Rorate caeli desuper et nubes pluant justum.
Spuśćcie rosę niebiosa i obłoki niech wyleją sprawiedliwego.
Jak prorok Izajasz błagał Boga o rychłe przyjście Zbawiciela, tak dzisiaj my wołamy o Paruzję, ponowne Jego przyjście. Zajrzyjmy więc w swoje serca, czy jesteśmy gotowi na Jego
ostateczne zejście w chwale, o które prosimy w każdej Mszy Św. i szczególnie przez Adwent.
Niech ten Adwent będzie dla każdego z Was i dla Waszych rodzin czasem
szczególnego błogosławieństwa Bożego, a świętowanie Narodzenia Bożej
Dzieciny wniesie pokój i miłość w wasze serca i domy, Niech Jezus, który
tak się uniżył, stanie się trwałym źródłem jedności w Waszych rodzinach
oraz we wspólnotach Domowego Kościoła.
Ks. Tomasz Knuth, Basia i Olek Pieczonkowie

Punkt Księgarski Diakonii Słowa
W sobotę 19 listopada nastąpiło otwarcie Punktu Księgarskiego Diakoni Słowa Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Gdańskiej, prowadzonego przez Asię i Andrzeja Zinków. Mieści się
on w piwnicy ich domu w Gdyni przy ul. Chylońskiej 297 (w głębi podwórza).
Tak jak dotąd, w 1-szy roboczy poniedziałek miesiąca w Gdyni w kościele Świętej Rodziny
po Mszy świętej nasza Diecezjalna Diakonia Słowa będzie obecna, ale tylko z materiałami
formacyjnymi i pozycjami Ruchu. W celu zakupienia innych książek zapraszamy do nowo
otwartego punktu księgarskiego, gdzie w przytulnej atmosferze, na wygodnej sofie lub w fotelu, popijając gratisową kawę czy herbatkę, można przed zakupem przejrzeć wystawione tam
pozycje książkowe i inne przedmioty.
Dla wszystkich zainteresowanych parę "technicznych" danych od Diakonii Słowa:
- do Bożego Narodzenia 2011 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 17 - 19;
- dla wszystkich chętnych, którym nie pasują te godziny zawsze czynny telefon 512-438-197
i możemy razem uzgodnić odpowiadający Wam termin.
W asortymencie posiadamy:
- książki o budowaniu relacji damsko - męskich i rodzinnych;
- o czystości i narzeczeństwie;
- o metodach rozpoznawania płodności;
- poradniki o wychowaniu dzieci;
- o zagrożeniach duchowych;
- chrześcijańską fantastykę;
- dobre powieści dla młodzieży;
- kolorowanki, bajki i opowiadania dla dzieci;
- oraz różnego typu dewocjonalia,
a także to.... czego jeszcze nie mamy a co możemy mieć dzięki Waszej sugestii.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE!
Odpowiedzialni za treść: ks. Tomasz Knuth; Barbara i Aleksander Pieczonka (58) 346-03-85
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NIEPOKALANE POCZĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

8 grudnia, dokładnie 9 miesięcy przed świętem Narodzenia NMP (8 września), w kościele katolickim obchodzimy Uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. W krajach takich jak Austria,
Hiszpania, Portugalia i Włochy dzień ten jest dniem wolnym od pracy. Dogmat ten jest kwestionowany przez Kościoły prawosławne, ewangelickie i starokatolickie.
Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny to uroczystość patronalna Wspólnot Ruchu
Światło-Życie i Służby Liturgicznej. Pewnie niektórzy z nas chętnie zadaliby pytanie”dlaczego?”. Wiemy, że grzech pierwszych rodziców, jako grzech rodzaju ludzkiego, przeszedł na
wszystkich ludzi z wyjątkiem Matki Bożej. To za jego przyczyną jesteśmy skłonni do ulegania
pokusom, złym myślom i czynom. Z tego powodu zło jawi nam się często jako coś miłego i
pociągającego, i własnym umysłem ani intuicją niejednokrotnie nie potrafimy rozeznać dobra
od zła, jakże często ukrytego pod pozorami dobra. Jednak Niewiasta, która miała zetrzeć głowę węża, czyli szatana, nie mogła być pod jego wpływem, on w żaden sposób nigdy nie miał
do Niej przystępu, a nawet, jak zaświadczają o tym egzorcyści, bardzo boi się Maryi. Ona od
początku swojego istnienia w łonie matki, była przepełniona Bożą łaską. Matka Boża, nie pokalana żadnym, nawet pierworodnym, grzechem, jest dla chrześcijan prawdziwym wzorem
człowieka wolnego, do którego mamy dążyć. W niej nie było miejsca dla szatana, Ona była
Łaski Pełna, Jej serce zawsze było całkowicie wypełnione Bogiem. Właśnie dlatego Maryja
widzi świat oczami Boga, dostrzega wszystkie pokusy Szatana, a jako Stolica Mądrości zna
sposób, w jaki można z nim wygrać i może nam w tym pomóc. Jej oddanie się Bogu było całkowite i czyste w intencji. Ona wydała Jezusa na świat, ale pozostała Nim przepełniona, więc
z Jej pomocą będziemy mogli, słuchając Bożego słowa, faktycznie je usłyszeć. Ona, słysząc,
zachowywała w swoim sercu, a zachowując, wypełniała je. Dlatego właśnie drugi Drogowskaz Nowego Człowieka brzmi:

NIEPOKALANA jest dla mnie najdoskonalszym wzorem Nowego Człowieka, oddanego całkowicie Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję
się Jej, rozważam z Nią w różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję Ją.
Domowy Kościół jest rodzinną gałęzią Ruchu Światło-Życie, więc członkowie DK powinni
wprowadzać w swoje życie wszystkie 10 Drogowskazów Nowego Człowieka. To jest droga
wypełniania charyzmatu naszego ruchu. Jednak droga wiary każdego z nas jest inna. Jeżeli
więc jeszcze masz problem z tym drogowskazem, to proś Chrystusa o łaskę przyjęcia go i wypełniania, a On na pewno Ci w tym pomoże. Pamiętaj tylko, że wiara w człowieku dojrzewa

i że nic nie dzieje się nagle (poza nielicznymi cudami), więc proś i nie zniechęcaj się, a raczej
staraj się dostrzegać wszelkie, choćby mikroskopijne, pozytywne zmiany serca w stosunku do
Maryi. Chrystus na pewno tego chce, bo przecież sam dał Ją nam za Matkę, a skoro chce tego,
to i pomoże każdemu, kto szczerze o to prosi.
Jeżeli macie problem z modlitwą różańcową, to, nie tylko na kręgu, ale i w domu módlcie się różańcem z dopowiedzeniami. Można przecież wielokrotnie powtarzać to samo dopowiedzenie, a z czasem na pewno będzie dużo łatwiej o różne zdania. Ten sposób odmawiania
różańca sprawia, że przede wszystkim skupiamy się na tajemnicy życia Chrystusa, wtedy faktycznie różaniec staje się modlitwą kontemplacyjną. Z własnego doświadczenia tu dodam, że,
kiedy Pan zatrzyma Cię dłużej przy rozmyślaniu jakiejś tajemnicy, to nie spiesz się, by zdążyć
odmówić całą, wcześniej zaplanowaną, modlitwę.
Pozwól, by Duch Święty Cię poprowadził w twoich rozmyślaniach, by to On pokierował Twoją dalszą modlitwą. Być może nie zdążysz dojść do ostatniego koralika w różańcu, ale za to
dojdziesz bliżej Boga, a może nawet spotkasz Jego Osobę. Modlitwa słowna nie jest mantrą,
która ma sprawić, że Bóg nas wysłucha, ale ma nas doprowadzić do osobistego spotkania z
Nim.
Odmawiając samemu, a jeszcze lepiej ze współmałżonkiem różaniec z dopowiedzeniami zaobserwujecie jak zmienia się Wasza medytacja jego tajemnic, jak coraz bardziej obejmują one Wasze osobiste życie i sprawy Waszej rodziny. To dzieje się niejako samo, bez naszego
wysiłku i świadomego ukierunkowania myśli. Różaniec wkracza w nasze życie, odnajdujemy
nasze życie w tajemnicach różańca. Tak jest u nas i wierzymy, że tak może być u każdego z
Was. Ojciec Franciszek ten sposób odmawiania różańca nazwał „oazowym”. Ruch Światło-Życie to ruch oazowy, a więc Ojciec wskazywał członkom ruchu sposób najbardziej korzystny dla naszego duchowego rozwoju. Sposób, wymagający od nas nieco więcej wysiłku, niż
tradycyjne odmawianie różańca, ale naprawdę znacznie bardziej otwierający nasze serce na
Boga i na naszą historię życia w Tajemnicy Zbawienia. W ten sposób, nawet wtedy, gdy bliski
jest Ci Jezus, a Maryja „stoi gdzieś z boku”, modlitwa różańcowa może się stać Twoją modlitwą. A co będzie dalej, czas pokaże.
My z Olkiem jesteśmy przeświadczeni, że coraz łatwiej będzie usłyszeć Boga, również w Kościele. Warto spróbować, bo Niepokalana będzie modliła się razem z nami.
Basia

FAMILIA – lista dyskusyjna Domowego Kościoła
Jeśli ktoś jeszcze nie jest zapisany na „familię” - naszą diecezjalną listę dyskusyjną DK,
a chciałby otrzymywać najnowsze wieści od pary diecezjalnej i móc uczestniczyć na co dzień
w tym, co dotyczy członków Domowego Kościoła, prosimy, by taką informację
i swój adres mailowy przesłał bezpośrednio do nas (e-mail w stopce).
Jeśli chcecie, aby informacje z familii nie mieszały się z innymi informacjami, które
otrzymujecie, to warto skorzystać z jednego z dwóch poniższych sposobów.
1. Można założyć sobie oddzielny adres mailowy i podać go na familię. A ten poprzedni wy
cofać z listy dyskusyjnej.
2. W programie, który obsługuje naszą pocztę mailową (np. Mozilla Thunderbird, Bat lub
inny) najpierw w ramach naszego adresu mailowego utworzyć nowy folder o nazwie FAMILIA, a następnie w zakładce „narzędzia” założyć filtr wiadomości, w którym ustawimy, że je-

śli temat zawiera słowo „familia”, to wiadomość ma być automatycznie przenoszona do folderu o nazwie „FAMILIA”. Wtedy zaglądając do tegoż folderu, możemy według tematów maili
łatwo wyszukać ten, którym jesteśmy zainteresowani. Ważne jest więc, aby pisząc do wszystkich na familii, dokładnie precyzować temat wysyłanej wiadomości, tak by faktycznie oddawał on treść tej wiadomości.

Wieści z diecezji
8 XII (czwartek) NIEPOKALANE POCZĘCIE NMP uroczystość patronalna
Wspólnot Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej.
• 10 XII 2011 o 17.30 Msza św. członków KWC u oo. Franciszkanów na
Wzgórzu Św. Maksymiliana w Gdyni w kaplicy Św. Maksymiliana Kolbe. Zapraszamy wszystkich, którym drogie jest dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
• 9-11 XII 2011 Rekol. Ewang. „ Zasłuchani w Serce Maryi”. Głosi ks. Krzysztof Ławrukajtis. Pruszcz Gdański , Kościele Podwyższenia Krzyża Św. Piątek
g.19.00 do niedzieli.g. 14.00. Zgł.:785228189 , 609600246 , Marek.Olesz@z.pl
• 17-19 XII Rekol. Ewang. „ Któż jak Bóg” . Głosi Leszek Dokowicz..
Rumia , par. Bł. E. Bojanowskiego, ul Fredry 24 w godz 18.00 do 21.30
• 5-8 I 2012 w Dębkach odbędą się dni skupienia "Odkryć dar wspólnoty na
nowo". Ponieważ na rekolekcje te ma przyjechać polonijny krąg ze Sztokholmu
Są tam dwa kręgi, więc nie mają oni dużej możliwości dzielenia się zwłaszcza
problemami. Dlatego ważne jest, aby w czasie tych dni małżeństwa ze Szwecji,
oprócz tematycznych treści, spotkały się z ludźmi z Ruchu w Polsce i by mieli
okazję do wymiany doświadczeń, przeżywanych radości i obaw, jak w każdej
małej wspólnocie. Koszt rekolekcji za trzy doby-270 zł osoba dorosła,dzieci powyżej 3 lat połowa, maluchy za darmo. Kontakt w sprawie zapisów jak i dofinansowania: Agata tel.693 651 689
• 27 I – 12 II 2012 Oaza Rodzin I st we Frydrychowie k. Parchowa w ośrodku
DAL-SOL. Zgłoszenia przyjmują Anna i Zenon (Zbyszek) Malinowscy:
kom: 790 774 242, 791 825 510, e-mail: malinowskaanna@ wp.pl.
• 13-29 lipca 2012 Oaza Rodzin II st. w Głotowie (Sanktuarium Najświętszego
Sakramentu). Zgłoszenia przyjmują Lucyna i Grzegorz Szulistowie:
(58)69-89-318, 503 708 788, gswml@wp.pl
Bardzo prosimy, aby, zapisując się na jakiekolwiek rekolekcje, od razu podawać
swój nr telefonu i adres e-mail oraz imiona i wiek dzieci..
•
7 stycznia XII Przymorski Bal Karnawałowy. Zgłoszenia: Gabriela Gilewicz
tel. 512 492 235, (58) 719 77 81
•
11 lutego 2012 DRUGI BAL KARNAWAŁOWY. Zapisy: Tereska i Darek
Chamera, tel 505-79-22-05; 501-056-163, mail: teresa.chamera@gmail.com
• Następne spotkanie nie tylko animatorów 2.01.2012. Odpowiedzialny Rejon IX
Reda, Wejherowo, Luzino, Puck, Jastarnia, Władysławowo

