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Papieska Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na maj

Powszechna: Módlmy siê, aby odpowiedzialni za finanse 
wspó³pracowali z rz¹dami w celu uregulowania sfery finansowej 
i chronienia obywateli przed jej zagro¿eniami.

INFORMACJE  PARAFIALNE
W maju przypadaj¹ rocznice œwiêceñ kap³añskich. I tak: 

w poniedzia³ek 17 maja ks. Henryk obchodzi³ 57 rocznicê œwiêceñ, 
w pi¹tek 21 maja ks. Jakub obchodzi³ 5 rocznicê, w poniedzia³ek 
24 maja ks. Micha³ obchodzi 7 rocznicê, a w czwartek 27 maja 
ks. Proboszcz bêdzie obchodzi³ 26 rocznicê œwiêceñ. Pamiêtajmy 
w modlitwie o naszych kap³anach.

A tak¿e pamiêtajmy o ksiê¿ach neoprezbiterach naszej archidie-
cezji, którzy w bazylice Mariackiej przyjêli œwiêcenia kap³añskie. 
Dwóch z nich: ksi¹dz Pawel Westfal i ksi¹dz Oskar Gramacki 
odbywa³o w tym roku  w naszej parafii, w okresie diakonatu, 
praktykê duszpastersk¹. 

Przy tej okazji dziêkujemy naszemu zespo³owi Allegretto za 
muzyczne zaanga¿owanie i przepiêkny œpiew w bazylice podczas 
uroczystoœci œwiêceñ.

Dzieci, które w ubieg³ym roku w maju i w czerwcu przyst¹pi³y 
do I Komunii Œw. zapraszamy na Mszê œw. rocznicow¹ w niedzielê, 
23 maja, na godz. 12.00. Rocznica I Komunii œw. dla dzieci 
z wrzeœnia 2020r. odbêdzie siê po wakacjach.

Uroczystoœæ I Komunii Œwiêtej w nastêpnym roku (czyli dla 
obecnych klas drugich) odbêdzie siê 14 maja 2022 r.

W zwi¹zku ze zwiêkszeniem limitu osób w koœciele  od niedzieli 
16 maja niema dodatkowych Mszy œw. niedzielnych o godz. 15.00 i 
18.00.

A wiêc teraz rozk³ad naszych mszy œwiêtych jest nastêpuj¹cy:
Msze œwiête w niedziele i œwiêta:
 7.30 - Msza œw. poranna - górny koœció³
  9.00 - Msza œw. z udzia³em m³odzie¿y - górny koœció³
10.30 - Suma parafialna - górny koœció³
12.00 - Msza œw. z udzia³em dzieci - górny koœció³
13.30 - Msza œw. - górny koœció³
16.00 - Msza œw. popo³udniowa - górny koœció³
20.00 - Msza œw. wieczorna - górny koœció³ (recytowana)

13.30 - w II niedzielê miesi¹ca Msza œw. z udzieleniem sakramentu 
             chrztu œwiêtego

Msze œwiête w dni powszednie:
 7.15 - Msza œw. poranna (zawieszana na m-ce VII i VIII)
 8.00 - Msza œw. poranna
17.00 - Msza œw. popo³udniowa
18.00 - Msza œw. wieczorna

Msze œw. w sobotê o godz. 17.00 i 18.00 s¹ odprawiane jako msze 
œwiête niedzielne.

Przypominamy o potrzebie materialnego wsparcia naszej parafii 
w zwi¹zku z koniecznoœci¹ przeprowadzenia prac konserwacyjnych 
i inwestycyjnych. Okazj¹ do tego jest kolekta inwestycyjna w ka¿d¹ 
pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca. Mo¿na tak¿e przekazaæ wsparcie poprzez 
przelew na konto: 

Parafia Rzymsko Katolicka pw. Chrystusa Zbawiciela
Pegaza 15

80-299 Gdañsk-Osowa
Nr rachunku: 12 1440 1387 0000 0000 0798 6521

ZESLANIE
DUCHA SWIETEGO

Pokój wam!
Co przynios¹ nam nadchodz¹ce dni, tygodnie, miesi¹ce, lata? 

Nie jest nam dane to przewidzieæ. Dziœ jednak musimy przyznaæ 
racjê œw. Janowi Paw³owi II, który mówi³, ¿e obok sukcesów, 
rozwoju myœli i techniki ludzkiej przyjd¹ z pewnoœci¹ na ludzkoœæ 
trudne chwile. Na te, czasami wrêcz bolesne i niezrozumia³e dla 
nas doœwiadczenia Bóg daje nam œwiat³o. Jest to œwiat³o Bo¿ego 
Mi³osierdzia, które - jak naucza³ papie¿ Polak - bêdzie nam na 
nowo rozœwietlaæ drogi trzeciego tysi¹clecia.

W uroczystoœæ Zes³ania Ducha Œwiêtego zauwa¿my, ¿e mi³o-
sierdzie Chrystusa rozlewa siê na ca³¹ ludzkoœæ poprzez zes³anie 
Ducha Œwiêtego. Trzeba mocno podkreœliæ, ¿e niemo¿liwe jest 
przyjêcie Bo¿ego Mi³osierdzia bez otwartoœci na Osobê i moc 
Ducha Œwiêtego. Kim zatem jest Duch Pocieszyciel i jak dzia³a 
w naszym ¿yciu.

To Osoba-Mi³oœæ w ¿yciu Trójcy Przenajœwiêtszej, która 
pragnie i robi wszystko, by nas doprowadziæ do nawrócenia 
i przyjêcia Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela. Przemawia do 
nas przez g³os sumienia, nauczania Koœcio³a, znaki, które 
towarzysz¹ g³oszeniu Ewangelii, a tak¿e przez bolesne 
doœwiadczenia.

Duch Œwiêty jest te¿ sprawc¹ naszego uœwiêcenia. 
Odpuszczenie grzechów i ³aski wszystkich pozosta³ych 
sakramentów dokonuj¹ siê moc¹ Ducha Œwiêtego. To dziêki 
Niemu Chrystus, który wst¹pi³ do nieba, pozostaje z nami przez 
wszystkie dni a¿ do skoñczenia œwiata w darze Eucharystii.

Przez dar chrztu Duch Œwiêty nie tylko obdarza nas 
nadprzyrodzonym ¿yciem i czyni z nas dzieci Bo¿e, ale dos³ownie 
zamieszkuje w nas, czyni¹c z naszych dusz i cia³ œwi¹tyniê Boga, 
a z wszystkich wierz¹cych - wspólnotê Koœcio³a.

Dlatego jeœli pragniemy pojednania i wewnêtrznego pokoju, 
doœwiadczenia braterskiej wspólnoty oraz owocnego g³oszenia 
Ewangelii, potrzeba wpierw prawdziwej otwartoœci na Ducha 
Œwiêtego. Podkreœli³ to w sposób zdecydowany œw. Jan Pawe³ II: 
„Trzeba, aby ludzkoœæ pozwoli³a siê ogarn¹æ i przenikn¹æ 
Duchowi Œwiêtemu, którego daje jej zmartwychwsta³y Chrystus. 
To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzaj¹ce nas od Boga 
i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyæ siê mi³oœci¹ Ojca 
i zarazem bratersk¹ jednoœci¹”.

Ks Andrzej Kuliberda, Niedziela (Liturgiczna) nr 22/2020 s.4
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DARY  DUCHA ŒWIÊTEGO

D

Duch m¹droœci i rozumu

Duch rady i mêstwa

Duch wiedzy, bojaŸni i pobo¿noœci

uch Œwiêty u³atwi³ nam poznanie na przyk³adzie Jezusa, 
jakie ¿ycie trzeba prowadziæ, ¿eby siê nie rozmin¹æ 
z Bogiem i z w³asnym szczêœciem. Dlatego bierzmowanie 

rozpoczyna okres dojrza³ego ¿ycia chrzeœcijañskiego. Dojrza³y 
chrzeœcijanin wierzy, ¿e Duch Œwiêty w nim mieszka i ma wp³yw na 
jego osobiste decyzje, zbawienie i szczêœcie. Dlatego dojrza³y 
chrzeœcijanin szuka kontaktu z Duchem przez modlitwê osobist¹ 
i rozwa¿anie s³owa Bo¿ego. Œwiêty Tomasz z Akwinu twierdzi, ¿e od 
momentu, kiedy przyjmujemy Ducha Œwiêtego i Jego namaszczenie 
siedmioma darami (cechami Ducha), zaczynamy mieæ myœli 
i pragnienia Ducha. Odt¹d prowadzi nas Jego umys³, a nie nasz. To 
widaæ w perspektywie siedmiu darów.

Jeœli siê przyjrzymy ¿yciu Jezusa, to On ca³e swoje ¿ycie 
rozumia³ jako jednoœæ z Ojcem we wszystkim. Wszystko 
podporz¹dkowa³ temu, by wype³niæ wolê Ojca i po spe³nieniu misji 
do Niego powróciæ. Chrzeœcijanin posiadaj¹cy tego samego Ducha 
co Jezus, te¿ powinien to rozumieæ, ¿e jeœli traci Boga, to traci 
wszystko. Ktoœ, kto nie odkryje zawczasu, po co ¿yje, mo¿e wejœæ 
w liczne frustracje, a nawet depresjê. Ten, kto ma wzrok Ducha, nie 
pope³ni takiego b³êdu, ¿e siê odda pasji kochania wszystkiego 
i wszystkich, a zapomni o Bogu. Nie jest po myœli Bo¿ej to, gdy 
terapia psychologiczna wypiera lub zastêpuje kierownictwo 
duchowe. Jeœli ktoœ utraci zmys³ m¹droœci Ducha, na niewiele mu siê 
przyda m¹droœæ ludzka.

Cz³owiek obdarzony przez Pocieszyciela wiar¹ i m¹droœci¹ Bo¿¹ 
bêdzie te¿ roztropnie podejmowa³ decyzje. Zw³aszcza pasterze 
Koœcio³a powinni siê przygl¹daæ temu, jak dar rady i mêstwa 
przejawia³ siê u Chrystusa.[...]

Wiedza na temat tego, co jest dobre dla cz³owieka w oczach 
Boga, i wiedza na temat, kim jest cz³owiek i do czego zosta³ 
przeznaczony jako dziecko Bo¿e - to fundament wolnoœci i szczêœcia. 
Moja mama mówi³a mi: „Pamiêtaj, ¿e Chrystus nikogo nie zawiód³. 
Módl siê do Ducha Œwiêtego, ¿ebyœ nigdy nie zszed³ z drogi 
Chrystusa”. To by³ jej najwa¿niejszy testament.

Jeœli spojrzymy na wszystko od strony praktycznej, powiemy, ¿e 
Duch Bo¿y nie da³ nam innego podrêcznika do dobrego ¿ycia ani 
innego mistrza jak tylko Jezusa. W Nim mo¿emy poznaæ te siedem 
cech Ducha Œwiêtego, które siê odbijaj¹ w Jego nauce i postêpo-
waniu. Naœladuj¹c Jezusa Chrystusa, mo¿emy lekko przejœæ do 
stosowania owych siedmiu darów we w³asnym ¿yciu. W ten sam 

sposób mo¿emy te¿ Ducha Œwiêtego lepiej poznaæ i naœladowaæ. 
Konieczna jest jednak codzienna modlitwa do Ducha Œwiêtego 
o rozpalenie Jego darów i poprowadzenia nas, naszych myœli i naszej 
woli. Konieczna jest lektura Ewangelii, która jest form¹ trwania 
w szkole Ducha. Ten, kto widzi Boga, postêpuje tak jak On.

Ksi¹dz prof. Krzysztof Guzowski, Niedziela nr 22/2020, s.16, fragment

25. ogólnopolskie spotkanie m³odzie¿y pod Bram¹ Ryb¹ 
odbêdzie siê 5 czerwca i podobnie jak w ubieg³ym roku 
przybierze formê on-line.

- W tym roku po raz kolejny spotkamy siê w domach - 
poinformowa³ o. Wojciech Surówka, dominikanin. - Na Polach 
Lednickich bêdzie tylko niewielka grupa przedstawicieli m³odzie¿y. 
Jest to ju¿ kolejny rok, kiedy jeszcze bardziej doœwiadczamy 
têsknoty za wspólnot¹.

Ka¿demu Spotkaniu M³odych LEDNICA 2000 towarzyszy 

has³o, które ma nas prowadziæ i byæ myœl¹ przewodni¹, tematem 
i kierunkiem myœlenia przed, w trakcie i po Spotkaniu. 5 czerwca 
2021 roku podczas XXV Spotkania M³odych LEDNICA 2000 
bêdziemy ws³uchiwaæ siê w has³o „Us³ysz”. W czasie tegorocznego 
Spotkania chcemy uczyæ siê ws³uchiwaæ w g³os sumienia. Jest to dar 
od Boga, który pomaga znaleŸæ nam odpowiedzi na wszelkie 
nurtuj¹ce nas pytania. Wsparciem dla nas podczas szukania 
odpowiedzi bêdzie Jan Chrzciciel, który uczy³ siê na pustyni 
wskazywaæ na Jezusa.

Has³o XXV Spotkania M³odych LEDNICA 2000 „Us³ysz” 
rozbrzmiewa w coraz szybszym i wci¹¿ bardziej z³o¿onym œwiecie. 
Jednak pytania cz³owieka wchodz¹cego w doros³e ¿ycie pozostaj¹ 
proste i niezmienne od lat. Bo najwa¿niejsze kwestie s¹ ponad-
czasowe: kim jestem - dlaczego jestem - o co ¿yjê - kim mam siê staæ?

Znawcy ludzkich tajemnic powiadaj¹, ¿e w poszukiwaniach 
w³asnej to¿samoœci bardzo pomaga ws³uchiwanie siê w wewnêtrzny 
g³os serca. Ten g³os, nazywany równie¿ wewnêtrznym œwiat³em, 
w tradycji chrzeœcijañskiej rozpoznajemy jako skarb sumienia. 
Sumienie od Boga pochodzi i jako Jego dar stanowi w nas wo³anie 
nieba. W poszukiwaniach odpowiedzi na najwa¿niejsze z pytañ 
warto wiêc ws³uchiwaæ siê w te wewnêtrzne sygna³y. 

www.lednica2000.pl/
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Siedem nowych wezwañ 
w Litanii do œw. Józefa

Z okazji sto piêæ-
dziesi¹tej rocznicy 
og³oszenia  œw.  

Józefa Patronem Koœcio³a 
powszechnego (8 grudnia 
1870 r.), Ojciec Œwiêty 
Franciszek wyda³ 8 grud-
nia 2020 roku List Apos-
tolski Patris corde, przez 
który pragn¹³ jeszcze 
bardziej rozbudziæ kult 
tego szczególnego Œwiê-
tego. „W tym œwietle wyda³o siê s³usznym, aby uaktualniæ Litaniê do 
Œw. Józefa, zatwierdzon¹ w 1909 r. przez Stolicê Apostolsk¹, 
w³¹czaj¹c do niej siedem wezwañ zaczerpniêtych z wypowiedzi 
Papie¿y, którzy rozwa¿ali aspekty postaci Patrona Koœcio³a 

W sobotê 8 maja, odby³a siê 
w naszej parafii w ma³ych 
grupach pierwsza czêœæ 

Uroczystoœci Pierwszej Komunii 
Œ w i ê t e j  n a  m s z a c h  œ w i ê t y c h  
w godzinach 9.00, 11.00, 13.00 i 15.00. 
Druga czêœæ tej Uroczystoœci odby³a siê 
tak¿e w ma³ych grupach w sobotê 
15 maja na mszach œwiêtych w godzi-
nach 9.00, 11.00 i 13.00.

W tych siedmiu grupach do 
pierwszej Komunii przyst¹pi³o ³¹cznie 
85 dzieci. Nie s¹ to wszystkie dzieci, 
które w tym roku przyst¹pi¹ do sto³u 
Pana. Otó¿ przewidziana jest trzecia 
czêœæ Uroczystoœci w miesi¹cu wrzeœ-
niu.

 W zwi¹zku z epidemi¹, ograni-
czeniami, limitami, re¿imem sanitarnym 
trzeba by³o siê przeorganizowaæ. 
Wymaga³o to du¿o trudu. Jest w tym 
jednak coœ pozytywnego. Ma³e grupy 
dzieci, swoista kameralnoœæ - stwarzaj¹ 
chyba bardziej pozytywny duchowy 
klimat pierwszej Komunii dzieci.

Dziêkujemy ksiêdzu Micha³owi, 
Rodzicom oraz wszystkim osobom 
zaanga¿owanym w przygotowanie tej 
piêknej Uroczystoœci. 

 Polecajmy Panu Bogu wszystkie 
dzieci, które przyjê³y i przyjm¹ pierwszy 
raz Pana Jezusa Eucharystycznego, by 
ich przyjaŸñ z Jezusem trwa³a przez ca³e 
¿ycie, a komunia œwiêta zawsze by³a ich 
duchow¹ si³¹.

Dziêkujemy tak¿e Panu £ukaszowi 
Wolakowi za udostêpnienie kilku zdjêæ 
z pierwszej czêœci Uroczystoœci w dniu 
8 maja. S¹ to pierwsze zdjêcia pierwszo-
komunijne w naszym biuletynie po 
dwóch latach przerwy. 

JJ

UROCZYSTOŒÆ  PIERWSZEJ  KOMUNII  ŒW.  W  NASZEJ  PARAFII
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powszechnego”– czytamy w Liœcie Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego 
i Dyscypliny Sakramentów, przes³anym do przewodnicz¹cych 
Konferencji Episkopatów 1 maja 2021 roku.

A oto siedem nowych wezwañ w Litanii do œw. Józefa 
og³oszonych przez Stolicê Apostolsk¹ 1 maja 2021 roku:
„Custos Redemptoris” (dos³. „opiekun/stró¿ Odkupiciela”), 
„Servus Christi” (dos³. „s³uga Mesjasza/Chrystusa”),
„Minister salutis” (dos³. „s³uga/szafarz zbawienia”),
„Fulcimen in difficultatibus”(dos³.„podpora/wsparcie w trudnoœ-
   ciach”),
„Patronus exsulum” (dos³. „patron wygnañców/wykluczonych”), 
„Patronus afflictorum” (dos³. „patron strapionych/
   zasmuconych/cierpi¹cych”),
„Patronus pauperum” (dos³. „patron ubogich/biednych”) 

Nowy tekst ³aciñski jest obowi¹zuj¹cy z dniem og³oszenia, tzn. 
1 maja 2021 roku. Polska wersja wezwañ, zgodnie z zarz¹dzeniem 
watykañskiej Kongregacji ds. Kultu Bo¿ego i Dyscypliny 
Sakramentów, zostanie przygotowana, zatwierdzona i opublikowana 
przez Konferencjê Episkopatu Polski. Do tego czasu nie nale¿y 
w³¹czaæ nieautoryzowanych przek³adów nowych wezwañ do 
odmawianej po polsku Litanii.

eKAI
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Z cyklu: Felietony ksiêdza Henryka

LITANIA  LORETAÑSKA

Wêdruj¹c po ró¿nych sanktuariach maryjnych we W³oszech, 
koniecznie warto odwiedziæ Loreto - miasto, które 
u¿yczy³o swej nazwy litanii tak 

chêtnie œpiewanej podczas nabo¿eñstwa 
majowego w naszych œwi¹tyniach i mam 
nadziejê tak¿e przy przydro¿nych 
kapliczkach w naszych wioskach i osied-
lach. Loreto szczyci siê posiadaniem 
s³yn¹cej ³askami figury Matki Bo¿ej, 
a tak¿e œwiêtego Domku Nazaretañskiego 
(9,5x4m), o surowych kamiennych 
œcianach, który pobo¿na legenda uto¿samia 
z domkiem, w którym mieszka³a Maryja 
z Jezusem. Od XV wieku wznosi siê nad 
tym domkiem monumentalna bazylika, 
sam zaœ domek ob³o¿ony marmurami 
(zdjêcie obok), zosta³ przepiêknie przyoz-
dobiony przez najwiêkszych artystów tamtych czasów z Bramantem 
na czele. Od tego czasu powsta³a tradycja budowania Domków 
Nazaretañskich w ró¿nych koœcio³ach Europy, na przyk³ad w Polsce 
w G³ogowie, Henrykowie, Krzeszowie, Lubi¹¿u.

Wspó³czeœnie przeprowadzone badania dostarczaj¹ licznych 
œwiadectw i dowodów, ¿e bardzo prawdopodobne, i¿ w Loreto jest 
autentyczny domek z Nazaretu.

Warto zaznaczyæ, ¿e w bazylice s¹ bardzo liczne polskie 
akcenty, st¹d Loreto nazywane jest najbardziej polskim miastem  
wœród w³oskich miejscowoœci. Jest polska kaplica z pami¹tkowymi 
tablicami poœwiêconymi polskim ¿o³nierzom genera³a Andersa, 
przypominaj¹cymi Wiktoriê Wiedeñsk¹, Cud nad Wis³¹, malowid³a 

polskich œwiêtych i bohaterów: 
œw. Jacek, Andrzej Bobola i wielu in-
nych, a tak¿e Jan III Sobieski i póŸniejsi: 
Pi³sudski, Haller, Rozwadowski i inni.

Nic przeto dziwnego, ¿e papie¿ Jan 
Pawe³ II odwiedzaj¹c tê kaplicê 
powiedzia³: Widzê tu cz¹stkê mojej 
Ojczyzny”.

Na szczególn¹ uwagê zas³uguje 
polski cmentarz wojenny. Po³o¿ony 
bezpoœrednio przy murach bazyliki na 
trzech tarasach. Spoczywa tam 1080. 
¿o³nierzy, którzy w tamtych terenach 
polegli za wolnoœæ wasz¹ i nasz¹. Sk¹d 
taki przywilej?

Otó¿ wycofuj¹cy siê Niemcy zrzucali bomby zapalaj¹ce na 
sanktuarium. Kilkuset polskich ¿o³nierzy z nara¿eniem ¿ycia 
ratowa³o bazylikê. Wdziêczni gospodarze œwi¹tyni i mieszkañcy 
Loreto w ten sposób chcieli podziêkowaæ Polakom.

Ksi¹dz Henryk Bietzke

„

  
Adres  e-mail do korespondencji:  a.balk@chello.pl  lub  jurbaja@op.pl    Uwaga:  Biuletyn niniejszy dostêpny jest w internecie na stronie: http://www.zbawiciel.gda.pl   EGZEMPLARZ BEZP£ATNY

WYDAWCA: PARAFIA  p.w. CHRYSTUSA ZBAWICIELA w GDAÑSKU-OSOWIE ,  ul .  PEGAZA 15.  Moderator:  Ks.W. Tokarz.   Druk do u¿ytku wewnêtrznego. 

RADOŒÆ  MI£OŒCI
W  DOMOWYM  KOŒCIELE

P

„

„

[...] w sercu ka¿dej rodziny musi rozbrzmiewaæ kerygmat, przy 
ka¿dej okazji stosownej i niestosownej, aby oœwietla³ drogê [...] aby 
rodziny by³y równoczeœnie Koœcio³ami domowymi i ewangelicznym 

zaczynem w spo³eczeñstwie.”
Z adhortacji Amoris Laetitia

rzes³anie jakie niesie Rok rodziny Amoris laetitia" wpisuje siê 
w formacjê, jak¹ proponuje  Domowy Koœció³ - rodzinna ga³¹Ÿ 
Ruchu Œwiat³o - ¯ycie. Pomaga ona ma³¿eñstwom sakramen-

talnym odkrywaæ, ¿e tylko  wspólnie z Panem Bogiem, w jednoœci 
z ma³¿onkiem i na drodze s³u¿by,  mo¿na prze¿ywaæ prawdziw¹ 
radoœæ mi³oœci.

Domowy Koœció³ ³¹czy w sobie 
charyzmaty Ruchu Œwiat³o - ¯ycie 
oraz miêdzynarodowego ruchu 
ma³¿eñstw katolickich Equipes Notre 
– Dame. Ma³¿onkowie formuj¹cy siê 
w tej wspólnocie odkrywaj¹, ¿e 
sakrament, który otrzymali nie jest 
jednorazowym aktem na pocz¹tku ich 
wspólnej drogi, ale towarzyszy im 
przez ca³e ¿ycie. Czerpi¹c z ³aski 
sakramentu, ka¿dego dnia maj¹ szanse 
na pog³êbianie jednoœci ma³¿eñskiej 
i wiêzi z Bogiem. Wœród tych szans 
Domowy Koœció³ zwraca szczególn¹ 
uwagê na te, które s¹ elementami formacji i nosz¹ nazwê zobowi¹zañ 
- darów. S¹ nimi: codzienna modlitwa osobista, ma³¿eñska i rodzinna, 
lektura Pisma Œwiêtego, udzia³ w rekolekcjach formacyjnych, dialog 
ma³¿eñski i regu³a ¿ycia (systematyczna praca nad sob¹).

Ma³¿eñstwa Domowego Koœcio³a wezwane s¹ do pos³ugi na 
rzecz w³asnej rodziny, wspólnoty, w której siê formuj¹ oraz 
wspólnoty parafialnej, do której przynale¿¹.

Zasadnicza formacja odbywa siê wiêc w rodzinie, gdzie 
ma³¿onkowie wspólnie umacniaj¹ siê poprzez realizacjê 
wymienionych wczeœniej zobowi¹zañ. Rodzice pe³ni¹ pos³ugê na 

rzecz rodziny, wychowuj¹c dzieci w klimacie wspólnoty chrzeœci-
jañskiej. Ma³¿onkowie formuj¹ siê równie¿ poprzez udzia³ 
w comiesiêcznych spotkaniach 
ma³ej grupy zwanej Krêgiem 
Rodzin, któr¹ tworzy od czterech 
do siedmiu ma³¿eñstw (zazwy-
czaj z jednej parafii). Podczas 
spotkañ, które odbywaj¹ siê 
w rodzinnych domach, ma³¿on-
kowie dziel¹ siê radoœciami 
i troskami ¿ycia codziennego, 
wspólnie modl¹ siê i rozwa¿aj¹ 
S³owo Bo¿e. Wspieraj¹ siê 
równie¿ wzajemnie na drodze 
duchowego wzrostu. W spot-
kaniach tych zawsze uczestniczy 
kap³an - opiekun duchowy krêgu.

W formacjê wpisana jest 
pos³uga na rzecz wspólnoty 
parafialnej. W naszej parafii 
Wspólnotê Domowego Koœcio³a 
tworzy dwadzieœcia ma³¿eñstw, formuj¹cych siê w czterech 
krêgach. Ma³¿eñstwa anga¿uj¹ siê w prace poradnictwa rodzinnego, 
Caritasu, w diakoniê muzyczn¹ i liturgiczn¹. Pomagaj¹ te¿ podczas 
organizacji uroczystoœci i festynów parafialnych.

S³u¿ba na rzecz innych czêsto ujawnia nie odkryte dot¹d w³asne 
talenty i pasje. Cz³owiek lepiej poznaje siebie dziêki temu, co mo¿e 
ofiarowaæ innym. S³uga Bo¿y ks. Franciszek Blachnicki, za³o¿yciel 
Ruchu Œwiat³o - ̄ ycie okreœli³ to jako posiadanie siebie w dawaniu 
siebie". Poprzez s³u¿bê ma³¿onkowie staj¹ siê œwiadkami Chrystusa 
w œrodowiskach, w których ¿yj¹. S¹ przyk³adem dla dzieci, które 
widz¹, ¿e dawanie siebie innym wnosi w ¿ycie ma³¿eñstwa i rodziny 
radoœæ mi³oœci.

Wspólnota Domowego Koœcio³a formuj¹ca siê przy naszej 
parafii serdecznie zaprasza ma³¿onków, którzy chcieliby pog³êbiæ 
swoj¹ duchowoœæ ma³¿eñsk¹.

Wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ dzwoni¹c na nr 605 887 973.

Anna Solecka

„
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