RUCH ŚWIATŁO-ŻYCIE
ARCHIDIECZJA WROCŁAWSKA
Diecezjalna Diakonia Jedności

50-328 Wrocław ul. Katedralna pok. 2

Wrocław, dnia 11 maja 2018

LIST JEDNOŚCI 2018/2
Pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy Oazowicze, dzisiaj mija już kolejny dzień mojej posługi jako Moderatora
Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Wrocławskiej, która – jak wierzę – została mi
powierzona z woli Pana Jezusa. Myślę, że w tym wyborze zawarty jest Boży plan, który Bóg ma
wobec Ruchu w naszej Archidiecezji, a który chcę odkrywać i wypełniać. Od bardzo długiego
czasu modlę się każdego dnia w Namiocie Spotkania przed tabernakulum, żeby Pan Jezus czynił
mnie swoim współpracownikiem w Jego dziełach. Dziękuję Wam za wszelkie dowody
życzliwości w związku z wyborem na Moderatora. Chciałbym z serca podziękować
ks. Grzegorzowi Michalskiemu, za Jego 8-letnią posługę jako Moderatora Diecezjalnego, która jak
wiemy była skuteczna i owocna, za Jego duży wkład, żebyśmy żyli charyzmatem Światło-Życie.
W związku z tym zapraszam wszystkich oazowiczów dnia 11 czerwca o godz. 19 do kościoła
pw. NMP na Piasku na Diecezjalną Oazę Matkę, podczas której będzie posłanie na rekolekcje
oraz wspólne podziękowanie Ruchu Światło-Życie ks. Grzegorzowi za Jego posługę. Zachęcam do
licznego udziału w tej Eucharystii.
Wasz ksiądz Radek

I.

Informacje do wszystkich grup oazowych (ODB, OM, OD, OR)

1. Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia "Diakonia Ruchu Światło-Życie"
W dniach 16-17 marca 2018 r. odbyła się Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia
"Diakonia Ruchu Światło-Życie", podczas, której dokonano wyboru trzech kandydatów
na Moderatora Diecezjalnego. Bardzo dziękujemy za dar spotkania oraz za wspólne
podejmowania najróżniejszych posług.

2. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
a. Nowenna przed uroczystością Pięćdziesiątnicy Paschalnej
Jak już było pisane w komunikacie –bardzo gorąco zapraszamy do podjęcia czy to indywidualnie,
czy w większym gronie osób modlitwy – o Dar Ducha Świętego dla całego Ruchu Światło-Życie
w naszej Archidiecezji. Początek nowenny piątek 11 maja br.
b. Wigilia Zesłania Ducha Świętego
Zapraszamy na Wigilię Zesłania Ducha Świętego, która będzie miała miejsce 19 maja br.
w kościele pw. Najświętszej Marii Panny Częstochowskiej przy al. Jana Kochanowskiego 11.
Chcielibyśmy, aby była to szczególna modlitwa za Ruch Światło-Życie w naszej Archidiecezji.
Plan Wigilii:
19.30 I Nieszpory
20.15 Modlitwa o dary i charyzmaty Ducha Świętego
21.00 Eucharystia
Za posługi podczas Wigilii są odpowiedzialne:
Diecezjalna

Diakonia

Muzyczna:

śpiew

podczas

Nieszporów

i

Eucharystii,

łącznie

z przygotowaniem tekstów.
Diecezjalna Diakonia Liturgiczna: asysta podczas Nieszporów i Eucharystii.
Diecezjalna Diakonia Modlitwy: śpiew i prowadzenie modlitwy o dary i charyzmaty
Ducha Świętego.
Domowy Kościół: czytania podczas Eucharystii, procesja z darami.

3. Diecezjalna Oaza Matka (DOM)
Uroczysta Eucharystia, wraz z posłaniem na rekolekcje, będzie miała miejsce 11 czerwca br.
o godz. 19.00 w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku. Podczas Liturgii podziękujemy
ks. Grzegorzowi Michalskiemu za Jego posługę.
Za posługi podczas DOMu są odpowiedzialne:
Diecezjalna Diakonia Muzyczna: śpiew podczas Eucharystii, łącznie z przygotowaniem tekstów.
Diecezjalna

Diakonia

Liturgiczna:

asysta

podczas

Eucharystii,

łącznie

z

czytaniami

i komentarzami.
Domowy Kościół: procesja z darami.
Diecezjalna Diakonia Oaz Rekolekcyjnych: sporządzenie i odczytywanie listy diakonii
rekolekcyjnych, przygotowanie świec oaz.

4. Ogłoszenia poszczególnych Diakonii Diecezjalnych
a. Diakonia Słowa
Diakonia Słowa patrząc na znaki czasu, jak nas uczył Założyciel, od nowego roku formacyjnego
zmienia formy działalności. Dyżur przy ul. Katedralnej 4 tylko jeden raz w tygodniu, w czwartki
w godzinach 16:00 – 18:00. Zamówienia na materiały i książki można składać za pomocą e-mail:
diakonia.slowa.wroclaw@gmail.com W nagłych przypadkach lub pytaniach za pomocą sms,
WhatsApp pod numerem 504 82 44 31 a także sms pod numerem 515 324 539. Bardziej
skoncentrujemy się na przygotowywaniu zamówionych materiałów i pozostawianiu ich do
odbioru z portierni (czynna w godzinach 8:00-20:00) lub – po uzgodnieniu – w innych
miejscach. Rozliczenia finansowe przy takiej formie odbioru przez przelewy bankowe lub
gotówką pozostawioną w kopercie na portierni. O innych formach kontaktu, jeżeli będzie na nie
zapotrzebowanie, poinformujemy po wakacjach. Podtrzymane na razie zostaną kiermasze
książek i materiałów na Dniach Wspólnoty. Zachęcamy do czytania książek, bo są one skarbnicą
wiedzy o Ruchu Światło-Życie, ale przede wszystkim darem prowadzącym do doświadczenia
Boga Żywego i Prawdziwego.
b. Diakonia Oaz Rekolekcyjnych


Wszystkie osoby organizujące rekolekcje lub chcące organizować i posługiwać na
rekolekcjach

–

zapraszamy

do

zapoznania

się

z

dwoma

dokumentami

przygotowanymi przez Parę Diecezjalną:
- informacje o organizacji rekolekcji DK: https://goo.gl/Soh5TP
- instrukcja zapisów na rekolekcje DK: https://goo.gl/hQaHgv


16.05.2018 r. zapraszamy „pod czwórkę” (Wrocław ul. Katedralna 4) osoby które będą
posługiwać jako diakonia wychowawcza – a także wszystkie osoby zainteresowane tą
posługą (moderatorzy, studenci … ). Pierwsze i jedyne takie spotkanie formacyjne w tym
roku. Będą zaprezentowane materiały, które DOR ma na stanie oraz zostaną
poprowadzone praktyczne zajęcia: jak się przygotować wyjazdu i jak zawiązać grupę,
różne formy pracy dostosowane do stopni, cel zajęć i sposoby zakończenia rekolekcji.
Godz. 19:00 – 21:30.



17.05.2018 r. o g. 19 zapraszamy do kościoła pw. Bożego Ciała we Wrocławiu, gdzie
razem z Diakonią Modlitwy będziemy się modlić: za rekolekcje, za animatorów, za
uczestników, przebieg całych rekolekcji. „Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się
trudzą ci, którzy go wznoszą. Jeżeli Pan miasta nie ustrzeże, strażnik czuwa daremnie”
Ps. 127.



11.06.2018 r. zapraszamy na rozesłanie na rekolekcje „Diecezjalna Oaza Matka”.
Kościół NMP na Piasku, godz. 19:00. Ponownie zapraszamy całe zespoły diakonijne.

Zapraszamy do korzystania z materiałów i pomocy Diakonii Oaz Rekolekcyjnych:
dor@wroclaw.oaza.pl

II.

Komunikaty Domowego

Kościoła

gałęzi rodzinnej Ruchu

Światło-Życie
1.

Dziękujemy osobom i zespołom, które w ostatnim czasie podejmowały się różnorakich

posług; czy to krótkich rekolekcji, czy warsztatów, czy akcji skierowanych do małżonków.
2.

Zachęcamy do zapoznawania się z ofertą rekolekcyjną naszej diecezji oraz propozycji

umieszczonych na stronie ogólnopolskiej, a przede wszystkim do uczestnictwa w rekolekcjach
wakacyjnych. W modlitwach pamiętajmy o wszystkich diakoniach, które podjęły się
prowadzenia rekolekcji.
3.

Polecamy również modlitwie wybory par odpowiedzialnych w 6 rejonach Domowego

Kościoła naszej Archidiecezji.
4.

Ogólnopolska Pielgrzymka DK do Kalisza - 26 maja (sobota) - ze względu na małą ilość

chętnych nie będzie zorganizowanego wspólnego wyjazdu. Zapraszamy do uczestnictwa
indywidualnego.
Plan pielgrzymki:
12.30 – zawiązanie wspólnoty
13.00 – konferencja
13.45 – nabożeństwo
Czas dla siostry i brata 
16.00 – przygotowanie Eucharystii
16.15 – Eucharystia
Ok. 18.00 – zakończenie pielgrzymki
5.

Zakończenie pracy rocznej Domowego Kościoła - 16 czerwca zapraszamy do Ligoty na

wspólne dziękczynienie za rok pracy formacyjnej. Tradycyjnie już na Eucharystii zostaną
przyjęte do DK małżeństwa z kręgów kończących pilotaż. Jednakże zapraszamy na to spotkanie
wszystkich - kręgi, które kończyły pilotaż w parafiach oraz wszystkich członków DK. Niech to
będzie przede wszystkim czas dziękczynienia Panu Bogu za wszystkie łaski, ale również okazja
do wspólnego spotkania, radowania się sobą, poznawania się, wspólnej zabawy. Będzie grill,
zupa, ciasta, zabawy dla dzieci, możliwość odpoczynku i leżakowania :)
Ks. Radosław Rotman

Ks. Jerzy Żytowiecki

Alicja i Piotr Kuropkowie

Moderator Diecezjalny
Ruchu Światło-Życie

Moderator Diecezjalny
Domowego Kościoła

Para Diecezjalna
Domowego Kościoła

