderator rejonu bytowskiego oraz ks. Radosław Orlikowski, moderator dwóch 
kręgów.

Temat Dnia Wspólnoty „Dzielić się radością” już 
od samego początku zobowiązywał właśnie 
do dzielenia się radością. Nie tą radością płynącą 
ze świata, z posiadania rzeczy materialnych, 
ale tak jak w homilii głosił ks. Radosław, radością 
ze spotykania z Chrystusem.

Ksiądz zachęcał, by każdy z nas znalazł w swoim 
sercu izdebkę, w której będzie przebywał razem 
z Jezusem Chrystusem, doświadczał tej miłości 
i z tego właśnie spotkania czerpał radość. Radość 
tę i miłość winniśmy nieść do innych, nie wolno nam jej zatrzymywać tylko dla siebie. Ksiądz 
Radek przywołał narzeczonych, którzy zakochują się w sobie, są szczęśliwi, obdarzają się 
miłością i tej radości nie umieją powstrzymać. Dzielą się nią z najbliższymi, rodziną 
i przyjaciółmi. Obwieszczają światu, że zamierzają zawrzeć związek małżeński.

Cztery małżeństwa z pilotowanego kręgu uroczyście uznały Pana Jezusa jako swojego 
Pana i Zbawiciela. Jezu, napełniaj ich Twoim Duchem Świętym, aby otrzymali Jego moc do 
świadczenia o Tobie wobec wszystkich i do niesienia światu radości ze spotkania z Tobą.

Po nabożeństwie spotkaliśmy się w kręgu ognia. Gwar radości, który cały czas nam 
towarzyszył, dopełnił występ dzieci, które specjalnie dla mam zaśpiewały piosenkę Arki 
Noego „Mama Królowa” oraz wyśpiewały i zatańczyły „Raduje się dusza ma”. Każde 
dziecko wręczyło swojej mamie, przygotowany wcześniej, własnoręcznie wykonany 
bębenek – dokładnie taki, na jakim grała  Miriam – siostra Mojżesza, po przejściu przez 
Morze Czerwone oraz biżuterię egipską – naszyjnik, jaki nosiła córka faraona.

Rodziny z Domowego Kościoła 

w drodze krzyżowej na Wielewskiej Kalwarii

W sobotę 23 maja 2015r. w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, na zaproszenie kustosza 
i proboszcza sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia we Wielu, księdza Jana Flisikowskiego, 
rodziny Domowego Kościoła - gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie  przyjechały, aby 
przeżyć drogę krzyżową. Pomysłodawcą był moderator DK ksiądz Łukasz Wisiecki. 
Doświadczenie pielgrzymowania po pięknych dróżkach Wielewskiej Kalwarii było naszym 
udziałem w trudzie Drogi Krzyżowej  Zbawiciela.

Rozważania poszczególnych stacji zaczerpnięte zostały z rozważań Drogi Krzyżowej, 
których przygotowanie w 2012 roku papież Benedykt XVI powierzył małżonkom, mówiąc: 
„W drodze Jezusa na Kalwarię, w Jego upadkach i męce małżonkowie i rodziny mogą 
odnaleźć naukę dla siebie”.

Wyposażeni przez księdza 
p r o b o s z c z a  w  
n a g ł o ś n i e n i e  
wyruszyliśmy z kościoła w 
s t ronę ka lwary jsk ich  
dróżek. Przewodniczył 
nam ks iądz  Damian  
Drozdowski ,  który w 
d rodze  na  Ka lwar ię  
poprowadził Różaniec. 
Wioletta i Andrzej Jasińscy 
prowadzili śpiewy pieśni  
dobrane do odmawianych 
modlitw.

O  p r z y g o t o w a n i e  
i przydzielenie rodzinom 
rozważań Drogi Krzyżowej 
zadbali wcześniej Danka 
i Zbyszek Brauerowie.  
Czarek Olszewski,  cytując fragmenty Ewangelii, wprowadzał rozmodlonych uczestników 
w rzeczywistość męki Pana Jezusa. Rozważania do każdej stacji czytała inna rodzina. 
Teksty pozwoliły na pogłębioną medytację Chrystusowej męki w odniesieniu 
do rzeczywistości naszego codziennego życia małżeńskiego i rodzinnego. Padały pytania 
o nasze postawy i oczekiwania, o naszą wzajemną miłość. Odkrywaliśmy naszą 
grzeszność, obojętność, upadki  i prosiliśmy Boga o łaskę dźwigania się z nich. Prosiliśmy 
też z ufnością o ożywienie naszej miłości małżeńskiej, rodzinnej i braterskiej, o świadomość 
odpowiedzialności za osoby postawione przez Boga na drogach naszego życia, o odwagę 
składania ofiary z siebie i dawania żywego świadectwa przeżywanej z radością wiary, 
że Jezus żyje i zawsze zwycięża.

Po zakończeniu Drogi Krzyżowej razem z młodzieżą z miejscowego oddziału Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży  uczestniczyliśmy w nabożeństwie majowym oraz Eucharystii, 
której przewodniczył ksiądz Łukasz Wisiecki. 

Bytów. Rejonowy Dzień Wspólnoty

Moderator DK w głoszonym z ekspresją i mocą słowie przynaglał uczestniczących we Mszy 
św. do odkrywania posiadanych darów, do uważnego wsłuchiwania się w Słowo. Zachęcał 
do podejmowania działań ewangelizacyjnych,  budził tych, którym się nie chce, którzy 
uważają, że nie nadają się do niczego, zapraszał do otwierania się na działanie Ducha 
Świętego, przyjmowania i rozwijania wszystkich darów, jakimi On nas obdarowuje. Wzywał 
do uważnego patrzenia wokół nas, do dostrzegania tych, którym jesteśmy potrzebni, za 
których jesteśmy odpowiedzialni. Przekonywał nas, byśmy nie grymasili, nie targowali się  
z Bogiem o dary, nie czuli się zadowoleni i bezpieczni, znajdując się na obecnym etapie 
życia. Każdy z nas: młody czy starszy, jest powołany do konkretnego działania. Każdego 
Jezus potrzebuje w drugim człowieku. Nie oczekujmy, że wszystko samo się wykona. 
Ksiądz Łukasz, za św. Janem Pawłem II wołał: wstańcie, chodźmy! Trzeba nieść Boże 
słowo z radością, z mocą, z poczuciem, że On wie lepiej niż my.

Po mszy św. spotkaliśmy się przy ognisku, gdzie mogliśmy we wspólnocie posilić się 
przygotowanymi wspólnie drożdżówkami, ciastami, kiełbaskami oraz napić się ciepłej kawy 
czy herbaty. Kapryśna początkowo pogoda ustabilizowała się pod koniec naszego 
spotkania i żegnaliśmy Wiele rozświetlone zachodzącym słońcem z piękną tęczą na niebie.


