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List Jedności 2017/2
I. Informacje do wszystkich grup oazowych (ODB, OR, OD i OM)
1.

PODZIĘKOWANIA
a. HolyWins. Po raz kolejny z inicjatywy naszego Ruchu odbyło się wydarzenie pod nazwą HolyWins. Zobacz jak
zwyciężają Święci, który rozpoczął się Mszą św. w kościele NMP na Piasku, pod przewodnictwem J.E. ks. Bpa
Jacka Kicińskiego, a następnie, po uwielbieniu, przeszliśmy ze śpiewem do wrocławskiego Rynku. Dziękujemy
wszystkim diakoniom zaangażowanym w to wydarzenie. Szczególne podziękowania należą się Filipowi
Kublikowi za koordynację organizacyjną. Dziękujemy za udział i poprowadzenie uwielbienia wspólnocie Dom
Boży z par. pw. św. Augustyna.
b. Wychowawca ludzi wolnych. Wystawa poświęcona Czcigodnemu Słudze Bożemu ks. Franciszkowi
Blachnickiemu. 23. października br. odbyło się, we współpracy z Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu,
otwarcie wystawy poświęconej naszemu Założycielowi. Rozpoczęliśmy wszystko w kościele pw. św. Elżbiety
we Wrocławiu, Mszą św., której przewodniczył Moderator Generalny ks dr. Marek Sędek. Następnie w CH
Zajezdnia odbyło się sympozjum, w którym wykłady wygłosili: ks. Marek Sędek, który przypomniał program
ks. Franciszka „Prawda‐Krzyż‐Wyzwolenie”, oraz Pan Dr Robert Derewenda, który ukazał postać Ojca na tle
historii Polski, pokazując źródło, które miało wpływ na osobę naszego Założyciela i Jego myśl. Wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie tego wydarzenia wyrażamy naszą wdzięczność.

2.

Adwent. Rok Duszpasterski.
Rozpoczynając tegoroczny Adwent wraz z całym Kościołem w Polsce rozpoczęliśmy rok duszpasterski, który
będziemy przeżywać pod hasłem „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Zwraca on uwagę na odkrywanie
Ducha św. oraz Jego darów w naszym życiu oraz odnowę sakramentu bierzmowania. Jest także dla nas
inspiracja by przypominać sobie III drogowskaz poświęcony Duchowi św. oraz uświadamiać sobie charyzmat
dany naszemu Ruchowi przez ks. Franciszka. Adwent to czas, w którym szczególnie otwieramy się na Ducha
św. oczekując Zbawiciela. Czas między pierwszym przyjściem a przyjściem powtórnym jest czasem Ducha
św. dzięki, któremu uobecnia się dla nas Chrystus i Jego Misteri. Niech ten Rok będzie przeżywany w
większej wrażliwości na natchnienia Ducha św. i otwarci na Jego moc, aby prowadzić życie w Duchu.

3.

Boże Narodzenie
Z okazji zbliżających się świąt Narodzenia Pańskiego, życzymy wszystkim członkom i sympatykom naszego
Ruchu życzymy doświadczenia bogactwa miłości płynącej z ubogiego żłóbka w którym narodził się Bóg‐
człowiek. Niech Jego światło oświeca wszelkie drogi naszego życia, Jego moc niech umacnia w słabościach,
miłość niech rozpromienia wszelkie doświadczenia i trudności. Niech to spotkanie z Nowonarodzonym
owocuje w nas promieniowaniem Ewangelią.

4.

Opłatek Ruchu Światło‐Życie
W atmosferze Bożego Narodzenia zapraszamy wszystkich członków oraz sympatyków Ruchu Światło‐Życie
na spotkanie opłatkowe, które będą okazją do wspólnego spotkania i wzajemnego wyrażenia sobie
życzliwości. Opłatek odbędzie się 14 stycznia 2018 w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu przy ul Borowskiej
174 we Wrocławiu. Rozpoczniemy nasze spotkanie Mszą św. o godz. 15.00. A następnie w Rotundzie będzie
okazja do podzielenia się opłatkiem oraz złożenia sobie życzeń.
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5. Rekolekcje z Panią Dorotą Seweryn ‐ "Ks. Fr. Blachnicki ‐ Sługa Niepokalanej"
Czy znamy swoje korzenie? OKAZJA!!!
W dniach 16‐18 lutego 2018 r. (pt ‐ niedz.) Diecezjalna Diakonia Formacji Diakonii zaprasza na rekolekcje z
Panią Dorotą Seweryn ‐ "Ks. Fr. Blachnicki ‐ Sługa Niepokalanej".
Miejsce: Dom Parafialny OO. Salezjanów przy parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy Moście
Grunwaldzkim.
Zapraszamy członków i sympatyków Ruchu Światło ‐ Życie (młodzież, dorosłych, rodziny).
Prowadząca ‐ bliska współpracownica Ojca Franciszka.
Zgłoszenia: Anna i Benedykt Banaszakowie tel. 509342113 (A), email: abbanaszakowie@gmail.com
6. Rekolekcje dla młodzieży podczas ferii zimowych – Żyj na MAXA!
W dniach 15‐19 stycznia 2018 r. w naszym domu Ligocie Polskiej odbędą się rekolekcje ewangelizacyjne Żyj
na Maxa!. Zapraszamy młodzież gimnazjalną oraz starszą. Rekolekcje mają wymiar ewangelizacyjny. Zapisy:
http://tiny.pl/gldp7 . Więcej informacji: ks. Grzegorz Michalski, tel. 668307855 mail: grzesmich@gmail.com
7. Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło‐Życie”
W dniach 16‐17 marca 2018 r. odbędzie Kongregacja Stowarzyszenia „Diakonia Ruchu Światło‐Życie”,
podczas, której odbędą się wybory kandydatów na moderatora diecezjalnego. W kongregacji będzie brał
udział Moderator Generalny. Członków Stowarzyszenia prosimy o zarezerwowanie sobie czasu a wszystkich
członków prosimy o modlitwę.
8. Diecezjalna Diakonia Liturgiczna
zaprasza wszystkich chętnych na warsztaty liturgiczne „Liturgia bez tajemnic”, które raz w miesiącu
odbywają się w parafii p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu (sala na plebanii, ul. Bożego Ciała 1). Zapisy przez
formularz na stronie internetowej lub bezpośrednio u ks. Radosława Rotmana (tel. 501 873 657).
Poniżej podajemy planowane terminy i tematy spotkań:
27.01.2018r. godz. 8.30 – 12.00 – Kurs posługiwania się kadzielnicą podczas Eucharystii (funkcja turyferariusza i
nawikulariusza) oraz kurs pisania komentarzy do Liturgii
10.02.2018r. godz. 8.30 – 12.00 – Kurs służenia przy ołtarzu podczas Eucharystii oraz kurs układania modlitwy
powszechnej
10.03.2018r. – całodniowe Warsztaty o Triduum Paschalnym
14.04.2018r. godz. 8.30 – 12.00 – Kurs posługiwania przy świecach podczas Eucharystii (funkcja ceroferariusza)
12.05.2018r. – całodniowe Warsztaty o Liturgii Godzin
09.06.2018r. – Kurs śpiewania hymnów, psalmów i pieśni Liturgii Godzin oraz kurs posługiwania się księgą Liturgii Godzin
(niekoniecznie tylko z Ruchu i niekoniecznie tylko mężczyzn:) na warsztaty liturgiczne na temat „Modlitwa
Eucharystyczna”.
9. Diecezjalna Diakonia Życia
serdecznie zaprasza wszystkich na spotkania, a także do korzystania z naszej chęci służby!
Zajmujemy się szeroko pojętą działalnością na rzecz życia. Włączamy się w akcje pro‐life. Głosimy konferencje
poruszające m.in. temat płciowości, godności życia ludzkiego, naturalnych metod planowania rodziny, obrony
życia… i wiele, wiele innych tematów związanych z życiem człowieka (jeśli w Waszych wspólnotach, rejonach,
czy kręgach jest potrzeba wygłoszenia takiej konferencji bądź poprowadzenia warsztatów, możecie śmiało
zgłosić się do nas). Wielu z nas posługuje w Poradniach Rodzinnych. Ponadto na naszych spotkaniach czytamy
Słowo Boże oraz rozważamy dokumenty Kościoła związane z naszą działalnością – w tym roku jest to encyklika
Humanae Vitae oraz adhortacja Amoris laetitia.
Spotykamy się w każdy 3. wtorek miesiąca o godzinie 18.30. Miejsca naszych spotkań się zmieniają, ale jeśli
jesteście zainteresowani przyjściem, to zapraszam do kontaktu z Agniezką Kublik, odpowiedzialną za
diakonię. (nr telefonu: 605 174 524, e‐mail: szopagusia@gmail.com)
10. Strona internetowa
Zachęcamy do odwiedzania naszej diecezjalnej strony internetowej, na której można znaleźć bieżące
informacje dotyczące Ruchu w naszej diecezji. www.wroclaw.oaza.pl
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III. Komunikaty Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło‐Życie:
1. Serdecznie dziękujemy
‐ za przeprowadzenie rekolekcji ‐ ORAR II w Bardzie Śląskim dla całej diakonii z ks. Jerzym Żytowieckim oraz
Aidą i Tadeuszem Matysami na czele
‐ małżeństwom, które zaangażowały się w pomoc przy organizacji spotkania towarzyszącego otwarciu
wystawy o ks. Franciszku Blachnickim ‐ w szczególny sposób kręgom przy par. św. Elżbiety ‐ oraz wszystkim
uczestnikom Eucharystii i spotkania w Centrum Historii Zajezdnia
‐ wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację Holy Wins ‐ czy to w pochód wychodzący z kościoła NMP
na Piasku czy w swoich parafiach, wspólnotach, osiedlach
‐ za pomoc w przygotowaniu spotkania kapłanów z o. Bpem Jackiem Kicińskim. Jest dla nas ogromną
radością obecność na spotkaniu tak wielu opiekunów kręgów DK, możliwość wspólnej modlitwy oraz
wymiany myśli i doświadczeń.
‐ kręgom, które od listopada goszczą na swoich spotkaniach kleryków z naszego wrocławskiego seminarium
a Andrzejowi Cwynarowi za zaangażowanie w przeprowadzenie tego dzieła
‐ wszystkim zaangażowanym w inicjatywę #StopAborcji ‐ koordynatorowi diecezjalnemu Darkowi
Stępniowi, zbierającym podpisy w swoich parafiach i środowiskach oraz tym, którzy poprzez bezpośrednie
poparcie akcji dali świadectwo obrony życia nienarodzonych dzieci.
2. W najbliższym czasie zapraszamy na:
‐ spotkania dla animatorów pierwszego i drugiego roku pracy ‐ 9 grudnia „Pod Czwórką“ ‐ godz. 9 ‐ rok I;
10:30 ‐ rok 2A; 12:00 ‐ rok 2B
‐ spotkanie dla zespołów organizujących ORAR I i II oraz rekolekcje tematyczne jak również tych, którzy w
przyszłości myślą o posługiwaniu w ten sposób ‐ 14 grudnia o godz. 19 „Pod Czwórką“
3. Rekolekcje organizowane przez naszą diecezję w czasie ferii zimowych:
‐ ORAR I ‐ 24.01‐28.01.2018 ‐ Nysa. Zgłoszenia Ala i Piotr Kuropkowie mail: apkuropkowie@gmail.com; tel:
601 740 179
‐ Rekolekcje tematyczne ‐ „Akt małżeński szansą spotkania z Bogiem i współmałżonkiem” ‐ 13.01‐
19.01.2018 ‐ Skomielna Czarna. Zgłoszenia Ewa i Sławko Grekow mail: esgrekow@op.pl; tel: 502 577 427
Kalendarium:
31.12. Uroczystość Patronalna DK
07.01. Patronalne święto moderatorów Ruchu
14.01 – Opłatek Ruchu
19‐21. 01. – Spotkanie odpowiedzialnych DK
02.02. – Dzień Światła
23‐25.02. – 43. Krajowa Kongregacja
Odpowiedzialnych
26.02. ‐ KKM
04.03. – Wielkopostny Dzień Wspólnoty
10.03. – Krąg Diecezjalny
17.03. – Diecezjalna Kongregacja
Odpowiedzialnych
Moderator Diecezjalny
Ruchu Światło – Życie
Ks. Grzegorz Michalski
]
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29.03. ‐ 01. 04 – Triduum Paschalne
15.04 – Paschalny Dzień Wspólnoty
20‐21.04. ‐ DWDD
12.05. Krąg diecezjalny
26.05. – Pielgrzymka Rodzin DK do Kalisza
18‐21. 05 ‐ COM
11.06. – Diecezjalna Oaza Matka – Rozesłanie na
Rekolekcje
16.06. – Zakończenie pracy Domowego Kościoła w
Ligocie Polskiej

Moderator Diecezjalny
Domowego Kościoła
Ks. Jerzy Żytowiecki

Para Diecezjalna DK
Alicja i Piotr Kuropkowie

