
                                                               Drodzy Oazowicze 

 

   Zbliżamy się tip - topami  do wspólnego przeżywania Dnia Wspólnoty Domowego Kościoła… 

Żywimy nadzieję, że 4 marca zapisze się w naszej pamięci jako dzień radości, doświadczenia 

głębokiego spotkania z Bogiem oraz wspólnotą! Dołóżmy wszelkich starań, by tak się stało!!! 

Gromadząc się w  Sankt Franciskus av Assisi… (Stockholmsvagen 50, 195 32 Marsta), ubogaćmy się 

wzajemnie, otwórzmy serca, zainspirujmy do dobra… 

 

Niechaj poniżej przedstawiony plan ramowy tegoż świątecznego dnia ułatwi nam jego przeżywanie! 

 

13.00 – Eucharystia (ponieważ będzie to msza parafialna, prosimy o szczególną punktualność!!!) 

14.00 – Zawiązanie wspólnoty 

14.30 – Przygotowanie obiadu  i wspólny posiłek 

15.45 – Konferencja Rektora Polskiej Misji Katolickiej – ks. Pawła 

16.15 – Namiot Spotkania 

16.45 – Spotkania w grupach 

17.45 – wyczekana kawa i ciasto 

 

Pamiętajmy o zabraniu ze sobą Pisma Świętego!!!  

By lepiej przeżyć spotkanie w grupie, przygotujmy się do niego, poprzez lekturę rozważań 

„Drogowskazu: Niepokalana”  autorstwa ks. Franciszka Blachnickiego. Poniżej umieściliśmy jego treść. 

Prosimy o przygotowanie ciast przez małżeństwa z kręgu 1. i 2., a sałatek i dań na ciepło przez 

małżeństwa z kręgu 3. i 4. Resztę potrzebnych rzeczy(tj. kawę, herbatę, owoce…)kupimy! 

Rodzice! Zabierzcie dla swoich  dzieci dodatkowe ubrania  oraz kombinezony, buty na śniegi i zawieje, 

rękawice, czapki( co kto woli, komu co wyobraźnia podpowie) – byleby tylko dzieci mogły wziąć 

udział w konkursie na ulepienie najbardziej  nietypowego bałwana świata!!!( jeśli oczywiście warunki 

pozwolą) 

O „zaprowadzenie porządku” po Dniu Wspólnoty prosimy 2.krąg. 

PS Wszelkie pytania, sugestie, zastrzeżenia prosimy  kierować na priv.! 

 



Z modlitewną pamięcią…animatorzy 

 

Rozważania ks. F. Blachnickiego potrzebne na spotkania w grupach 

 

Niepokalana jest dla mnie najdoskonalszym wzorem nowego człowieka oddanego całkowicie w 

Duchu Świętym Chrystusowi, Jego słowu i dziełu; dlatego oddaję się Jej, rozważam z Nią w 

różańcu tajemnice zbawienia i naśladuję ją.  

 

 

…chodzi tu bowiem nie o oddanie się Niepokalanej, ale o oddanie się z Niepokalaną, w 

zjednoczeniu z Nią Chrystusowi. (…) To oddanie dokonuje się w Duchu Świętym. Człowiek jako 

osoba może bowiem oddać się Bogu w akcie miłości.  

W słowach takich jak Niepokalana, bezgraniczne oddanie się, rozpoznajemy wyraźnie inspirację 

św. Maksymiliana Kolbego. Ujmował on tajemnicę Maryi szczególnie w aspekcie Jej 

niepokalanego poczęcia. Był pod wrażeniem objawień w Lourdes, gdzie Maryja powiedziała do 

Bernadety, pytającej Jej o imię: Ja jestem Niepokalane Poczęcie. Św. Maksymilian zastanawia się 

dlaczego Maryja nie powiedziała: Ja jestem niepokalanie poczęta, ale: Ja jestem Niepokalane 

Poczęcie. Zatem Niepokalane Poczęcie to imię własne Maryi, które oddaje Jej istotę!  

(…) Niepokalana – to osoba wolna od pokalania, czyli grzechu, który jest w swojej istocie 

zwróceniem się ku sobie w odruchu egocentryzmu, miłości własnej, samolubstwa, w odruchu 

uwarunkowanym przez pychę, czyli samoubóstwienie.  

Nie-pokalana, wolna całkowicie od tego wszystkiego, jest – określając ją pozytywnie – osobą 

całkowicie od-daną, zwróconą poza siebie w odruchu dawania siebie, czynienia daru z siebie w 

odruchu całkowicie bezinteresownym. Inaczej mówiąc: Niepokalane Poczęcie to pełnia miłości 

polegającej na oddaniu siebie, to szczyt miłości stworzenia wracającej do Boga Stwórcy.  

Niepokalana jest pełnym urzeczywistnieniem osoby powołanej do posiadania siebie w dawaniu 

siebie, jest pełnym odnalezieniem siebie przez bezinteresowny dar z siebie (KDK 24c).  

To oddanie się bezgraniczne!  

I my oddając siebie całkowicie Chrystusowi wraz z Niepokalaną, stajemy się źródłem życia dla 

innych, i to jest rzecz najważniejsza, najistotniejsza. Jeżeli chcemy być narzędziem w budowaniu 

Kościoła żywego, to staniemy się tym narzędziem o tyle, o ile przyjmiemy postawę Maryi 

oddania siebie w Duchu Świętym całkowicie Chrystusowi, naszemu Oblubieńcowi.  

ks. F. Blachnicki  
 

W jaki sposób mogę oddawać swoje życie Niepokalanej? (oddawać się Jezusowi przez 
Niepokalaną?)  

Co w moim życiu wymaga teraz szczególnego oddania?  

 

 

Maryja jest dla nas wzorem nowego człowieka, który cechuje się przede wszystkim tym, że 

słucha słowa Bożego i strzeże go, wciela je w życie. Na tym polega życie nowego człowieka. 

Nowy człowiek to człowiek, który żyje słowem Bożym, który słowo Boże czyni słowem życia. I 

wśród tych nowych ludzi Maryja jest pierwszą, jest najdoskonalszym wzorem nowego człowieka 

i dlatego wpatrujemy się w Nią. Nie dlatego, żeby była Ona dla nas kimś ważniejszym od 

Chrystusa albo kimś obok Chrystusa, ale właśnie dlatego, że Ona jest dla nas najdoskonalszym 

wzorem tego, co to znaczy przyjąć Jezusa i wprowadzić Jego naukę, Jego słowo, być sługą czy 



służebnicą Chrystusa. Spoglądamy na Maryję po to, żeby lepiej zrozumieć, co to znaczy być 

uczniem Chrystusa, naśladować Go i wypełniać doskonale w życiu Jego słowo.  

ks. F. Blachnicki  
 

Czy mogę opowiedzieć, w jaki sposób słowo Boże prowadzi mnie, zmusza do zmiany 

postępowania? W jaki sposób jest dla mnie słowem życia? (im konkretniejsza sytuacja, tym 
lepszy przykład )  

 

Modlitwa na zakończenie spotkania: tajemnica zwiastowania (z dopowiedzeniami) – „…niech 

mi się stanie…”. Przed modlitwą odczytanie fragmentu:  

 

Jaka więc otwiera się dla nas droga? I dla nas nie ma innej drugi powrotu do Boga, jak droga 

całkowitego posłuszeństwa. (…) Ale my ciągle jesteśmy jeszcze zbuntowani, ciągle chcielibyśmy 

iść drogą własnych zamiarów, własnych decyzji, własnych dzieł dokonywanych z siebie i dla 

siebie. Właściwie dopiero w godzinie śmierci stanie się to dla nas możliwe, że i my wypowiemy 

w sposób pełny, ostateczny, swoje „fiat”, swoje przyzwolenie na plan Boży wobec nas, 

wypowiadając swoje przyzwolenie na śmierć.  

Ale już teraz przygotowujemy się do tej chwili i właściwie całe nasze życie musi być 

przygotowaniem do tego ostatecznego „tak” w godzinę śmierci. To jest powołanie dane nam 

przez chrzest.  

ks. F. Blachnicki 

 

 

 

 


