
RELACJA Z ZIMOWYCH REKOLEKCJI  
w Bąblinie, 20–23.01.2022 r. 

Nim zaczęły się rekolekcje trwały modlitwy 

i zostały ofiarowane 3 Msze św. oraz 1 msza św. 

odprawiona przez ks. Piotra – rektora MSF na 

rozpoczęcie uczty duchowej w czwartek, 20.01.2022 

roku o 16.30 w koncelebrze z ks. Michałem w 

intencji jak niżej: 

O błogosławieństwo Boże i potrzebne 

łaski dla organizatorów, uczestników,  

gospodarzy miejsca i prowadzącego 

rekolekcje za przyczyną św. Rodziny. 

Po raz pierwszy zostały zorganizowane 

rekolekcje dla małych rycerzy w pięknie położonym 

nad Wartą Domu Rekolekcyjnym Misjonarzy Świętej 

Rodziny (MSF) w Bąblinie (Wielkopolska, ok. 30 km na północ od Poznania). 

Rekolekcje poprowadził nieplanowany rekolekcjonista ks. dr Michał Dłutowski, 

pustelnik z Nowej Osuchowej (prezentacja tego duchownego poniżej - tuż za programem 

rekolekcji) w miejsce planowanego ks. Waltera Rachwalika, który na 2 tygodnie przed ucztą 

duchową zrezygnował z prowadzenia uczty 

duchowej.  

Na zaplanowanych 62 

uczestników przyjechało 53 osoby: z 

Bełchatowa (12), Buka (3), Chodzieży 

(4), Gniezna (1), Jastrzębia Zdroju (3), 

Józefosławia (2) Rybnika (1), Koszalina 

(8), Nowej Osuchowej (1),  Piaseczna (2), 

Poznania (5), Sławniowa (2), Sianowa 

(1), Trzcianki (3), Warszawy (4) i z 

Wrocławia (2). Nie mogło dojechać 10 

osób z różnych przyczyn (przede 

wszystkim zdrowotnych: z Bełchatowa (4) 

z Krakowa (3), ze Szczecina (3) z Kielc 

(3) z Wrocławia (1). 

Rekolekcje upłynęły w duchu 

pogłębionej modlitwy, pokuty, 



wynagrodzenia, wiary i czci wobec Króla Miłosierdzia i intronizacji, wobec sacrum Najświętszej 

Ofiary, patriotyzmu, troski o rodzinę: uświęcenie i zbawienie bliskich oraz dbanie o zdrowie 

duszy i ciała pozwoliły wszystkim uczestnikom zakosztować dobra, prawdy i piękna 

udzielanego przez Stwórcę, ale przede wszystkim pokoju ducha i radości Bożej na dalsze drogi 

życia. 

W czasie rekolekcji w szeregi Legionu wstąpiły 4 osoby deklarujące gotowość 

wypełniania powinności, jako mali rycerze: 1 z Warszawy i 3 z Trzcianki. Natomiast zgłoszenia 

na kandydatów złożyły 3 osoby z Bełchatowa i 1 z Buka.  

Ks. Dłutowski dzielił się swoim świadectwem wiary i ofiary, doświadczeniem przez 

odważne klarowne słowo, posługę w sakramencie pokuty i pojednania i właściwe „szkolenie,” i 

zaangażowanie przygotował obecnych do zadań w miejscu naszego życia i działania 

zachęcając do tworzenia rodzinnych – Domowych Ognisk Miłosierdzia – DOM*, włączenia 

się w modlitwę Rodzin Miłosierdzia Bożego. 

*DOM - Domowe Ogniska Modlitwy i Miłosierdzia 

Jest to inicjatywa uczenia się systematycznej modlitwy w rodzinach. Nie jest to kolejna 

wspólnota lub stowarzyszenie, lecz ruch modlitewny niesformalizowany. Adresowana jest 

przede wszystkim do całej rodziny, aby wszyscy razem się spotkali na modlitwie. Ta inicjatywa 

ma pomóc ocalić nasze rodziny a szczególnie młode pokolenie, które obecnie przeżywa 

ogromny kryzys duchowy i moralny spowodowany cywilizacją śmierci. D.O.M. to tworzenie 

tradycji wspólnej modlitwy w domu i wprowadzanie praktyk religijnych, może być pomocny, aby 

spotkać się również ze znajomymi i umocnić w wierze. 

Inicjatywa ta jest 

nazwana Domowym 

Ogniskiem Miło-sierdzia 

dla podkreślenia 

modlitwy, w której 

zwracamy się do 

Bożego Miłosierdzia 

szczególnie za tych, 

którzy jej najbardziej 

potrzebują (uza-

leżnieni, zrozpaczeni, 

niewie-rzący itp.). 

Modlimy się za nasze 

rodziny, ale i miejsca, w 

których żyjemy, by 

uwalniać je od wpływu złego. Również bardzo ważne jest poznawanie i wcielenie w życie 



orędzia Bożego Miłosierdzia. Inicjatywa ta nie ogranicza się tylko do modlitwy, ale jest też 

zachętą do pracy nad sobą, uczenia się przebaczenia i poskramiania własnego egoizmu, 

pełnienia uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała. 

 Pamiętamy różne inicjatywy mające odnowić polskie społeczeństwo jak np. krucjaty 

trzeźwościowe. Ta jest skierowana do wszystkich rodzin, by umocnić w nich wspólną i osobistą 

relację z Bogiem. D.O.M mogą podejmować różne wspólnoty kościelne pamiętając jednak o 

programie modlitwy, aby go nie zmieniać w dowolny sposób! 

Głównym patronem tego dzieła jest bł. ks. Michał Sopoćko. 

Założenia: 

Czas: spotkanie raz w miesiącu. Miejsce: mieszkanie, dom rodzinny. 

Program spotkania: Składa się tylko z modlitw zatwierdzonych przez Kościół rzymsko - 

katolicki. 

*Część Różańca Świętego *Koronka do Bożego Miłosierdzia 

*Akt zawierzenia rodzin i domu Bożemu Miłosierdziu. 

Modlitwę można podjąć w cyklu nowenny na Święto Bożego Miłosierdzia. Tekst nowenny 

czytany jest przed Koronką do Bożego Miłosierdzia. Potem kontynuować ją nieustannie. Można 

dodać jeszcze litanie, śpiew Godzinek do Najświętszej Maryi Panny. 

Prowadzący: Spotkanie prowadzi jedna osoba, pilnująca właściwego przebiegu modlitewnego 

spotkania. 

Liczba osób: do 12, jeśli jest więcej należy tworzyć następną grupę DOM. Ważne jest, aby nie 

przyzwyczajać się do ludzi, lecz do Boga i inicjować kolejne ognisko modlitwy. Pozostaje się 

tylko w jednym ognisku modlitewnym. 

Modlitwa Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu Rodzin i Domów 

Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie 

żebrać o miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi naszych słabości i 

niewierności. Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci skruchą, prosimy Ciebie. 

Uzdrów naszą rodzinę od pychy. Wybaw przez Twoje Miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku 

przebaczenia. Uratuj nas od grzechu… (można wymienić), który najbardziej nas niszczy i 

obraża Ciebie. Przywróć nam wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie świadkami 

miłosierdzia w czynie, słowie i modlitwie. Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej i 

rodzinnej. 



Jezu, Królu Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej 

rodzinie, domowi i Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas strzegli na drogach Twych przykazań, i 

doprowadź do chwały zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

Co pierwszy piątek miesiąca czuwanie przebłagalne w intencji Ojczyzny – sanktuarium Matki 

Bożej na Siekierkach od godz. 21.00; Pielgrzymka Piesza do Łagiewnik 28.V – 03 VI 2016; 

Pielgrzymka rowerowa do rodzinnego domu św. Faustyny 22-25 VIII 2016. Zachęcamy w 

nadzwyczajnym roku Miłosierdzia do podjęcia przynajmniej raz w miesiącu godzinnej adoracji 

Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny!  Materiały i informacje na 

swfaustyna.eu 

Poniżej program rekolekcji obrazujący program szkolenia jak to nazwał ks. Michał, no 

i istotne hasło- przesłanie dla wszystkich: „PILNUJ SIEBIE – BĘDZIESZ W NIEBIE” 



 



 



 



 

Program REKOLEKCJI   -   Bąblin, 20-23.01. 
2022    

PLAN:  

20.01 - CZWARTEK 
 od 14.00 PRZYJAZD I ZAKWATEOWANIE 
15.00  KORONKA i modlitwa osobista      
16:00  RÓŻANIEC – cz. Światła      
16:30  MSZA ŚWIĘTA Z KONFERENCJĄ    
18:00   KOLACJA 
20:00  KONFERENCJA I MODLITWY – o. Rekolekcjonisty  
 21:00-24:00 APEL i Adoracja Najświętszego Sakramentu  
21.01 - PIĄTEK 
 07:00  MSZA ŚWIĘTA Z HOMILIĄ (intencje zbiorowe) 
 08:00   ŚNIADANIE 
 09:30  RÓŻANIEC – cz. Radosna    
  
 10:00  NAUKA REKOLEKCYJNA     
 po nauce: – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy 
   – indywidualny Różaniec – cz. Bolesna, 
   – indywidualne spacery 
 12:00  ANIOŁ PAŃSKI przy Grocie MB – Droga Krzyżowa w 
terenie  
 13:00  OBIAD 
 po obiedzie: – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy 
   – czas wolny 
 15:00   KORONKA + Różaniec cz. Bolesna     
 16:00  SPOTKANIE MISYJNE z kapłanem MSF Ks. Przemysław W. 
 18:00   KOLACJA 
 20:00  SŁOWO  o. Rekolekcjonisty    
 21:00-06:00 APEL i nocna Adoracja Najśw. Sakramentu (wg grafiku)  
   – możliwość spowiedzi i rozmowy z rekolekcjonistą 
22.01 - SOBOTA 
 07:00  MSZA ŚWIĘTA Z HOMILIĄ (intencje zbiorowe) 
 08:00   ŚNIADANIE 
 09:30  RÓŻANIEC – cz. Radosna     
 10:00  NAUKA REKOLEKCYJNA     
 po nauce: – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy 
   – Różaniec – cz. Światła, 
   – indywidualne spacery 



 12:00  ANIOŁ PAŃSKI oraz RÓŻANIEC – cz. Chwalebna  
 13:00  OBIAD 
 po obiedzie: – możliwość spowiedzi i rozmowy  
 – Niestrudzony misjonarz o. Jan Berthier – prezentacja założyciela MSF  
 15:00   ROZWAŻANIA KONANIA PANA JEZUSA I BOLEŚCI MATKI 
BOŻEJ 
   – Koronka + Różaniec cz. Bolesna 
 16:30  KONFERENCJA     
 18:00   KOLACJA 
 20:00  PYTANIA do o. Rekolekcjonisty 
 21:30-23:00 APEL i Adoracja Najświętszego Sakramentu  
   – możliwość spowiedzi i indywidualnej rozmowy  
23.01 - NIEDZIELA  

07:00  MSZA ŚWIĘTA Z HOMILIĄ     
 08:00   ŚNIADANIE 
 08:45  PODSUMOWANIE - EPILOG REKOLEKCJI - ROZESŁANIE
 10:30  CZAS DLA SIEBIE I BLIŹNIEGO   
 12:00  OBIAD 
ok. 13:00 ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI,  WYKWATEROWANIE  I  WYJAZD 

PREZENTACJA REKOLEKCJONISTY  
ks. dr Michała Dłutowskiego 

Dłutowski Michał Jerzy, s. 

Włodzimierza i Zofii zd. Ostrowska, ur. 

10 października 1974 r w Warszawie. 

Sakrament chrztu (23 lutego 1975 r.) i I 

Komunię Świętą (8 maja 1983 r.) 

przyjął w kościele Matki Bożej 

Nieustającej Pomocy w Warszawie na 

Saskiej Kępie, natomiast bierzmowanie 

(1994 r.) w par. Matki Bożej 

Wspomożycielki Wiernych w 

Warszawie na Chomiczówce. Do 

Szkoły Podstawowej nr 17 uczęszczał 

na Saskiej Kępie, natomiast Liceum 

Zawodowe o specjalności złotnik 



grawer ukończył w 1994 r. w Warszawie na Żoliborzu. W latach 1994-1999 

studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, uzyskując wyróżnienie 

dziełem Drzwi do wieczności i tytuł magistra pracą Ukryte znaczenia symbolu. 

W czasie studiów działał również w Duszpasterstwie Akademickim przy 

kościele Św. Anny oraz pomagał w organizowaniu parafialnych pielgrzymek do 

miejsc związanych z kultem Św. Faustyny. Po studiach przez rok uczył 

przedmiotu sztuka w Gimnazjum na Targówku, uzyskując stopień nauczyciela 

kontraktowego. W 2003 r. wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego Św. Jana Chrzciciela w Warszawie, podejmując jednocześnie 

studia na Papieskim Wydziale Teologicznym, gdzie uzyskał tytuł magistra 

teologii duchowości. Święcenia kapłańskie otrzymał 7 czerwca 2008 r. w 

bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie z rąk arcybiskupa 

Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego. Po święceniach został 

skierowany do pracy kapłańskiej, jako wikariusz w par. N.M.P. Wspomożenia 

Wiernych w Zalesiu Dolnym koło Piaseczna. Wikariusz parafii św. Józefa 

Oblubieńca NMP w Warszawie na Kole w latach 2011-2012; w parafii 

Miłosierdzia Bożego w Grójcu 2012 -2014; Królowej Świata w Warszawie, 2014 

– 2016, św. Stanisława Biskupa w Sobikowie 2016-2018. Uzyskał tytuł doktora 

teologii z zakresu duchowości pisząc pracę naukową pt. Świętość 

Chrześcijanina na podstawie pism bł. Ks. Michała Sopoćki na uniwersytecie 

Mikołaja Kopernika w Toruniu (2018r.) Autor około 40 książek 

popularnonaukowych z zakresu duchowości. Organizator licznych 

pielgrzymek szlakiem św. Faustyny (pierwsza ogólnopolska piesza pielgrzymka 

do Łagiewnik oraz promienista rowerowa do domu św. Faustyny i Ostrówka 

miejsca pracy świętej oraz do sanktuariów Maryjnych (pielgrzymka Ossów – 

Radzymin; Warszawa – Nowa Osuchowa Sanktuarium Matki Bożej Królowej 

Polski) oraz czuwań, co miesięcznych za Ojczyznę trwających od katastrofy 

Smoleńskiej. Założyciel czterech wspólnot parafialnych Misja św. Faustyny oraz 

Domowych Ognisk Bożego Miłosierdzia (rodzin modlących się w domach), 

których obecnie jest ponad 30. Twórca szlaku św. Michała Archanioła po 

granicznych pasmach gór Polski. 

 Od 2018 r. prowadzi życie pustelnicze w Nowej Osuchowej. 



Twórczość artystyczna 

Przed 2000 rokiem wykonał rzeźby do 

prezbiterium w kościele św. Stanisława 

Kostki. Były to dwa orły i ryngraf Matki 

Bożej Częstochowskiej. Również 

współpracował z innymi artystami przy 

realizacji muzeum bł. Ks. Jerzego 

Popiełuszki i zaprojektował oraz 

wykonał ostatnie pomieszczenia tzw. 

sala łask. W tym muzeum jest też jego 

autorstwa ołtarz i ryngraf zwieńczający 

różaniec żołnierski. 

Wykonał tablicę pamiątkową z 

płaskorzeźbą ks. Jerzego Popiełuszki 

umieszczoną na szpitalu Bielańskim. 

2006 roku zrealizował pomnik św. Jana 

Pawła II w Ożarowie Mazowieckim. 

Wykonany z brązu mający ok. 3m. 

Znajduje się przed Sanktuarium 

Bożego Miłosierdzia. 

2015r. powraca do działalności 

artystycznej po około 10 latach 

wykonuje grafiki pt. Szukając Oblicza 

Miłosierdzia. Był to cykl ponad 30 

portretów Jezusa Chrystusa, każdy 

inny i również w innej technice. 

Głównie autor zastosował ołówek, 

pióro, farby oraz techniki własne. Po 

2015r. tworzy grafiki, jako ilustracje do 

książek o tematyce religijnej. 

W 2018 wykonuje cykl płaskorzeźb 



Tarcze Wiary. Ryngraf Matki Bożej Częstochowskiej umieszczony na fasadzie 

kościoła św. Stanisława w Sobikowie, Ryngraf Matki Bożej Ostrobramskiej oraz 

ryngraf Boga Ojca. 

W roku 2020 – 2021 podjął współprace z ks. Prof. Tadeuszem Guzem i 

wyrzeźbił dwunastu apostołów do Aten Roztocza. 

| Poniżej tekst autorstwa ks. Michała ze strony swfaustyna.eu | 

 

Ks. Michał D.: List na styczeń 2022 
Wytrwać w wierze Rzymskokatolickiej  

Liturgia słowa na Nowy Rok rozpoczyna się pierwszym czytaniem z Księgi 

Liczb. Przypomina ono nam kapłańskie błogosławieństwo Aarona. Niech cię 

Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad tobą, 

niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie swoje oblicze i nich 

cię obdarzy pokojem. To wzywanie imienia Boga przez kapłanów nad 

ludem wędrującym do ziemi obiecanej powodowało, że sam Bóg im 

błogosławił (por. Lb 6,22-27). 



                Stąd w łączności z okresem Bożego Narodzenia tradycja kolędy – 

wizyty duszpasterskiej. Najważniejszym momentem tego spotkania jest 

modlitwa i błogosławieństwo na ten czas, który jest przed nami. Jest to 

przymnożenie Bożej łaski dla tego domu i ludzi, którzy w nim mieszkają. Dziś 

tak wiele rodzin, przeżywa ogromne trudności. Żyją w wielkich niepokojach, 

wzajemnych konfliktach, a nawet rozpadzie. Tym bardziej warto zadbać, aby z 

początkiem Nowego Roku ksiądz przyszedł do domu. Razem z nim przyjdzie 

Chrystus, który nam pobłogosławi. Tego nie zastąpi modlitwa w Kościele. Jezus 

Chrystus przychodził konkretnie do domów Piotra, Mateusza, Zacheusza i 

zmieniał ich życie. Nie dziwmy się jak w rodzinach nadal będzie trwała wojna 

domowa. Możemy przecież indywidualnie zaprosić księdza do siebie, przecież 

powinien przyjść. Jeśli tobie na tym zależy to przez twój upór przyjdzie do 

Ciebie. Już drugi rok, jak w niektórych parafiach, domy nie będą 

pobłogosławione. Czy ta piękna tradycja kolędy pozostanie, kiedy minie czas 

zarazy? 

                Jak wielką moc ma błogosławieństwo kapłana, którego czasem 

on sam nie jest świadomy. W pewnej miejscowości rolnikowi chorowały 

zwierzęta. Był bliski załamania. Miał około trzydziestu krów. Cały czas były z 

nimi problemy. Nie umiał czymś innym się zająć. Lubił to, co robił. Próbował 

wszystkiego i nie pomagało. Nawet kupił nowe krowy, ale też mu chorowały. 

Ktoś mu podpowiedział weź księdza, niech pomodli się nad nimi. Wikary z 

parafii, nawet nie wysiadł z samochodu i z oddali pobłogosławił zwierzęta nie 

wierząc, że to coś pomoże. A jednak krowy powróciły do zdrowia, a rolnik 

odzyskał nadzieję, że jego praca nie pójdzie na marne. 

                Wielu z was zastanawia się nad obecnym synodem w Kościele, po co 

on jest. Porównajmy tą sytuację do roli kapitana na statku. Jeśliby załodze 

powiedział, że nie wie, co ma zrobić, jaką podjąć decyzję, oznaczałoby to utratę 

zaufania wśród marynarzy. Skutkiem, czego mogłoby dojść nawet do buntu 

załogi przeciw niemu. Nawet, jeśli nie jest czegoś pewien, to nie może się do 

tego przyznać i dać poznać po sobie. Po to został wykształcony, poddany 

szkoleniu, otrzymał stopień w hierarchii załogi, aby przewodzić. Jeśli byłby 

kapitanem statku handlowego i na pokład zaprosił piratów w celu omówienia 



kierunku, w jakim ma płynąć, oznaczałoby to, że zdradził swojego zwierzchnika 

i kolaboruje z wrogami, których powinien unikać, czyli, że jest zdrajcą. Resztę 

możemy sobie dopowiedzieć. 

Kościół nie musi się pytać, co ma robić, bo szczegółowo to określa nauka Pana 

Jezusa zawarta w Piśmie Świętym. Czy rodzice mają się pytać dzieci i 

konsultować z nimi sprawy dorosłych. Skutkiem takiego postępowania jest 

zniszczenie hierarchii, jaka jest w każdej normalnej społeczności. Takie 

założenia prowadzą do anarchii i kontynuacji komunistycznej rewolucji. 

Wszystko to, co się obecnie dzieje, obnaża niepojęty kryzys kościoła. 

Koniecznym jest, więc teraz opowiedzieć się, kogo słucham? Za kim idę? Czy 

mam trwać kościele heretyków, schizmatyków, zdrajców, czy w prawdziwym 

Chrystusowym? 

Przypomnijmy sobie ważne słowa Matki Bożej, jakie powiedziała do Melanii. 

Maryja przepowiada przyszłość, która jak sądzę staje się w naszym życiu 

teraźniejszością. 

Zapominając o Wierze świętej każdy człowiek będzie chciał sam sobą 

kierować i wynosić się ponad innych, równych sobie. Świeckie i kościelne 

władze będą obalone, wszelki porządek i sprawiedliwość będą zdeptane. 

Widać będzie jedynie morderstwa, nienawiść, zazdrość, kłamstwo i nieład, 

bez miłości ojczyzny i rodziny. 

(…) kościoły będą zamknięte lub zbezczeszczone, kapłani i duchowni 

będą wywiezieni lub mordowani -i to w sposób okrutny. Wielu porzuci 

Wiarę, liczba księży i duchownych, którzy odłączą się od prawdziwej 

religii będzie wielka, między nimi znajdą się nawet biskupi. 

Nie traćmy jednak nadziei i mobilizujmy się, aby prawdziwa wiara 

katolicka przetrwała w naszych duszach, rodzinach, parafiach, ojczyźnie! 

Samo to się nie zrobi. Według zdolności, łaski, organizujmy się dla 

ocalenia Wiary Rzymskokatolickiej. 

Źródło: https://swfaustyna.eu/2022/01/ 

 


