
'Moje owce słuchają mojego głosu'

POSŁUSZEŃSTWO
Kościołowi i pasterzom

było tematem przewodnim

WIELKOPOSTNEGO DNIA WSPÓLNOTY
DOMOWEGO KOŚCIOŁA

(rejon- Malbork)
gałęzi rodzinnej ruchu Światło- Życie,

który odbył się 10.03.2012r.
w parafii p/w Św. Anny w Sztumie

O godz. 14:00 para rejonowa Elżbieta i Andrzej Garczewscy
przywitała przybyłych na spotkanie kapłanów: 

ks. Józefa Micińskiego- moderatora diecezjalnego DK
oraz moderatora kręgu w Malborku,

ks. Andrzeja Starczewskiego- proboszcza tutejszej parafii i moderatora kręgu 
DK w Sztumie oraz ks. Radosława Kluska- moderatora kręgu w Kwidzynie, a 

także parę diecezjalną- 
Hannę i Grzegorza Oberland, a następnie wszystkie przybyłe na spotkanie 

małżeństwa z Iławy, Kwidzyna, Sztumu 
i Malborka. 

Wszyscy wymienili się braterskim uściskiem. Nastąpiło zawiązanie wspólnoty. 
Każde małżeństwo otrzymało informację o planie dnia.



Moderator diecezjalny DK ks. Józef Miciński 
wygłosił konferencję

na temat chrześcijańskiego braterstwa w oparciu o fragment
Dziejów Apostolskich 'Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, 

w łamaniu chleba i w modlitwach' (Dz 2,42).

Powołując się na słowa papieża Benedykta XVI wyjaśnił, że Rodzina Dzieci Bożych, 
aby żyć w jedności i pokoju potrzebuje kogoś, 

kto będzie ją umacniał w prawdzie i prowadził w miłości dzięki mądremu i 
wiarygodnemu rozeznaniu. A temu służy urząd apostolski.

Dodał, że dobry apostoł 
to nie ten, który rozkazuje,

ale ten, który SŁUŻY,
to nie ten, który głaszcze,

ale ten, który UPOMINA Z MIŁOŚCIĄ

Przypomniał słowa ks. Adama Wodarczyka z XXXVI Konferencji 
Odpowiedzialnych Ruchu Światło- Życie:

Wiele dzisiejszych zagrożeń wynika ze stawiania siebie na miejscu Boga- 
wartość i godność chrześcijańskiej rodziny, życia ludzkiego od poczęcia do 
naturalnej śmierci, przekazywania życia w rodzinie, rozumienia tożsamości 

płciowej.
Musimy przeciwstawić się fali neopogaństwa. Nie dokonamy tego w mediach, 

bo w większości są one nośnikami innych wartości. Wezwani jesteśmy do 
osobistego świadectwa. Jesteśmy jak nieliczna armia Gedeona, która mocą 

Boga jest w stanie przemienić ten świat- 

modlitwą,modlitwą,
powierzeniem siebie i świata Bogu,powierzeniem siebie i świata Bogu,

posłuszeństwemposłuszeństwem
i odwagą w głoszeniu prawdy.i odwagą w głoszeniu prawdy.



Po konferencji wszyscy udali się na adorację przed 
Najświętszy Sakrament

Modliliśmy się za pasterzy Kościoła Świętego:

- wzywaliśmy Ducha Świętego, by umacniał kapłanów swymi 
darami,
- dziękowaliśmy za dar powołań kapłańskich,
- przepraszaliśmy za akty nieposłuszeństwa Kościołowi i ich 
pasterzom,
- prosiliśmy o umacnianie kapłanów wszelkimi łaskami w dążeniu 
do świętości

Następnie wsłuchaliśmy się w głos Pana w Namiocie 
Spotkania (1P 5,1-5), nadal adorując Pana

przed Najświętszym Sakramentem.



Podczas AGAPY, wszyscy usiedli do wspólnego posiłku. Gorący żurek i ciasta 
rozgrzały nasze ciała. Zadbał o to krąg przy parafii 

św. Anny w Sztumie. Dzieliliśmy się radością spotkania z bratem i siostrą w 
Chrystusie.

Po posiłku podzieliliśmy się na trzy grupy dzielenia, by zgłębić temat posłuszeństwa 
w oparciu o słowa błogosławionego papieża Jana Pawła II (Pelplin, 5-6.06.1999r.)

Grupę pierwszą prowadzili: Marta i Arek Gorczyńscy (Malbork)
Grupę drugą prowadzili: Marzena i Andrzej Przyborowiczowie (Malbork)

Grupę trzecią prowadzili: Magda i Łukasz Marciniakowie (Malbork)

Podsumowanie rozważań w grupach przedstawili:
Marta Gorczyńska, Elżbieta Dunaj i Bogdan Pietrowski 

Do rozwinięcia tematu służyło pytanie pomocnicze:
'Co ze słów papieża najbardziej mnie poruszyło?'

● ofiara życia dla Chrystusa (kapłanów, męczenników), która stawia pytanie jaka jest moja wiara? Czy ja 
bym tak potrafił? Czy ja potrafię tak pragnąć?

● konieczność przekazywania słowa wiary i świadectwa następnym pokoleniom, które skłania do pytania: 
Czy ja to zadanie należycie wypełniam? Czy mój przekaz jest na tyle silny, że wiara przetrwa w 
następnych pokoleniach?, przekazywanie wiary i słowa "poprzez spalanie się w apostolskim trudzie w 
duchu benedyktyńskiego 'ora et labora - módl się i pracuj', 

● Pan zostanie z nami- przyjęcie Chrystusa jako Pana i Zbawiciela do swojego małżeństwa, rodziny i 
dawanie świadectwa dzieciom,

● podjęcie walki o wiarę i życie Słowem na co dzień, bo Chrystus jest Skałą i Drogą (budować i kroczyć za 
Nim, głosić Jego słowo i Jego naśladować). Ci, którzy zginęli są wzorem posłuszeństwa w naśladowaniu 
Chrystusa do końca,

● słowo głoszone potwierdzone świadectwem życia – czy zawsze tak jest? Głosić łatwo, świadczyć dużo 
trudniej, często nie mamy odwagi mówić o Chrystusie i stanąć w obronie prawd wiary,

● nasza odpowiedzialność za kręgi DK, aby nie polegać na naszej osobistej, często mylnej intuicji, ale na 
"solidnej wiedzy i niezachwianej wierze", pochylenie się Kościoła nad kartami Ewangelii, aby nie 
zafałszować, nie upraszczać (Czy ja nie robię tych rzeczy czasem dla własnego usprawiedliwienia 
słabości lub wygody), 

● Jak żyć, Na czym budować nasze żyć- odpowiedzią jest fragment: "Dziś słyszymy odpowiedź na te 
zasadnicze pytanie wiary: u podstaw chrześcijańskiego budowania leży słuchanie i wypełnianie słowa 
Chrystusa. A mówiąc "słowo Chrystusa", mamy na myśli nie tylko Jego nauczanie, przypowieści i 
obietnice, ale również Jego czyny, znaki i cuda. Nade wszystko zaś Jego śmierć, zmartwychwstanie i 
zesłanie Ducha Świętego,

● budowanie na skale, to budowanie na chwałę nieba – mam być tym żywym kamieniem , a nie tylko dbać 
o zewnętrzną otoczkę, Chrystus jest fundamentem, a my żywymi kamieniami – Bóg darząc nas 
zaufaniem powierza nam konkretne zadania,

● Jezus Chrystus jest odwiecznym Słowem Ojca i Nim mamy żyć na co dzień,

● 'Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je', a błogosławieni, to szczęśliwi,

● Pełne zwycięstwo odnosimy zawsze dzięki Temu, który nas do końca umiłował!



O godz. 18:00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył moderator 
diecezjany DK ks. Józef Miciński w koncelebrze z proboszczem tutejszej 

gościnnej parafii- ks. Andrzejem Starczewskim oraz ks. Zygmuntem Górskim

Służbę liturgiczną sprawowali ojcowie rodzin DK. Oprawę muzyczną 
przygotowali małżonkowie kręgu DK z tutejszej sztumskiej parafii,

a towarzyszyły im dzieci rodzin DK.

Dary na ołtarz przyniosły matki z liczną grupą uśmiechniętych dzieci. 
Dodatkowo dzieci przyniosły w darze krzyżyki z postanowieniami 

wielkopostnymi.

Po Eucharystii podzieliliśmy się symbolicznie chlebem między sobą
oraz 

z parafianami w Sztumie.

Marzena i Andrzej         



PODZIĘKOWANIE OD PARY REJONOWEJ:

Dziękujemy wszystkim uczestnikom Rejonowego Wielkopostnego Dnia Wspólnoty w 
Sztumie za przybycie, aktywne uczestnictwo oraz za wspaniałą, rodzinną atmosferę - 

jedności i radości ze spotkania.

Szczególne podziękowania należą się:

- ks. Andrzejowi - proboszczowi parafii p/w św. Anny i małżeństwom z Jego kręgu, za 
miłe przyjęcie nas oraz za trud włożony w zorganizowanie tego dnia od tzw. :" kuchni ",

– ks. Józefowi-  za przewodniczenie i wygłoszoną konferencję -
– jak zwykle wyczerpującą - nic dodać, nic ująć,

- ks. Radkowi -  za obecność i posługę duszpasterską,
– wszystkim małżeństwom : za przygotowanie wspaniałych i bogatych w treść modlitw 

w intencji naszych kapłanów, które wzruszały do łez, animatorom posługującym w 
grupach; opiekującym się dziećmi ; wszystkim za to, że po prostu byli,

 a szczególnie za wspólne przeżycie Eucharystii -  najważniejszego punktu tego 
dnia oraz za posługę liturgiczną, modlitwy i śpiew.

 
Dziękujemy Panu za wszelkie łaski, za ten dzień i jego owoce.

Niech nam wszystkim błogosławi.
 

Para Rejonowa
Ela i Andrzej Garczewscy


