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Wydarzenia

Listy dyskusyjne

ŚDM zbliża się wielkimi krokami
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ź 11.12 - Krąg Diecezjalny
ź 11.12 - 13.12 - Grudniowa Oaza Modlitwy
ź 27.12 - Niedziela Świętej Rodziny – Uroczystość patronalna Domowego Kościoła
ź 10.01 - Niedziela Chrztu Pańskiego
ź 15.01 - Spotkanie opłatkowe Domowego Kościoła
ź 16.01 - Bezalkoholowy bal rejonu lęborskiego
ź 15.01 - 17.01 - Styczniowa Oaza Modlitwy
ź 23.01 - Bezalkoholowy bal rejonu kartusko - kościerskiego
ź 02.02 - Dzień Światła i błogosławieństwo świec OŻK 2016
ź 05.02 - 07.02 - Lutowa Oaza Modlitwy
ź 26.02 - 29.02 - XLI Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-Życie

Na serwerze oazowym zostały uruchomione 
listy dyskusyjne dla naszej diecezji. Celem 
uruchomien ia  te j  us ług i  jes t  poprawa 
komunikacji  między członkami ruchu. Lista 
dyskusyjna to forma dyskusji internetowej 
przypominająca wymianę korespondencji. 
Polega ona na automatycznym rozsyłaniu e-
maili  przysyłanych na adres listy do osób, które 
są do niej zapisane.
Na serwerze zostały uruchomione następujące 
listy, do których dostęp mają wszyscy:
ź familia@pelplin.oaza.pl
ź familia-bytow@pelplin.oaza.pl
ź familia-chojnice@pelplin.oaza.pl
ź familia-kartuzy@pelplin.oaza.pl
ź familia-lebork@pelplin.oaza.pl
ź familia-tczew@pelplin.oaza.pl

Aby być zapisanym do jednej z powyższych list należy napisać prośbę na adres: 
konta@pelplin.oaza.pl lub skorzystać z formularza dostępnego na stronie internetowej. 
Istnieje również możliwość założenia innych list. W tym celu prosimy o kontakt.

Więcej szczegółów na temat list dyskusyjnych można znaleźć na stronie pelplin.oaza.pl.

Do Światowych Dni Młodzieży zostało coraz mniej 
czasu. Dostrzec można wiele działań promujących te 
wydarzenia. 

W drugiej połowie grudnia (od 12 do 26 grudnia) na 
terenie diecezji pelplińskiej będą przebywały symbole 
ŚDM. Na stronie http://www.pelplin.ksm.org.pl/SDM 
można znaleźć plan peregrynacji.

Ruch Światło-Życie w całej Polsce podejmuje  różne 
inicjatywy. Bardzo wiele z nich można śledzić w sieciach społecznościowych. W serwisie 
Facebook, powstała specjalna strona „Oaza na ŚDM”, koordynowana przez Ruch Światło-

Życie Archidiecezji Katowickiej. Można tam 
zamówić  koszu lk i  p romu jące  naszą 
wspólnotę. Organizatorzy zachęcają, aby 
wszyscy oazowicze takie koszulki nosili w 
czasie ŚDM w Krakowie. 

Kolejną inicjatywą tej grupy jest wydarzenie 
utworzone w serwisie Facebook, pod nazwą 
„#JadędoKrakowa” .  W ramach  tego 
wydarzenia organizatorzy przygotowali 
spec ja lną gra f ikę .  Zachęca ją  do je j 
wydrukowania, a następnie fotografowania się 

z tym wydrukiem. Proponują, aby takie zdjęcie publikować na Facebooku i oznaczać to 
zdjęcie tagami „#JadędoKrakowa” oraz „#OazanaŚDM”. Celem tej inicjatywy jest 
podkreślenie obecności Ruchu Światło-Życie na ŚDM. 

Osoby mające c iekawe pomysły  są 
zaproszone do udziału w telekonferencji z 
udziałem ks. Marka Sendka - moderatora 
generalnego Ruchu. Szczegóły na stronie 
pelplin.oaza.pl. 

Zachęcamy do dzielenia się pomysłami na 
promocję Światowych Dni Młodzieży w 
naszej diecezji. Jeśli robicie coś w swoich 
parafiach, prosimy o nadesłanie krótkiej 
i n f o r m a c j i  n a  a d r e s : 
redakcja@pelplin.oaza.pl



Nadzwyczajny Jubileusz MiłosierdziaUznanie heroiczności cnót ks. Blachnickiego
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„W najbl iższym czasie, jak ufamy, prefekt 
kongregacji, będzie wnioskował do Ojca Świętego o 
dekret o heroiczności cnót ks. Franciszka” – 
wyjaśnia bp Adam Wodarczyk, postulator procesu 
beatyfikacyjnego, poprzedni moderator generalny 
Ruchu.

Po ogłoszeniu dekretu o heroiczności cnót jedynym 
w a r u n k i e m  b e a t y f i k a c j i  b ę d z i e  c u d  z a 
wstawiennictwem Sługi Bożego.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, 8 grudnia, poprzez 
otwarcie Drzwi Świętych  w bazylice watykańskiej papież Franciszek zainaugurował 
Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który potrwa do 16 listopada 2016 roku.

O znaczeniu Bożego miłosierdzia i do przeżywania Jubileuszu Miłosierdzia, którego motto 
brzmi: „Miłosierni  jak Ojciec” zachęcił nas wszystkich Ojciec Święty w bulli „Misericordiae 
vultus”. Z Rokiem Jubileuszowym związany jest odpust, co znaczy, że Boże przebaczenie 
naszych grzechów nie zna granic. Potrzeba tylko nawrócenia i przemiany swojego życia, 
ale także wyciągniecie pomocnej dłoni do drugiego człowieka, który jest w potrzebie. 
Dlatego tak ważne jest dzielenie się miłosierdziem, którego tak hojnie udziela nam Ojciec.

W naszej diecezji otwarcie Bramy Miłosierdzia przez biskupa diecezjalnego Ryszarda 
Kasynę będzie miało miejsce w katedrze pelplińskiej, 12 grudnia 2015r. o godz. 18:00. 

Jest to wyjątkowy czas dla nas wszystkich. Z tej okazji Pan Bóg stawia przed Kościołem 
zadania do wypełnienia. Dla wielu spośród nas będą to zwyczajne czynności, które 
praktykujemy codziennie, a przynajmniej regularnie. Dla innych będzie to okazja do 
większej mobilizacji sił duchowych, intelektualnych i fizycznych. Zachęcajmy się nawzajem 
w rodzinach, podczas spotkań w kręgu czy przy innych okazjach do częstego korzystania 
ze spowiedzi św. i do promocji Bożego Miłosierdzia. Podpowiadajmy sobie, że w Roku 
Jubileuszowym w szczególności trzeba pamiętać o pełnieniu uczynków miłosierdzia 
wglądem ciała (głodnych nakarmić spragnionych napoić, nagich przyodziać, 
podróżujących w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych odwiedzać, umarłych 
grzebać) jak i względem duszy (grzesznych napominać, nieumiejętnych pouczać, 
wątpiącym dobrze radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie 
darować, modlić się za żywych  i umarłych).  

Niech powstająca Diakonia Miłosierdzia w poszczególnych rejonach, we współpracy z 
księżmi opiekunami,  zaproponuje członkom Ruchu Światło –Życie, w tym szczególnie 
Domowemu Kościołowi - jego rodzinnej gałęzi oraz wszystkim chętnym włączenie się 
lokalnie w różne dzieła miłosierdzia i realizowanie ich w swoich parafiach czy środowiskach 
nauki i pracy.  Rozważmy czy Pan Bóg widzi nas jako „kolporterów” informacji o Bożym 
Miłosierdziu, przekazywanych jako teksty z „Dzienniczka” Siostry Faustyny, obrazki z 
wizerunkiem Jezusa Miłosiernego i z tekstem Koronki. Szerokie możliwości podejmowania 
różnych dzieł miłosierdzia daje przynależność do tzw. „kręgów miłosierdzia”, których 
członkowie deklarują codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, spełnienie 
przynajmniej jednego dobrego uczynku w ciągu dnia oraz na przykład dawanie jałmużny, 
podejmowanie postu i modlitwę w intencji potrzebujących.

Ten katalog nie jest zamknięty. Ważne jest na ile wrażliwe są nasze serca na potrzeby 
bliźnich, znajdujących się często w różnym trudnym położeniu. Bóg Ojciec jest sprawcą 
wszelkiego dobra. Niech daje nam wszystkim właściwe rozeznanie Jego woli.  Dostępując 
sami  łaski Bożego miłosierdzia, udzielanej nam w Sakramencie pokuty i pojednania, 
stawajmy gotowi do pełnienia dzieł miłych w oczach Pana.

Zawsze cierpliwi, pocieszający i przebaczający bądźmy niestrudzonymi świadkami 
Bożego Miłosierdzia.
Genowefa  i Krzysztof Wieccy (para diecezjalna DK)

Centralna Diakonia Jedności postanowiła zlecić wyprodukowanie filmu dokumentalnego o 
założycielu Ruchu. Produkcji podjął się Tomasz Kycia,  reżyser, korespondent Radia 
Watykańskiego w Berlinie.

Film ma pokazać bogatą i wielowymiarową postać tego kapłana.  W filmie swoje historie 
opowiedzą: prowadzący widza przez miejsca związane z Blachnickim Adam Woronowicz, 
a także Anna Maria Jopek, Paweł Kowal, Małgorzata Kożuchowska, Stanisław Soyka i inni.

Darowizny i ofiary zebrane na produkcję filmu można wpłacać na konto:
Fundacja „Światło-Życie”, 40-589 Katowice, ul. Różyckiego 8.
81 1560 0013 2024 5510 5000 0003
W treści należy wpisać: darowizna na cele statutowe Fundacji – FILM.

(Anty)Rewolucjonista Franciszek Blachnicki

Chcemy zaprosić do zaangażowania się w to dzieło pasjonatów dziennikarstwa, osoby, 
które pragną podzielić się z innymi swoim talentem. Ich zadaniem będzie w pierwszej 
kolejności odszukanie świadków: osoby, które znały ks. Blachnickiego. Kolejne zadanie to 
stworzenie dokumentacji audio-wizualnej (reportaż, wywiad).

Na zgłoszenia ekip, składających się z dwóch lub 
trzech chętnych realizatorów, posiadających 
własną kamerę cyfrową, czekamy do końca 
paźdz ie rn i ka .  O fe ru j emy  im  szko len ie 
umożliwiające poszerzenie horyzontów w 
dziedzinie dziennikarstwa, historii Ruchu Światło-
Życie, nawiązywania relacji międzyludzkich czy 
sposobów realizacji materiału filmowego i 
dźwiękowego.

Zgłoszenia należy kierować do Aleksandry Bonk, kierownik projektu, na adres: 
bonkaleksandra@gmail.com

Projekt „Świadek”



Bądźcie wierni w małych rzeczach!ORDJ w Zduńskiej Woli
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W domu księży orionistów w Zduńskiej Woli 27-
29.12.2015r. Rozpoczęło się kolejne spotkanie 
ORDJ, na którą przyjechały osoby zajmujące się 
różnymi diakoniami specjalistycznymi w 
diecezjach całej polski. W piątkowy wieczór 
nasze wspólne spotkanie, które poprowadził ks. 
Marek Sendek -moderator generalny ruchu 
Światło-Życie, rozpoczęło się od przedstawienia 
uczestników  i konferencji wprowadzającej  nas 
w kolejny rok pracy formacyjnej Ruchu 2016/17 
pod hasłem „Miłosierny jak Ojciec”. Warto w tym 
miejscu przywołać słowa Ojca Świętego: 
„Pierwszą prawdą Kościoła jest miłość Chrystusa. Tejże miłości, która posuwa się do 
przebaczenia i daru z siebie, Kościół jest sługą i pośrednikiem wobec ludzi. Stąd też tam, 
gdzie Kościół jest obecny, musi być też widoczne miłosierdzie Ojca. W naszych parafiach, 
w naszych wspólnotach, w stowarzyszeniach, w ruchach, gdziekolwiek są chrześcijanie, 
każdy powinien odnaleźć oazę miłosierdzia. Chcemy żyć w tym Roku Jubileuszowym w 
świetle słowa Pana: Miłosierni jak Ojciec. Ewangelia przytacza następujące nauczanie 
Jezusa: <<Bądźcie miłosierni jak Ojciec wasz jest miłosierny>>”. (Z bulli papieża 
Franciszka Misericordiae vultus - ustanawiający nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia). To 
program życia równie trudny, jak bogaty w radość i w pokój. Ks. Sendek odniósł się również 
do encykliki św. Jana Pawła II „Dives in Misericordia” wskazując, iż miłosierdzie jest tym 
przymiotem Boga przez którego poznajemy i odkrywamy prawdę o sobie samym. My - jako 
Kościół mamy misję głosić trzy najważniejsze prawdy: Bóg jest Miłosierdziem, należy 
czynić miłosierdzie, a także ważne jest aby modlić się o miłosierdzie dla świata.

Ks. Piotr Kulbacki swoją konferencją pogłębił 
jeszcze nasze rozumienie miłosierdzia w 
nauczaniu Czcigodnego Sługi Bożego ks. 
Franciszka Blachnickiego, zwracając uwagę na 
dzieła tj.: Krucjata Wyzwolenia Człowieka, Oazy 
Rekolekcy jne Diakoni i  Wyzwolen ia  oraz 
Chrześcijańska Służba Wyzwolenia Narodów, które 
powstały w odpowiedzi na apel św. Jana Pawła II. 
Mimo iż inicjatywy te zostały podjęte w okresie 
komunizmu jawią się one nam jako niezwykle 
aktualne. Konferencje i homilie, które usłyszeliśmy 

nakreśliły strefy miłosierdzia, w których Ruch Światło-Życie czynnie uczestniczy.  
Spotkania w grupach były swoistą burzą mózgów pozwalającą skonkretyzować i określić 
różne płaszczyzny działania, które zostały omówione i sformułowane w następujący 
sposób: pomoc w zakresie materialnym i opieka duchowa. 

Spotkanie to było dla nas niezwykle ubogacającym doświadczeniem. Dzięki świadectwom 
zgromadzonych uczestników, mogliśmy się przekonać jak liczne są sposoby działania 
Bożego Miłosierdzia podejmowane przez przedstawicieli wielu różnych diakonii tak, aby 
Boże dzieło zbawienia mogło zaistnieć w dzisiejszym świecie.                                                                                         

Mariola i Zdzisław Lejk 

W sobotę 7 listopada w Pelplinie odbył się Diecezjalny Dzień Skupienia Animatorów DK.

Na początek uczestnicy  wysłuchali  wprowadzenia ks. Łukasza Wisieckiego, które 
nawiązywało do tematu roku Ruchu Światło-Życie:  „W mocy Ducha Świętego”. Następnie 
Genia i Krzysztof Wieccy dzielili się swoimi refleksjami  w konferencji „Doświadczenie 
Ducha Świętego w małej grupie”. 

Po wprowadzeniu  ks. Łukasza  i  
konferencji  Geni i Krzysia, w 
trakcie Namiotu Spotkania (1 Kor 
12, 8-11), rozważany był fragment  
z listu do Koryntian  mówiący o   
darach Ducha Świętego .  W 
homilii. ks. Łukasz  zachęcał 
wszystkich , aby byli wierni w 
małych rzeczach. Szczególnie 
zwracał  uwagę na systematyczną 
f o r m a c j ę  w e  w s p ó l n o c i e 
Domowego Kościoła i dbałość o 
wypełnianie zobowiązań. Po Mszy 
Świętej przez ręce ks. moderatora 
każde małżeństwo otrzymało 
błogosławieństwo od Pana Jezusa 
w Najświętszym Sakramencie.

Grupy pracowały nad tematem 
„Miejsce Ducha Świętego w 
naszym życiu i Jego rola w 
pełnionej przez nas posłudze”.  
Późniejsze podsumowanie było 
bardzo wartościowe. Zwracano 
uwagę na  dary duchowe i łaski 
otrzymywane przez małżeństwa 
w trakcie pełnionej posługi. 
Uczestnicy analizowali również  
problemy  i  bariery, które 
utrudniają członkom Domowego 
Kościoła owocne przeżywanie 
formacji.  Następnie zebrani 
o b e j r z e l i  k o n f e r e n c j ę  k s . 
Franciszka Blachnickiego nt.: 
„Wiara, a świadectwo Ducha 

Świętego”. Na zakończenie wszyscy  otrzymali od ks. Łukasza Wisieckiego  tekst modlitwy  
za małżonków, ich rodziny i wspólnotę DK. Moderator diecezjalny zachęcał do jej 
odmawiania przez wszystkie małżeństwa w diecezjalnej wspólnocie Domowego Kościoła.

Na stronie pelplin.oaza.pl można odsłuchać treść konferencji oraz homilii.



W mocy Ducha Świętego – w duchu zobowiązańŻyczenia świąteczno - noworoczne
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Trwając w oczekiwaniu na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, jesteśmy pełni 
nadziei na to, że tylko Syn Boży, przychodząc jako Dzieciątko, może skruszyć nasze 
zatwardziałe serca skażone przez grzech, przynosząc pojednanie światu i pokój ludziom 
dobrej woli.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam, Kochani, doświadczenia  pełni radości z 
przeżywania pamiątki Narodzenia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Niech Boży pokój na 
stałe zamieszka w Waszych rodzinach, a światło z betlejemskiej stajenki opromienia i 
rozświetla Wasze serca.

Niech Bóg - który miłosiernie umniejszył Swą wielkość i zamieszkał między nami, by 
towarzyszyć naszej codzienności, udziela swych łask i błogosławi dzieciom, rodzicom i 
dziadkom na wszystkie dni. 

Genowefa i Krzysztof Wieccy
para diecezjalna DK

W dniach od 13 do 15 listopada  odbyły się rekolekcje „W mocy Ducha Świętego – w duchu 
zobowiązań” dla małżeństw  DK rejonu kościersko- kartuskiego. W domu rekolekcyjnym 
Tyberiada w Nadolu spotkały się 24 rodziny o zróżnicowanej formacji. 

Rekolekcje prowadził ksiądz Łukasz Wisiecki – moderator diecezjalny Domowego Kościoła 
naszej diecezji . Jego pragnieniem jest poznać jak najwięcej członków Domowego Kościoła 
naszej diecezji. Mieliśmy to szczęście, że cykl rekolekcji z poszczególnymi rejonami ksiądz 
Łukasz rozpoczął od naszego rejonu. W czasie konferencji omawiał poszczególne 
zobowiązania w sposób żywiołowy, z dużym zaangażowaniem, z energią i uśmiechem. 
Doświadczyliśmy,  że zależy mu na każdym członku Domowego Kościoła. Pragnie, 
abyśmy żyli charyzmatami Ruchu, aby wzrastała miłość małżonków,  abyśmy byli 
prawdziwymi świadkami Jezusa.

Uzupełnieniem konferencji były 
świadectwa życia zaproszonych 
gośc i  z  d i ecez j i  gdańsk ie j 
Domowego Kościoła.  Joanna i 
Krzysztof  Pawlak świadczyli o 
m o d l i t w i e  m a ł ż e ń s k i e j . 
Przekonywali, że starają się z 
całych sił  w niej trwać,  gdyż na co 
dzień doświadczają , że jest to 
droga do umacniania więzi w 
małżeństwie, praktyka, dzięki  
której łatwiej jest pokonywać trudy 
dnia codziennego. Małgorzata i  
Marek Rusieccy opowiadali w jaki 
sposób dialog małżeński wpłynął na wzrost ich miłości małżeńskiej.  W sobotę po południu 
wszystkie małżeństwa zostały zaproszone do  dialogu małżeńskiego. O uroczystą oprawę 
tego przywileju zadbali Ela i Ignacy Majkowscy z Somonina: róża na każdym stoliku, 
ciasteczka w formie serca, świeczki wraz z płatkami róż rozsypanych na stolikach i  na całej 
sali stworzyły romantyczny nastrój. W tej scenerii małżonkowie  mogli bez przeszkód  
rozważyć z Jezusem ważne dla ich związku sprawy, doświadczyć wzajemnej miłości, 
umocnić ją.

Kulminacją sobotniego dnia była całonocna adoracja Krwi Chrystusa. Jakie wrażenie na 
każdym z nas wywarła ta adoracja nie da się opisać, to pozostanie w naszych sercach.

W niedzielę świadectwem i zachętą do udziału w rekolekcjach podzielili się Anna i Witold 
Ostrowscy, a regułą życia Marzena i Franciszek Muchowscy z naszego rejonu. Świadectwa 
te zaowocowały deklaracjami o udziale w rekolekcjach oraz zrozumieniem i podjęciem 
reguł życia.

Wyjeżdżaliśmy z Nadola z głębokim przekonaniem aktywnego uczestnictwa w 
organizowanych przez ruch spotkaniach oraz silnym pragnieniem realizacji zobowiązań.

Marzena i Franciszek Muchowscy


