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   Domowy Kościół (DK) jest ruchem 
małżeńsko - rodzinnym w Kościele, 
skupiającym osoby świeckie, działają-
cym w ramach Ruchu Światło - Życie, 
wywodzącym się z nurtów posoborowej 
odnowy Kościoła w Polsce. DK zwraca 
szczególną uwagę na duchowość mał-
żeńską, czyli na dążenie do bycia bliżej  
z Bogiem w jedności ze współmałżon-
kiem. Chce on pomóc małżeństwom 
trwającym w związku sakramentalnym 
w budowaniu między nimi prawdziwej 
jedności małżeńskiej, która stwarza 
najlepsze warunki do dobrego wycho-
wania dzieci w duchu chrześcijańskim. 
   DK jako propozycja formacji dla mał-
żeństw w ramach Ruchu Światło Życie 
powstał z inicjatywy ks. Franciszka 
Blachnickiego (1921 – 1987) bliskiego 
przyjaciela naszego papieża Jana Pawła 
II. DK dąży do odnowy małżeństwa. 
Główną patronką Ruchu Światło - Życie 
jest Niepokalana Matka Kościoła. 
   Krąg DK tworzy kilka małżeństw  
pragnących wspomagać się wzajemnie 
w dążeniu do budowania w swoich 
rodzinach domowego Kościoła. Małżeń-
stwa gromadzą się w imię Chrystusa - 
dla Niego i z miłości do Niego, aby Go 
wspólnie odnajdywać i trwać przy Nim 
w swoim życiu codziennym. 
   Spotkania formacyjne w ciągu roku 
odbywają się jeden raz w miesiącu  
w domach, każdorazowo u innego mał-
żeństwa. Na początku każdego spotka-
nia dzielimy się doświadczeniami mi-
nionego czasu, naszymi radościami, 
troskami i tym, jak nam się udaje reali-
zować w dzisiejszym świecie codzienne 
życie z Bogiem. Następnie rozważamy 
zadany temat czytając Pismo Święte  

i teksty pomocnicze, modląc się w róż-
noraki sposób, między innymi modlitwą 
różańcową. Ważnym uczestnikiem Krę-
gu jest ks. Moderator – kapłan, który 
reprezentuje urząd Kościoła, będący 
duchowym doradcą małżeństw. Mode-
ratorem kręgu w naszej parafii jest 
ksiądz Proboszcz Paweł Knurek. Pracą 
Kręgu kieruje jedno z małżeństw (para 
animatorska) planując i czuwając nad 
jego przebiegiem. Spotkanie kończy się 
błogosławieństwem kapłańskim.  
   W czasie wakacyjnym spotykamy się 
na rekolekcjach oazowych. Terminy  
i czas ich trwania są różne, tak, aby 
każdy mógł z nich skorzystać. Nieza-
przeczalnym atutem takich letnich reko-
lekcji jest fakt, iż są one organizowane 
w różnych pięknych zakątkach naszego 
kraju. Taki wyjazd wraz z całą rodziną to 
prawdziwy wypoczynek nie tylko dla 
naszych organizmów ale też dusz. 
   W naszej parafii w chwili obecnej 
działa jeden krąg i należy do niego sześć 
małżeństw. Jako Rejon Matki Bożej 
Zawierzenia liczy dwanaście kręgów. 
Historia Domowego Kościoła w naszej 
parafii sięga 1995 roku. Ruch Oazowy 
jest ruchem odnowy Kościoła, dlatego 
cały Krąg Domowego Kościoła, a także 
poszczególne małżeństwa angażują się 
szczególnie w życie parafialne – zarów-
no modlitewnie, jak i poprzez różne 
działania i posługi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Więcej informacji nt. Ruchu Światło- 
Życie i jego gałęzi rodzinnej Domowego 
Kościoła można znaleźć na stronie in-
ternetowej: www.rzeszow.oaza.pl oraz 
na stronie: www.dk.oaza.pl 
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Ogłoszenia parafialne 
1. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary 

grupie 10 i 11 z Tarnowca,  
a  zapraszamy grupę 11 i 12  
z Tarnowca. 

2. W poniedziałek spotkanie Koła 
Biblijnego. 

3. W przyszłą niedzielę przeżywać 
będziemy Niedzielę Słowa Bożego. 
Dzisiaj rozpoczyna się Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

4. W czwartek Msza św. o godz. 20  
z wystawieniem i adoracją do 
Mszy porannej w piątek. 

5. O prowadzenie Różańca św.  
w niedzielę prosimy o 9:20 Różę 
bł. Karoliny.  

6. Plan wizyty duszpasterskiej  
w tym tygodniu: w poniedziałek 
od godz. 16 Sądkowa gr. I, we 
wtorek od godz. 18 Sądkowa gr. II,  
w środę od godz. 16 Sądkowa gr. 
III,  w czwartek od godz. 16 
Sądkowa gr. IV, w piątek od godz. 
16 Sądkowa gr. V, od godz. 18 
Sądkowa gr. VI, sobota od godziny 
9.00 Sądkowa gr. VII i Potakówka 
gr. I  

7. Kancelaria będzie czynna do 
odwołania w dniach: poniedziałek, 
czwartek i sobota po Mszy 
wieczornej. Inne pozostałe sprawy 
pilne lub duchowe proszę zgłaszać 
przez telefon lub osobiście  
w dowolnym czasie dnia i nocy. 

 
 

 

 

Czym jest DOMOWY KOŚCIÓŁ? 
 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ   
Iz 61,1-3a  Rz 12,3-13  J 15,9-17 

W Uroczystość Patrona naszej diecezji 
otrzymujemy od Kościoła Słowo, które nam 
przypomina, że wyznacznikiem życia chrze-
ścijańskiego jest miłość. Nie nasze nawyki, 
nie nasze tradycje, nie prawo, ale MIŁOŚĆ 
kieruje życiem wspólnoty chrześcijańskiej,  
w której każdy ma swoje miejsce i swoje 

zadania. Otwórzmy się dziś zatem na to co 
jest istotą - na życie kierowane MIŁOŚCIĄ. 

 

http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/
http://www.rzeszow.oaza.pl/
http://www.dk.oaza.pl/
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KATECHEZA 
Msza św. składa się jakby z dwóch części, mianowicie 

z liturgii słowa i z liturgii eucharystycznej, które tak ściśle 

łączą się ze sobą, że stanowią jeden akt kultu. Albowiem 

we Mszy Świętej zostaje zastawiony zarówno stół słowa, 

jak i Chrystusowego Ciała, z którego wierni czerpią naukę 

i pokarm. Gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Bóg 

przemawia do swego ludu, a Chrystus, obecny w swoim 

słowie, zwiastuje Ewangelię. Dlatego wszyscy winni  

z  szacunkiem słuchać czytań Słowa Bożego, które 

są najważniejszym elementem liturgii. Chociaż bowiem 

Słowo Boże zawarte w czytaniach Pisma Świętego zwraca 

się do wszystkich ludzi każdego czasu i jest dla nich zro-

zumiałe, jego pełniejsze rozumienie i skuteczność pogłębia-

ją się dzięki żywemu wykładowi, czyli homilii, która jest 

częścią czynności liturgicznej. Wśród tego, co przysługuje 

kapłanowi, pierwsze miejsce zajmuje Modlitwa euchary-

styczna, będąca szczytem całej celebracji. Przysługują 

mu także oracje, to jest kolekta, modlitwa nad darami 

i modlitwa po Komunii. Kapłan, który reprezentując 

osobę Chrystusa, przewodniczy zgromadzeniu, zanosi 

te modlitwy do Boga w imieniu całego ludu świętego 

i wszystkich obecnych. Słusznie więc nazywają się one 

„modlitwami przewodniczącego”. Do kapłana jako prze-

wodniczącego zgromadzenia należy również wypowiadanie 

pewnych zachęt przewidzianych w samym obrzędzie. 

Do kapłana przewodniczącego należy również kierowanie 

liturgią słowa oraz udzielenie końcowego błogosławień-

stwa. Natura modlitw „przewodniczącego” wymaga, aby 

były wypowiadane głośno i wyraźnie i by wszyscy uważnie 

ich słuchali. Dlatego, gdy kapłan je wypowiada, nie można 

wykonywać innych modlitw ani śpiewów; nie wolno też 

wtedy grać na organach, ani na innych instrumentach.  

Kapłan jako przewodniczący wypowiada modlitwy  

w  imieniu Kościoła i  zgromadzonej wspólnoty. 

Czy wiem, że Pan pragnie przychodzić do mnie? Czy 

słucham tekstów modlitw mszalnych, jakby przede 

wszystkim mnie dotyczyły i Jezusowej ofiary dla mojego 

zbawienia? Czego potrzebuję, aby lepiej uczestniczyć we 

Mszy i co muszę w tej sprawie zrobić? Czy staram się 

pogłębić rozumienie sensu każdej części liturgii? Z czym 

mam problem i jak mi może kapłan pomóc? Czy włączam 

się w celebrowanie liturgii? Co mógłbym zrobić dla piękna 

liturgii i kościoła? W jaką posługę i w jakim wymiarze 

mógłbym się włączyć (czytanie czytań, zbieranie składki, 

służenie przy ołtarzu, modlitwa wiernych, procesja z da-

rami, śpiew, koło biblijne, grupa adoracyjna, sprzątanie, 

komunia chorych)? 

 

 OAZA- RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE    
Ruch Światło-Życie jest to wspólnota zachęcająca 
wszystkich młodych ludzi do gromadzenia i integrowania się 
na cotygodniowych spotkaniach. Pod przewodnictwem 
księdza młodzież realizuje tematy na podstawie konspektu 
opracowanego przez Sługę Bożego ks. Franciszka Blachnic-
kiego, które pomagają rozwijać życie duchowe oraz jedno-
czyć się we wspólnocie Kościoła. Rozpoczętą przy parafii 
formację można kontynuować podczas rekolekcji wakacyj-
nych, gdzie młodzież gromadzi się, aby razem z rówieśnika-
mi nie tylko dobrze się bawić i zawierać przyjaźnie, 

ale także pogłębiać swoją relację z Bogiem i lepiej zrozumieć sens naszej wiary. Pobyt na oazie pomaga w odnalezieniu Boga w codzienno-
ści, a także rozpoczęciu nowego, lepszego życia razem z Nim. Zapraszamy dzieci i młodzież od 6 klasy SP na spotkania w piątki po Mszy wie-
czornej. Nasze spotkania wznawiamy od pierwszego piątku po feriach.  ~  Do zobaczenia ☺ Patrycja 

 


