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Co działo się u nas w ostatnich dniach 

Dom Dusz Najmniejszych w Olsztynie – tadeuszxt@gmail.com  

 

 

 

 

 
 

 

 

Kochane Dusze Najmniejsze! 

Dziękujemy Wam za Waszą modlitwę i ofiarność, o którą Was nieustannie prosimy, bo dzięki niej 

mogliśmy rozpocząć już trzeci rok naszego wspólnego trwania na modlitwie oraz podejmowania pracy 

na rzecz naszego wspólnego Dzieła Najmniejszych w tworzonym od 2014 r. Ośrodku formacyjnym 

dla dusz najmniejszych w Olsztynie. To dzięki Wam utrwala się w naszych maleńkich sercach ciągła 

potrzeba trwania na drodze wspólnego powołania i podejmowania prac na rzecz całej Wspólnoty. Wy 

jesteście dla nas Tymi, którym pragniemy nadal wypraszać potrzebne łaski i służyć w wielorakich 

zadaniach wynikających z naszego powołania. 

mailto:tadeuszxt@gmail.com


 

 

 

 

Pielgrzymka Jubileuszowa 

Bardzo ważnym dla nas wydarzeniem, które pomogło 

nam rozpocząć ten rok w oddaniu się wspólnemu Dziełu, 

była Pielgrzymka Jubileuszowa do Włoch i Medjugorje (3-

16 września br.). To dzięki Wam i razem z Wami 

przezywaliśmy ten czas jako napełnienie się Bożą 

Miłością Miłosierną i związanymi z tym łaskami 

potrzebnymi do naszej działalności. Zapewniamy Was 

wszystkich, iż wszędzie chociaż w sposób duchowy, 

pielgrzymowaliśmy razem i dzielimy się ze wszystkimi 

duszami najmniejszymi całym duchowym bogactwem 

duchowym otrzymanym w odwiedzanych świętych 

miejscach i podejmowanej w nich modlitwie. To właśnie 

podczas tej pielgrzymki zawierzyliśmy na nowo Bogu i 

Jego Matce naszą Wspólnotę wraz z naszymi rodzinami, 

uczestnikami naszych spotkań oraz wszystkich i 

wszystko, co stanowi o naszym wspólnym 

zaangażowaniu na rzecz dzieła najmniejszych. 

Wspomniane zawierzenie miało miejsce w Rzymie, w 

sanktuarium Świętego Michała Archanioła w Monte San 

Angelo, w sanktuarium Św. O. Pio w San Giovanni 

Rotondo oraz w Medjugorje i Veprić. 

 

Rocznicowy Wieczernik Modlitwy w Zielonej Górze 

25 września br. Uczestniczyliśmy w corocznym jubileuszu 

Wieczerników Modlitwy w parafii Narodzenia NMP w Zielonej Górze 

– Zawadzie. Jak zawsze przeżywaliśmy tam czas wielkiego święta, o 

co zatroszczyła się miejscowa Wspólnota wraz ze swoim 

duszpasterzem Księdzem Krzysztofem, za co im bardzo gorąco w 

imieniu nas wszystkich dziękujemy. 

Zobacz więcej zdjęć: http://www.skkonsolata.pl/?page_id=8581 
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Wieczernik Modlitwy z Aniołami 

29 września br., w Święto Świętych Archaniołów i niemalże w 

przeddzień liturgicznego Wspomnienia Aniołów Stróżów (2 

października), modliliśmy się wspólnie z Aniołami na comiesięcznym 

spotkaniu w kościele parafialnym p.w. Chrystusa Króla w Sątocznie. 

Podczas Wieczernika, gdy głoszone były prawdy o roli Aniołów i ich 

obecności w naszym życiu, odczuwało się jakąś szczególną ich 

bliskość. A z chwilą zawierzenia im, a zwłaszcza Świętemu Michałowi 

Archaniołowi, nas samych i naszej Wspólnoty i Dzieła, zstąpił do 

naszych serc wielki pokój, jako znak potwierdzający to, o czym była 

mowa i czego dotyczyła nasza wspólna modlitwa. Bogu niech będą 

dzięki za Jego wielką Miłość, która objawia się w Świętych 

Archaniołach i Aniołach. 

 

Wieczernik Modlitwy ze Świętą Teresą z Lisieux 

W sobotę, 1 października br., podczas comiesięcznego Wieczernika 

Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą uczciliśmy naszą Patronkę św. 

Tereskę od Dzieciątka Jezus. Był to czas odkrywania na nowo małej 

drogi i naszego powołania na maleńką drożynę miłości. Podczas 

tego spotkania odnowiliśmy także wraz ze św.  Tereską nasze 

zawierzenie Miłości Miłosiernej, budząc w sobie świadomość 

potrzeby wielkiej ufności na duchowej wspólnej drodze. Dzień 

wcześniej, tj. w piątek 30 września br. rozpoczęliśmy pierwsze w tym 

roku szkolnym i katechetycznym dni skupienia dla naszej 

Wspólnoty. Zapraszamy Was wszystkich na kolejne comiesięczne 

spotkania formacyjne, które odbywają się w Czerwińsku, 

Różanymstoku i Gietrzwałdzie oraz codziennie w naszym Ośrodku 

Formacyjnym w Olsztynie. 

  

 



 

Rekolekcje kapłańskie w Gietrzwałdzie 

W dniach 10-12 października br. towarzyszyliśmy 

naszemu kapelanowi, ks. Tadeuszowi w przeżywaniu 

corocznych rekolekcji kapłańskich, które dla 

kapłanów z Archidiecezji Warmińskiej prowadził 

znany Ewangelizator i Egzorcysta ks. Michał 

Olszewski (Dyrektor Grypy-Profeto). Radością dla 

nas było uczestnictwo we wspólnej Mszy św., 

podczas której dokonało się zawierzenie NMP 

Niepokalanej Maryi z Gietrzwałdu.   

 

 

 Wieczernik Modlitwy w dniu fatimskim 

13 października br. w Szczytnie miał miejsce szczególny 

Wieczernik Modlitwy, który połączony był z nabożeństwem 

fatimskim. Była to kolejna okazja otwarcia naszych maleńkich 

serc na Orędzie z Fatimy i zawierzenie się w gronie dzieci 

fatimskich Niepokalanemu Sercu NMP. Podczas tego spotkania 

modliliśmy się też o łaskę pielgrzymki do sanktuarium w Fatimie 

w roku jubileuszowym, w setną rocznicę Objawień, planujemy ją 

na czerwiec 2017 r.. Warto tutaj wspomnieć, że Wieczerniki w 

Szczytnie są otoczone wielką troską Sióstr Klarysek kapucynek, 

które wkładają całe swoje serca w budowanie wspólnoty dusz 

najmniejszych przy ich klasztorze, za co im serdecznie i z całego 

serca dziękujemy. 

 

 

 

Ingres do konkatedry nowego Metropolity Warmińskiego 

15 października br. w Olsztynie odbył się Ingres do Konkatedry 

nowego Metropolity Warmińskiego Ks. dr Józefa Górzyńskiego, 

który przejął urząd Pasterza Warmińskiego po ustępującym z racji 

osiągnięcia wieku emerytalnego Arcybiskupie Ks. dr Wojciechu 

Ziembie. W naszych modlitwach wspierajmy nadal naszych 

Pasterzy, szczególnie polecając Bożej opiece i zawierzając Matce 

Bożej nowego Metropolity i naszego Opiekuna z ramienia Kościoła 

Warmińskiego, ks. Arcybiskupa Józefa. 



 

Warmińska Szkoła Biblijna 

Od października br. wszyscy podjęliśmy naukę na Wydziale 

Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, 

będąc od tego czasu słuchaczami Warmińskiej Szkoły Biblijnej. 

Po pierwszych zajęciach jesteśmy przekonani, że czas 

poświęcony zgłębianiu wiedzy o Biblii i poznawania prawd 

objawionych przyczyni się do umocnienia naszego powołania i 

ożywienia naszej modlitwy i posługi. W tym miejscu prosimy Was 

wszystkich o modlitwę w intencji owocnego przeżywania tego 

czasu związanego z poznawaniem Biblii. 

 

 

 

 

Wspólnotowe rozważanie fragmentów z Ewangelii 

według św. Jana 

Przy tej okazji warto nadmienić, iż od września br. proponujemy 

całej Wspólnocie Dusz Najmniejszych wspólne rozważanie 

Ewangelii według św. Jana. Tak się składa, że to rozważanie 

poszczególnych fragmentów czterech Ewangelii zamyka się w 

przedziale czasowym 2009 – 2016, czyli między rokiem 

miłosierdzia, który najpierw przeżywaliśmy wewnątrz naszej 

wspólnoty, a rokiem miłosierdzia, który przezywamy a zarazem 

powoli kończymy jego przeżywanie z całym Kościołem 

Powszechnym. Ostatnie już fragmenty Ewangelii według św. 

Jana przygotowują nas na czas zamknięcia Roku 

Jubileuszowego, wskazują to, co jest najważniejsze w naszej 

formacji, co jeszcze powinniśmy poprawić i gdzie ukierunkować 

nasze maleńkie serca. Tym bardziej więc zachęcamy do tej 

wspólnotowej drogi ku głębi Pisma św. 

 

 

 

PIELGRZYMKA SAMOLOTOWA DO FATIMY 

 

Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce samolotowej do Fatimy w 100 rocznicę Objawień 

Maryjnych. Planowany termin: 11 – 16 czerwca 2017 r. Szacowany koszt pielgrzymki ok. 3 tys. zł. 

Więcej informacji i zapisy u Hani Peda, tel. 23 662 29 48 lub w Biurze Pielgrzymkowo-Turystycznym 

„HALINA”, kom. 601 471 527. e-mail: biuro@halina.com.pl 

 



 

Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wlkp. 

17 października br. po raz pierwszy po wakacjach odwiedziliśmy 

klasztor Sióstr Klarysek Kapucynek w Ostrowie Wlkp. Podczas 

Wieczernika Modlitwy przyjęliśmy na nowo dar z Nieba – Różaniec 

św. Modlitwa i rozważanie prawd związanych z tą modlitwą 

uświadomiło nam jeszcze bardziej, jak bardzo ważny to dar dla nas 

– dusz najmniejszych. Podczas pobytu u Sióstr dowiedzieliśmy się, 

że 15 grudnia br. na Katolickim Uniwersytecie Lubielskim odbędzie 

się obrona pracy doktorskiej poświęconej Słudze Bożej s. M. 

Konsolacie Betrone i Jej maleńkiej drodze miłości. Zostaliśmy też 

przez Siostry poproszeni i wspólny szturm do Nieba, by ta obrona 

przebiegła zgodnie z Wolą Bożą i przyczyniła się do przyjęcia przez 

Kościół i do rozpowszechnienia szczególnie w naszej Ojczyźnie 

Dzieła Najmniejszych. Pamiętajmy wszyscy o tej intencji w naszych 

modlitwach. 

 

 

 

 

Pogrzeb śp. Felicji Kozakiewicz 

21 października br. uczestniczyliśmy w Olsztynie w uroczystościach 

pogrzebowych śp. Felicji Kozakiewicz, Matki ks. prał. dr hab. 

Stanisława Kozakiewicza, asystenta naszego Stowarzyszenia. Nadal 

polecajmy w naszych wspólnych i osobistych modlitwach 

Miłosiernemu Bogu śp. Felicję, pamiętając też o naszych bliskich 

zmarłych, jak i zmarłych z naszej Wspólnoty i z grona uczestników 

naszych spotkań. 

 

 

 

Prośba o modlitwę 

 

Od początku wakacji gości w Polsce franciszkanka z Zambii s. 

Weronika, u której podczas lekarskiej wizyty stwierdzono poważne 

schorzenie. Siostra Weronika pozostała w naszym kraju na leczeniu i 

prosi nas wszystkich o modlitwę w Jej intencji. Poznała nas, 

odwiedzając kilka razy w czasie swojego pobytu w Polsce nasz dom 

i uczestnicząc w lipcowym Wieczerniku Modlitwy w Gietrzwałdzie. 



 

 

 

 

Kurs Psałterzysty 

22 października br. pięć osób z naszej wspólnoty rozpoczęło 9-

cio miesięczny kurs dla psałterzystów. Zajęcia odbywają się na 

Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w 

Olsztynie. Kurs ten przygotowuje do posługi liturgicznej 

psałterzysty i kantora oraz wprowadza do modlitwy Liturgią 

Godzin. Obejmijmy naszą modlitwą osoby podejmujące 

wspomniany kurs, prosząc o wytrwanie na nim i o dary Ducha 

Świętego w tej ważne posłudze, którą chcą podjąć. 

 

Wieczernik Modlitwy ze św. Janem Pawłem II 

22 października br. w liturgiczne Wspomnienie św. 

Jana Pawła II uczestniczyliśmy w Wieczerniku 

Modlitwy w Mrągowie, który poświęcony był naszemu 

Wielkiemu Papieżowi. Podczas wspólnej modlitwy 

różańcowej, Eucharystii i Adoracji Najświętszego 

Sakramentu uświadamialiśmy sobie jak bardzo bliski 

nam, duszom najmniejszym jest ten Święty, zwłaszcza 

w przyjmowaniu tego wszystkiego co niesie 

codzienność jako darów od Boga, darów potrzebnych 

dla naszego powołania i uświęcenia. Uczyńmy 

wszyscy św. Jana Pawła II swoim Patronem i 

zaprośmy go na drogę naszego powołania, 

powierzając się szczególnej Jego opiece. 

 

 

 

WIECZERNIK JUBILEUSZOWY W RÓŻANYMSTOKU 
 

Już dzisiaj zapraszamy Was wszystkich na Wieczernik Jubileuszowy z okazji X-Lecia powstania 

Wieczerników Różanostockich, do Sanktuarium Maryjnego w Różanymstoku. Czuwanie modlitewne 

odbędzie się w piątek 21 kwietnia 2017 r. od godz. 18:00. Wieczernik Jubileuszowy odbędzie się w 

sobotę 22 kwietnia 2017 r. od godz. 10:00. W naszych modlitwach powierzajmy Bogu za przyczyną 

MB Różanostockiej ten czas naszego wspólnego jubileuszu i dziękczynienia. 



 

Co w naszym domu w Olsztynie 

Po wakacjach wznowiliśmy nasze codzienne spotkania modlitewne i formacyjne, na które Was 

wszystkich zapraszamy. Rozpoczynamy je o godz. 18:00. Nasz dom zamieszkuje na stałe 6 osób, w 

tym nasz kapelan. Wspólnotę tworzą z nim: Wiola, Daniela, Gosia, Basia i Rysiek. Wszyscy Was 

serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy za Waszą pomoc duchową i materialną. W ciągu ostatnich 

miesięcy, dzięki Waszej pomocy, udało nam się uzupełnić brakujące meble i wyposażenie 

pomieszczeń mieszkalnych i kuchennych. W kaplicy pojawiły się klęczniki i pierwsze ławki, a na 

kaplicznych oknach bardzo potrzebne latem rolety. Wspólnie też przyczyniliśmy się do cieszącego 

nas swoim pięknem obejścia – ogrodu, za co też Wam dziękujemy. Jak dotąd Wasza wspólna troska 

o nas pozwala nam mieszkać i pracować w dobrych warunkach, za co dziękujemy Bogu w naszych 

codziennych modlitwach i o tej modlitwie Was, jak i Waszych bliskich wszystkich wciąż zapewniamy. 

Dziękujemy Bogu, że wciąż posyła nam ludzi, którzy niosą pomoc i wspierają nas, bo tylko dzięki tak 

wielkiej ofiarności dom może służyć duszom maleńkim, a i nasze liczne wyjazdy na spotkania z Wami 

mogą być realizowane zgodnie z programem. 

 

Wizualizacja Ośrodka Formacyjnego dla dusz najmniejszych – Olsztyn, ul. Hozjusza 2c 



 

 

Co nas czeka? 

Wciąż myślimy o dalszej rozbudowie naszego Ośrodka Formacyjnego w Olsztynie. Potrzeba 

dużo naszej wspólnej modlitwy w intencji tego przedsięwzięcia, gdyż wciąż napotykamy na 

trudności, których sami nie jesteśmy w stanie pokonać. O tę modlitwę każdego z Was prosimy. 

Niech też ta modlitewna intencja towarzyszy wszystkim naszym wspólnotowym spotkaniom 

modlitewno-ewangelizacyjnym. Wierzymy, że to Duch Święty przynagla nas do wspomnianego 

rozwoju Dzieła, które w niedalekiej przyszłości obejmować będzie coraz więcej najmniejszych 

dusz. Nadal też pragniemy kontynuować i rozpowszechniać nasze Wieczerniki Modlitwy. Módlmy 

się o wytrwałość dla nas, zwłaszcza za tych, których Bóg powołał do posługi podczas naszych 

spotkań. Niech też Bóg natchnie nowe osoby, które wspierać będą nasz nadal nieliczny zespół 

ewangelizacyjny i naszą modlitewno-ewangelizacyjną działalność. 

Więcej informacji na naszej stronie: http://www.skkonsolata.pl/ 

Polecamy modlitwie wszystkie osoby z grona odpowiedzialnych za nasze spotkania formacyjne i 

modlitewno-ewangelizacyjne: naszych Kapłanów, Siostry klaryski kapucynki ze Szczytna i z 

Ostrowa Wlkp. Anię Mazuchowską, Alicję Brzezińską Krocz, Hanię Peda, Grażynę Kołakowską i 

cały Zarząd Stowarzyszenia Katolickiego „KONSOLATA”, Wandzię Fiedorczyk i osoby z nimi 

zaangażowane w przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich naszych spotkań. 

Przed nami: 

27 października – Wieczernik Modlitwy w Sątocznie; 

29 października – Dzień Wspólnoty w Olsztynie (godz. 12:00); 

4 – 5 listopada – Dzień skupienia i Wieczernik Modlitwy w Czerwińsku nad Wisłą; 

10 listopada – Wieczernik Modlitwy w Szczytnie; 

11 – 12 listopada – Dzień skupienia i Wieczernik Modlitwy w Różanymstoku;  

18 – 19 listopada – Dzień skupienia i Wieczernik Modlitwy w Gietrzwałdzie; 

20 listopada – Dzień skupienia w Olsztynie dla Zarządu Stowarzyszenia; 

21 listopada – Wieczernik Modlitwy w Ostrowie Wlkp.; 

24 listopada – Wieczernik Modlitwy w Sątocznie; 

26 listopada – Wieczernik Modlitwy w Mrągowie; 
 

Pozdrawiamy Was serdecznie i jesiennie! 

Ks. Tadeusz, Wiola, Daniela, Gosia, Basia, Rysiek 

 

Szczegółowy program naszych spotkań i bieżące informacje na stronie http://www.skkonsolata.pl/ 
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