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PIERWSZE KROKI W ROZWOJU  

WSPÓLNOTY DOMOWEGO KOŚCIOŁA 
 

Elbląg  do 24 marca 1992r. należał do diecezji warmińskiej. Diecezja elbląska była jeszcze 
w Bożych planach zanim powstała, zanim rozpoczęła się historia  Domowego Kościoła 
działającego do dziś w Elblągu i nie tylko. 

A oto jej początki: 

W kwietniu 1983r. w ogłoszeniach parafialnych Kościoła św. Mikołaja w Elblągu, pojawiło 
się zaproszenie dla małżeństw sakramentalnych na spotkanie po  Mszy Świętej na plebanii. 
Było to spotkanie informacyjne. Poprowadził  je  

ks. Stanisław Borowiecki, który od pół roku pracował w tej parafii.  

Na spotkaniu było kilkanaście par, z których powstał pierwszy krąg w Elblągu.  
Należały do niego następujące małżeństwa: 
 
Bożena i Zbigniew Jareczko 
 
Wiesława i Andrzej Kiełbasa 
 
Maria i Antoni Benedykt Pazdyka 
 
Anna i Kazimierz Polasikowie 
 
Grażyna i Włodzimierz Siemieniewscy 
  

Ks. Stanisław kilkakrotnie jeździł na rekolekcje oazowe w góry i miał szczęście poznać  
S.B. Ojca Franciszka Blachnickiego założyciela DK.  

 

 

 

 



 

W czasie wakacji w 1983r. jedna rodzina z kręgu –  Anna  

i Kazimierz Polasikowie  – pojechała na 15-dniowe rekolekcje.  

W kolejnym roku pracy zostali oni parą animatorską 

 i prowadzili spotkania kręgu  raz w miesiącu. 

W następnych latach coraz więcej rodzin wyjeżdżało  

na rekolekcje i podejmowało się posługi animatorskiej nowo 
powstających kręgów. 

 

Krąg  Rodzin w Elblągu początkowo działał tylko przy parafii  

św. Mikołaja i przy tej parafii skupiały się rodziny  

z całego miasta. 

W 1985r. były już cztery kręgi rodzin  w Elblągu. Utworzono rejon 

w diecezji warmińskiej na naszych terenach.  

 

Zaistniała potrzeba powołania pary rejonowej, którą zostali Maria  

i Antoni Benedykt Pazdyka 

(parą diecezjalną byli-  p. Rydlowie) 
 

 



Kręgi rodzin wyjeżdżały do Olsztyna na Dni Wspólnoty i Dni 

Skupienia, opłatek diecezjalny,  ORAR-y (w Olsztynie  

i Gietrzwałdzie). Para rejonowa uczestniczyła  w spotkaniu  

z parami Equipe NOTRE DAME  z Francji, które odbyło się  

w Częstochowie. 

 

W 1985r. przy parafii Matki Bożej Królowej Polski zawiązały się 

dwa kolejne kręgi rodzin. 

 

W 1990r. przy parafii św. Mikołaja działało już dziesięć kręgów,  

o które zabiegał i opiekował się nimi ks. Stanisław Borowiecki.  

W tymże roku  został mianowany proboszczem parafii  

w Lubominie koło Ornety. Tym samym nie mógł sprawować 

dalszej opieki nad elbląskimi kręgami, ale pomagał nadal  

w organizowaniu rekolekcji. 

 

Ze względu na dość dużą liczbę kręgów utworzono dwa rejony. 

Opiekę duszpasterską Rejonu I objął ks. Janusz Kawęcki. 

Opiekę nad Rejonem II objął ks. Krzysztof Świętoń. 

 

 



25 marca 1992r. powstała  
 

Diecezja Elbląska 
 

Diecezjalnym Duszpasterzem do Spraw Rodzin powołany został  
Ojciec Mirosław Grakowicz – Redemptorysta z Kościoła Matki Bożej Królowej 
Polski w Elblągu. 
28 września 1992r. Maria i Antoni Benedykt Pazdyka zostali wybrani  
na parę diecezjalną 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parą rejonową Rejonu I zostali  Anna i Kazimierz Polasikowie,   

a Rejonu II – Barbara i Mirosław Wasilewscy. 

PIERWSZY Dzień Wspólnoty w nowo powstałej Diecezji Elbląskiej  

odbył się  18 października 1992r. w Kościele Bożego Ciała w Elblągu. 

 



Kwiecień 1983 spotkanie rodzin  

w parafii p.w. św. Mikołaja w Elblągu 

Opiekun- ks. Stanisław Borowiecki, 
para diecezjalna- p. Rydlowie  

(d. warmińska) 

 

 

 

25 marca 1992- powstanie 
diecezji elbląskiej i przydzielenie 
jej do filii łomżyńskiej 28 listopada 

1992- przydzielenie diecezji 
elbląskiej do filii pelplińskiej, 

Para diecezjalna- Maria i Antoni 
Benedykt Pazdyka  

 

 

 

Opiekę nad rodzinami objął 
Duszpasterz do  Spraw Rodzin 

Ojciec Mirosław Grakowicz 
redemptorysta z parafii p.w. 
Matki Bożej Królowej Polski  

w Elblągu 

18 października 
1992-  pierwszy 

Dzień 
Wspólnoty  

w kościele 
Bożego Ciała  

w Elblągu 

1992- sprawy 
duszpasterstwa 
rodzin przejmuje 

ks. Janusz 
Kawęcki 

 

 

1985- zawiązanie 4 kręgów rodzin w Elblągu  

(w parafiach p.w. św. Mikołaja i p.w. Matki Bożej 
Królowej Polski) 

oraz utworzenie rejonu. 1990- utworzenie 2 rejonów. 

 

 



                                                                 Ks. Janusz Kawęcki 

 

Ks. Stanisław Borowiecki o. Mirosław Grakowicz 



Początkowo diecezja elbląska przynależała do filii 
łomżyńskiej i spotkania DWDD były bardzo dużym 
utrudnieniem ( ok. 200 km ). Para diecezjalna wystosowała 
prośbę do pary krajowej o przydzielenie diecezji  elbląskiej 
do filii w Pelplinie ( ok. 70 km ). Prośba została rozważona 
pomyślnie. Pierwsze spotkanie odbyło się  28 listopada 
1992r. 

 

W maju 1993r. zorganizowane zostały pierwsze  

15 – dniowe letnie rekolekcje w Mikoszewie.  

 

Parą odpowiedzialną za prowadzenie tych rekolekcji byli 
Maria i Antoni Benedykt Pazdyka. Pomocy  

w przygotowaniach udzielili państwo Hyżowie – para 
filialna, państwo Zalewscy – para gdańskiej diecezji  

z Gdyni – państwo Otczyk, podejmując się posługi 
animatorskiej jednego z kręgów i ks. Piotr Topolewski.  

 

 

 



Trudno było znaleźć jednego moderatora na te  

15-dniowe rekolekcje, gdyż kapłani swoje plany 
wakacyjne ułożyli znacznie wcześniej. 

Zatem pierwsze rekolekcje letnie naszej diecezji, 
które odbyły się w dniach 30 VII-15 VIII  

w Mikoszewie miały trzech moderatorów (każdy był 
po kilka dni). 

Ks. Dariusz Piórkowski – ówczesny kapelan ks. bp 
Andrzeja Śliwińskiego 

Ks. Edward Rysztowski – odpowiedzialny  

za prowadzenie całego Ośrodka Rekolekcyjnego  

w Mikoszewie 

Ks. Zbigniew Karbowski z Gdyni 

W  rekolekcjach uczestniczyło 130 osób, w tym 
połowę stanowiły dzieci. Powstały trzy kręgi rodzin. 

 



 

Z nowym rokiem pracy odszedł na inną placówkę ( do Tuchowa )  

Ks. Mirosław Grakowicz  CSsR. 

Sprawy duszpasterstwa rodzin przejął Ks. Janusz Kawęcki, który w 1992r. został 

proboszczem nowo powstającej parafii św. Brunona w Elblągu. Był on zainteresowany 

wspólnotą i pojechał z parą diecezjalną na rekolekcje , które odbyły się w Olsztynie.  

Z naszej diecezji uczestniczyło w nich dwóch kapłanów tj. Ks. Janusz Kawęcki i Ks. Tomasz 

Baliński oraz para diecezjalna ( 8-11 listopada 1993r. ). 

 

Prężnie działał już krąg diecezjalny składający się z sześciu małżeństw odpowiedzialnych  

za następujące posługi: 

 

Beata i Marek Późniakowie – korespondencja 

Anna i Kazimierz Polasikowie – finanse 

Barbara i Mirosław Wasilewscy – formacja animatorska 

Krystyna i Marcin Kurosad – diakonia liturgiczna 

Maria i Antoni Pazdyka – Obrona Życia i KWC 

 

25  marca 1994r. po raz pierwszy w diecezji elbląskiej  wprowadzono Duchową Adopcję 

Dziecka Poczętego Zagrożonego Aborcją jako formę obrony życia.  Uroczyste przyjęcie  

Duchowej Adopcji odbyło się  w Katedrze Elbląskiej ,  którą przeprowadzili: 

Ks. Janusz Kawęcki  wraz  z  parą diecezjalną. 

 

 



Drugie rekolekcje letnie  w Mikoszewie odbyły się   

w dniach 12-28 lipca 1994r. Moderator był jeden 

Ks. Andrzej Piórkowski. 

 

A po wakacjach?  Opieka duszpasterska Ks. Janusza 

Kawęckiego nad działalnością różnych ruchów rodzinnych 

w diecezji była zadaniem zbyt obciążającym jednego 

kapłana. Para diecezjalna poprosiła Ks. Bp. Andrzeja 

Śliwińskiego o wyznaczenie  Diecezjalnego Moderatora  

Domowego Kościoła. Zaproponowała Ks. Józefa 

Micińskiego, który w 1994r. został wikariuszem parafii 

katedralnej w Elblągu.  

 

I tak, z dniem 8 grudnia 1994r.  
Ks. Józef Miciński, dekretem Ks. Bp Andrzeja 

Śliwińskiego, został pierwszym Moderatorem 

Diecezjalnym Domowego Kościoła Diecezji Elbląskiej.  

 

 

Opieka Ks. Józefa nad kręgami rodzin ożywiła naszą 

wspólnotę. Wszystkie posługi Ks. Józef podejmował  

z radością i zrozumieniem. 

 W niedługim czasie powstał krąg rodzin w Pasłęku.  

 





8 XII 1994r.  

 

dekretem Ks. bp 

Andrzeja 

Śliwińskiego  

 

Pierwszym 

 Moderatorem 

Diecezjalnym 

Domowego 

Kościoła 

Diecezji Elbląskiej 

został 

 

Parą diecezjalną  

byli: 

Maria i Antoni  

Benedykt 

Pazdyka 

 

Ks. Józef Miciński 



Kolejne  

REKOLEKCJE 



25 września 1994r. zorganizowana została pielgrzymka małżeństw do Mątowów 

Wielkich, gdzie urodziła się patronka rodzin, małżeństw w potrzebie – 

Błogosławiona Dorota. Ks. Bp. Józef Wysocki zawierzył wszystkie rodziny 

Błogosławionej Dorocie. 

 

Od 1995r.  do 1998r odbywały się  rekolekcje letnie w Mikoszewie. 

 

 

Wielokrotnie w czasie rekolekcji letnich  pomocą służyli państwo Genowefa 

 i Stanisław Szweda. Jeśli nawet nie uczestniczyli w rekolekcjach to przyjeżdżali 

głosić Szkołę Apostolską na temat : Duchowości  Małżeńskiej i Sługi Bożego  

ks. Franciszka Blachnickiego. 

 

 Moderatorami kręgów w czasie 6-letniej kadencji Marii i Antoniego Benedykta 

Pazdyka byli:  
Ks. Mirosław Mazur, Ks. Janusz Kawęcki, Ks. Tomasz Baliński, Ks. Jacek Neuman,  

Ks. Dariusz Piórowski, Ks. Jerzy Szorc, Ks. Arkadiusz Śnigier, Ks. Janusz Urbańczyk, 

Ks. Grzegorz Wąsowski, Ks. Zbigniew Kulesz, Ks. Ryszard Milewski, Ks. Jarosław 

Kiełb, Ks. Mariusz Jarząbek, Ks. Jarosław Dziuba, Ks. Mirosław Grakowicz,  

Ks. Zbigniew Pieczura, Ks. Krzysztof Świętoń, Śp. Ks. Ireneusz Glegociński ,  

Śp. Ks. Zbigniew Szafrański 

 

 

 



 

We wrześniu 1998r.  w Olsztynie koło  Częstochowy została wybrana nowa para 

diecezjalna – Jolanta i Romuald Wlazło.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ruch prężnie się rozwijał dzięki zaangażowaniu wszystkich rodzin w nieustającej pracy,  

w realizowaniu wciąż nowych pomysłów  budowania naszej wspólnoty. 

 Rok 1999 był rokiem, w którym odwiedził nasz kraj i Elbląg- Ojciec Święty Jan Paweł II. 

Wszyscy przeżywali jego obecność i chcieli czynnie uczestniczyć w liturgii, której 

przewodniczył. Rodziny zebrały się 6 czerwca z transparentami i sercami pełnymi miłości  

i wdzięczności za jego obecność wśród Polaków i   wspólnie modliły się w jego intencji. 

 Posługa  Joli i Romualda Wlazło przypadła na okres Roku Jubileuszowego 2000. Aby godnie 

oddać ten czas Panu poprosili oni pana Edwarda Wężyka, artystę z Tolkmicka, o wykonanie 

obrazu ikony Św. Rodziny. Była ona namalowana na starej drewnianej desce i przystrojona 

złotą folią. Całość zamykała się na wzór dużej księgi, co umożliwiało jej bezpieczne 

przewożenie. 16 lutego odbyło się uroczyste wprowadzenie i poświęcenie obrazu w elbląskiej 

katedrze. Od tego dnia również rozpoczęła się peregrynacja obrazu w rodzinach Domowego 

Kościoła oraz we wszystkich rodzinach, które zapragnęły gościć ją w swoich domach.  

 

 



  

ikona Św. Rodziny 
wewnątrz dużej księgi 

  



Diakonia Modlitwy zapraszała wszystkich 

chętnych do czwartkowych spotkań 

modlitewnych z ks. bp. Józefem Wysockim 

na ul. Tczewskiej. Uczestniczyła w nich dość 

duża grupa naszych współbraci. 

 

 

W marcu 2000 r. po raz pierwszy 

zorganizowany został bezalkoholowy bal 

karnawałowy w salce przy parafii Bożego 

Ciała w Elblągu.  Wszyscy przekonali się,  

jak dobrze jest spędzać czas, zarówno  

na wspólnej modlitwie, jak i na zabawie. 

 



 

Każdego roku odbywały się rekolekcje w diecezji elbląskiej. W lutym 1999r. 

zorganizowany został ORAR I w Stagniewie, a w lipcu OAZA I  w Mikoszewie.  

 W marcu 2000 r.  rodziny  przeżywały ORAR ewangelizacyjny poprowadzony 

przez ks. Zbigniewa Kulesza, a latem 26.06. – 12.07.  OAZĘ II w Mikoszewie  

nad morzem. 

W  październiku w dniach 13 - 15 zorganizowany został ORAR  w Stagniewie  

z udziałem siostry Jadwigi Skudro ,,Powrót do źródeł”. 

6 stycznia 2001r. Dniem Skupienia zakończono obchody Roku Jubileuszowego 

2000. 

Ku radości  pary diecezjalnej i wszystkich rodzin oraz przychylności ks. bp. 

Józefa Wysockiego  zorganizowany został ORAR  liturgiczny dla naszej 

wspólnoty  w Stagniewie , poprowadzony właśnie przez  księdza biskupa. 

Natomiast w lipcu  rodziny mogły wzrastać i umacniać się w wierze wspólnie  

z rodzinami, które przyjechały z całej Polski na rekolekcjach oazowych 

pierwszego stopnia w Mikoszewie.  

Warto dodać, że  co miesiąc odbywały się  spotkania formacyjne, na które  

zapraszani byli  różni goście, po to by podzielić się  ważnymi informacjami 

związanymi z ruchem, ważnymi tematami dotyczącymi  małżeństwa, rodziny, 

wiary. Gościem  był pan Zdzisław Arkuszyński, współzałożyciel krzewienia 

Duchowej Adopcji w Polsce, a także ks. Stanisław Borowiecki, który zakładał 

Ruch Domowego Kościoła w Elblągu. 

 

 



W styczniu 2002 r. w obecności ks. Wojciecha Zwolickiego, Jola i Romuald 

Wlazło przekazali posługę pary diecezjalnej wraz z symboliczną świecą oazową   

Agacie i Jackowi Jakubowskim, życząc im wszelkiego 

błogosławieństwa. 
  

Domowy Kościół rozwijał się z roku na rok na chwałę Bożą. Powstawały nowe 

kręgi i nowe rejony w naszej diecezji.  Oprócz trzech rejonów w Elblągu powstał 

Rejon Malbork (objął kręgi w Malborku, Sztumie, Kwidzynie) 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



W styczniu 2007 r. w Olsztynie koło Częstochowy  Agata  

i Jacek Jakubowscy przekazali posługę pary diecezjalnej 

następnemu małżeństwu- Renacie i Bogdanowi Pietrowskim 

DK przyłączał się do różnych ogólnopolskich akcji inicjowanych  

przez wspólnoty chrześcijańskie: 

 -akcja „Świętuję NIEdzielę”- promowanie wartości rodzinnych  

i właściwego, to znaczy zgodnego z Bożymi przykazaniami i ludzką 

naturą sposobu spędzania wolnego czasu, 

 -Fraternia Kana i Wspólnota Chemin Neuf zaprasiły na weekend dla 

małżeństw, który odbył się w Elblągu, 



-w katowickim Spodku odbywały się spotkania ProChrist 2008. Spotkania 

te za pomocą łącz satelitarnych przekazywano do 100 miast w Polsce  

i na świecie. Jednym z miast, które uczestniczyło w tym wydarzeniu był 

Elbląg. W Kościele Bożego Ciała codziennie gromadziło się wiele osób, 

które uczestniczyły w tym wydarzeniu , 

- 6 października w Elbląskim Seminarium Duchownym 

odbyło się spotkanie z księdzem Janem Mikulskim, byłym 

moderatorem krajowym DK, który przypomniał o konieczności 

ewangelizacji w życiu każdego człowieka dla jego prawidłowego wzrostu 

duchowego, 

-od 23 do 25 kwietnia 2010 roku nasza wspólnota diecezjalna gromadziła 

się w kościele Bożego Ciała, aby uczestniczyć w sesji tematycznej 

"Miłość małżeńska może być piękna - recepta na szczęście w 

małżeństwie”, którą poprowadził dr Mieczysław Guzewicz, 

- w maju 2011r. odbyła się sesja pt. ‘Rodzinne finanse jako dar i zadanie’ 

oraz wiele innych inicjatyw. 

 

W 2007r. pojawił się pierwszy numer biuletynu DK diecezji 

elbląskiej ‘NAZARET”, a także powstała strona internetowa 

Domowego Kościoła w diecezji elbląskiej. 



11 czerwca 2011, w wigilię zesłania Ducha Świętego, na spotkaniu kręgu 

diecezjalnego, w obecności pary filialnej Teresy i Kazika Roszaków  

oraz  moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła księdza Józefa 

Micińskiego, odbyły się wybory nowej pary diecezjalnej. Wybrani zostali  

Hanna i Grzegorz Oberland. Oficjalne przejęcie posługi wraz  

z błogosławieństwem księdza biskupa Adama Szala, miało miejsce  

w Gościkowie na Podsumowaniu Pracy Rocznej Domowego Kościoła.  



• nasza diecezja dwukrotnie przyłączała się do Samochodowej Randki Małżeńskiej – inicjatywy DK 
diecezji warszawsko-praskiej, 

• 2 marca 2012r. gościem Ruchu Światło-Życie diecezji elbląskiej był Moderator Generalny ruchu- ks. 
Adam Wodarczyk, 

• w marcu 2012r. Dni Skupienia poświęcone były komunikacji w małżeństwie (poprowadzone przez Anię i 
Wiesława Strelczuków z Chełmna), 

• w październiku 2012 r. naszej diecezji przypadł zaszczyt zorganizowania DWDD  

filii pelplińskiej, 

• 20 października 2012r. na Dniu Wspólnoty Ruchu Światło-Życie zostały pobłogosławione  

przez ks. biskupa  Jana Styrnę, nowo powstałe diakonie; słowa, życia i wyzwolenia,  

• w listopadzie 2012 DK włączył się w diecezjalny program obchodów Roku Wiary w Kościele. 
Małżeństwa naszej wspólnoty na rekolekcjach ewangelizacyjnych w parafii Świętej Rodziny  

w Elblągu dzieliły się doświadczeniami związanymi z przekazaniem wiary swoim dzieciom  

oraz istotą modlitwy małżeńskiej w prawidłowym wychowaniu dzieci, 

• co roku diecezja podejmuje organizację rekolekcji formacyjnych dla członków  DK, do tej pory odbyły się 
one w Mikoszewie, Głotowie, Gietrzwałdzie, Ciężkowicach, Mątowach Wielkich. 

W naszej diecezji posługę moderatorów poszczególnych kręgów pełnią lub pełnili  

z oddaniem,  a także współorganizują rekolekcje : 

Ks. Józef Miciński, ks. Radosław Kluska, ks. Jarosław Kiełb, ks. Andrzej Starczewski,  

ks. Adam Skrzyński, ks. Piotr Olechowski, ks. Maciej  Ruciński, ks. Arkadiusz Burandt, ks. Wojciech Zwolicki 

ks. Mariusz Ostaszewski, ks. Daniel Markiewicz, ks. Piotr Miśkowicz, ks. Marek Radomski,  

ks. Adrian Woźniak, ks. Zbigniew Pieczuro, ks.Tomasz Szramowski, ks. Piotr Molenda,  

ks. Tomasz Wieczorek, ks. Paweł Guminiak, ks. Karol Detmer, ks. Waldemar Janiak, ks. Janusz Pach, 

 ks. Marcin Kurkus, ks. Janusz Kiljan, ks. Piotr Konsalik, ks. Darek Kułakowski, ks. Witold Radowski,  

ks. Łukasz Ciepliński, ks. Andrzej Piotrowski 

 

Jesteśmy Wam wdzięczni za okazywaną nam pomoc!!! 

 

 



PARY DIECEZJALNE DOMOWEGO KOŚCIOŁA: 

Maria i Antoni Benedykt          Jolanta i Romuald                Agata i Jacek  

            Pazdyka                                Wlazło                         Jakubowscy  

 

 

 

 

 

 

 Renata i Bogdan                                                             Hanna i Grzegorz 

      Pietrowscy                                                                        Oberland 

                                                                                            

       

 

 

 

 

 



Siostra Jadwiga Skudro – nasza Śp. Matka Domowego Kościoła 
gałęzi rodzinnej ruchu Światło Życie dla naszej diecezji prowadziła 
ORAR-y cztery razy: 

 

 w Lubominie – Szkoła Modlitwy 

 w Mikoszewie – ORAR II  

 w Stagniewie – Powrót do źródeł 

 w Stagniewie – Szkoła Modlitwy 

 

‘Siostro Jadwigo dziękujemy Ci za wszystko, co zrobiłaś  
dla rodzin naszego Ruchu, że wiernie przekazywałaś nam słowa 

założyciela S.B. Ojca Franciszka Blachnickiego, że uczyłaś nas 
modlitwy i zaufania Panu Bogu, że uczyłaś nas miłości  

i przebaczenia dla współmałżonka, bo wszyscy jesteśmy  
Dziećmi Boga.’ 

 

Podziękowanie od byłej pary diecezjalnej: 

Marii i Antoniego Benedykta Pazdyka 

 

 

 



s. Jadwiga Skudro jako gość Domowego Kościoła  

w diecezji elbląskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Franciszek Blachnicki- założyciel ruchu ŚWIATŁO- 

ŻYCIE i wspólnoty DOMOWEGO KOŚCIOŁA 





‘W tym roku przypada 30-ta rocznica  naszego 
wstąpienia do Ruchu Domowego Kościoła i wiemy,  

że tu jest nasze uzupełnienie życia, tu poznaliśmy 
ludzi, którzy myślą podobnie jak my, nawzajem się 

rozumiemy, wspomagamy, a to nie zawsze się 
zdarza nawet w rodzinach. 

Cieszymy się, że nasz ruch się rozrasta,  
że przybywają nowe rodziny, w tym dużo nowych  

z dziećmi, że dzięki temu małżonkowie bardziej się 
kochają, wspomagają w wychowaniu dzieci,  

że podobnie jak my – jeśli ich dzieci założą rodziny – 
nie zaznają syndromu „pustego gniazda”. 

Mamy za co i za kogo dziękować Panu Bogu’ 
 

Maria i Antoni Benedykt Pazdyka 

 



ŚWIADECTWO 
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ŚWIADECTWO 
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ŚWIADECTWO 
 

Genia 

 Podczas tej mszy świętej dziękujemy Panu Bogu za 51 lat (...i 2 dni) naszego 
wspólnego życia małżeńskiego. Pochwalę się: ślub braliśmy 28 grudnia 1961 roku 
w Częstochowie, przed cudownym  obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej.  
Mieliśmy też drugą ważną rocznicę – 23 lata trwania we wspólnocie Domowy 
Kościół. O tym powie Staś. Ja tylko wspomnę, że przez te 23 lata, Pan Bóg 
prowadził nas różnymi drogami. Uczestniczyliśmy w pracach zespołów II Synodu 
Plenarnego a później we wspólnocie „Betania” i Sanktuarium w Stagniewie, które 
do tej pory, w miarę swoich możliwości, wspomagamy swoją pracą. Kontaktu z 
Kościołem Domowym nigdy nie traciliśmy. 

Staś 

 Nasze wspólne życie dzieli na 2 okresy moment wstąpienia do wspólnoty 
Domowy Kościół  w roku 1990. 

 W pierwszym okresie realizowaliśmy swoje plany życiowe budowane w myśl 
zasady: „Życie składa się z drobiazgów. Należy je poznawać i stosować, a nasze 
życie będzie szczęśliwe, długowieczne, udane.” 

Plany wydawały się idealne, ich realizacja i efekty były różne. Doszliśmy do wniosku, 
że te tzw. drobiazgi nie zawsze dają się poznać a jeszcze trudniej zrealizować.  

 



c.d. 

Jednocześnie byliśmy ludźmi wierzącymi: chodziliśmy na niedzielne msze święte 
(kontakt ze słowem Bożym), przyjmowaliśmy sakramenty święte, zapraszaliśmy 
księdza proboszcza na kolędę, pilnowaliśmy aby syn uczęszczał na lekcje religii, 
przyjmował sakramenty. Jednym słowem, zachowywaliśmy obowiązkowe praktyki. 
Właśnie, obowiązkowe i zminimalizowane. Rzadko udawało się znaleźć czas na 
czytanie prasy katolickiej, Pisma Świętego, jakieś pielgrzymki czy udział w innych 
nabożeństwach roku kościelnego. 

 Gdy w roku 1990 powstały 3 pierwsze kręgi Domowego Kościoła przy parafii 
błogosławionego (wówczas) brata Alberta, byliśmy  jednym z małżeństw które 
rozpoczęły tam formację. Po zmianach terytorialnych znaleźliśmy się, z grupą 
innych małżeństw, w parafii św. Rafała Kalinowskiego. 

 Wejście do wspólnoty Domowego Kościoła zapoczątkowało drugi okres  naszego 
wspólnego życia. 

Powoli dojrzewaliśmy do stwierdzenia, że prawdziwy plan wobec nas ma Pan Bóg, 
że życie w Jego planach nie jest długowieczne lecz wieczne.  

Stopniowo uczyliśmy się czytać Pismo Święte, wyjaśniać je we wspólnocie (p. 2P1, 
20), próbować wg niego żyć, ustawiać właściwą hierarchię wartości (Pan Bóg na 
pierwszym miejscu), dostrzec, że to Pan Bóg ma wobec nas plan a my możemy 
być tylko Jego narzędziami. A te drobiazgi o których mówiłem na początku, i nie 
tylko drobiazgi, warto poznawać, chociażby po to, żeby być dobrymi narzędziami 
Pana Boga. 

 

  

 



c.d. 
Podsumowanie 

 W myśl założeń sługi Bożego, księdza Franciszka 
Blachnickiego, formację w Domowym Kościele  daje się 
godzić z obowiązkami małżeńskimi i rodzinnymi. Domowy 
Kościół jest dla wszystkich małżeństw. Pomaga małżonkom 
wspierać się wzajemnie w dążeniu do świętości. Uważamy 
jednak, że wspólnota nasza jest niezastąpiona dla małżeństw 
młodych, które wychowują dzieci, częściej borykają się z 
różnorakimi trudnościami, brakiem doświadczenia życiowego, 
przechodzą kryzysy. Tym małżonkom życzymy szczególnie, 
aby Pan Bóg postawił na ich życiowej drodze Domowy 
Kościół. 

Genia 

 Na zakończenie przytoczę słowa z Pisma Świętego: „Panie, 
użyczysz nam pokoju, bo i wszystkie nasze czyny są Twoim 
dziełem” (Iz 26,12). 

      Genia i Staś Szwedowie 

 



ŚWIADECTWO 
W latach 2001 – 2006 pełniliśmy posługę pary diecezjalnej. Był 

to dla nas czas bogaty w doświadczenia i spotkania z 
Domowym Kościołem, również poza diecezją. Kręgi zaczęły 
powstawać w Malborku, Kwidzynie, Sztumie. 
Organizowaliśmy rekolekcje I i II stopnia w Mikoszewie, oraz 
liczne ORARy i rekolekcje tematyczne. Prowadziliśmy 
również rekolekcje I stopnia zimą w Brzozowie dla diecezji 
Przemyskiej. 

Od narodzin do śmierci – drugi etap życia ludzkiego / jak pięknie 
tłumaczy Marysia Pazdyka / to ciągłe szukanie odpowiedzi na 
Boże wezwanie i podejmowanie zadań przez Niego 
postawionych.  

Na początku naszej przygody z Domowym Kościołem ktoś 
powiedział: „ Domowy Kościół do zbawienia nie jest 
koniecznie potrzebny, ale jeśli Pan Bóg daje Wam to 
narzędzie, to co Wam szkodzi z niego skorzystać?”  

 



c.d. 
Z perspektywy lat możemy powiedzieć że, ten Ruch stał się 

naszym życiem, doświadczeniem Kościoła i Bożej miłości. 

Radości i smutki wychowania dzieci, praca zawodowa / i czas 
bezrobocia /, oraz każda wolna chwila poświęcona Kręgowi, 
Wspólnocie / pilotowanie Kręgów, rekolekcje, dni wspólnoty /. 

Dla nas Domowy Kościół, to już nie jest tylko hasło czy 
„narzędzie”, ale wspólnota konkretnych ludzi, których dobry 
Bóg postawił obok nas. To z Wami uczymy się modlitwy i 
dialogu małżeńskiego, i to dzięki wam odkrywamy piękno i 
moc Bożego Słowa. Dzięki Waszemu wsparciu przetrwaliśmy 
ciężkie lata kryzysu małżeńskiego. I niech świadectwo życia 
nas wszystkich woła do młodego pokolenia że, wierne i trwałe 
małżeństwo jest możliwe i ma sens. Ma sens...... .         

                                                                                    

                                                                      Z Panem Bogiem, 

                                                          Agatka i Jacek Jakubowscy 

 



‘…..nie mam jednak nigdy zawodu, 

ponieważ nie oczekuję żadnej zapłaty  

na ziemi; robię wszystko dla Boga’ 
 

                                                              Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 

 

Dziękujemy   wszystkim, 

którzy w jakikolwiek sposób 

przyczynili się do powstania  

niniejszej prezentacji            



SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA KIERUJEMY: 

 do Marii i Antoniego Benedykta Pazdyka, za obszerne informacje o początkach zawiązywania 

wspólnot rodzin w diecezji elbląskiej, 

 do małżeństw, które przesłały świadectwa, 

 do tych, którzy wyszukali w swoich albumach zdjęcia kapłanów i osób wspomagających dzieło 

DK (Marii i Antoniego Benedykta Pazdyka, Magdy Peruckiej, Jolanty i Romualda Wlazło, 

Agaty i Jacka Jakubowskich), 

 do małżeństw, które napisały sprawozdania z działalności Domowego Kościoła  

w poszczególnych okresach 

 

Dodatkowo:  

 Elżbiecie i Grzegorzowi Dunajom za przepisanie części tekstów, 

 Magdzie i Piotrowi Olbryś za zeskanowanie części zdjęć 

 Joannie i Markowi Omieczyńskim za projet okładki 

 



Przygotowanie i opracowanie prezentacji trwało dość długo, około 6-7 miesięcy. 
Staraliśmy się w miarę możliwości poświęcić każdą wolną chwilę, by w bieżącym 

roku 2013r., roku jubileuszowym Domowego Kościoła diecezji elbląskiej 
powstał dokument przypominający nam wszystkim jak wiele Pan uczynił 

 przez nasze ręce.  
 

Wróciliśmy do wspomnień 
 i uporządkowaliśmy fakty. Wykonaliśmy wiele połączeń telefonicznych, 

jeździliśmy w poszukiwaniu wiedzy do różnych osób, mailowaliśmy ze sobą, 
zbieraliśmy zdjęcia z różnych stron, redagowaliśmy tekst uwzględniając każdą 

niezbędną poprawkę, upiększaliśmy prezentację wyszukanymi  
w internecie chrześcijańskimi cytatami, obrazami i ozdobnikami, które mamy 

nadzieję umilą jej oglądanie. Staraliśmy się nikogo nie pominąć, o każdym 
pamiętać. Niełatwa była to praca, ale z pomacą Bożą zdążyliśmy na czas ją 

przygotować. 
 

 Mamy nadzieję, że wielu z Was przypomni sobie wspólnie spędzone ubiegłe 
lata, a będą też i tacy, którzy z chęcią zapoznają się z historią powstawania 
Domowego Kościoła w naszej diecezji. Życzymy miłego czytania i oglądania! 
Niech Pan błogosławi naszej wspólnocie Domowego Kościoła na kolejne lata! 

Amen. 
 
 

Hanna i Grzegorz Oberland,  
Marzena i Andrzej Przyborowiczowie 



Hanna 
Marzena 




