 15 stycznia 2017 r. – opłatek diecezjalny
 2 lutego 2017 r. – Dzień Światła w Krościenku
 6 lutego 2017 r. – spotkanie DDJ
 11 lutego 2017 r. – Krąg Diecezjalny DK
 24-26 lutego 2017 r. – XXXXII Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu
Światło-Życie
 27 lutego 2017 r. – XXX rocznica śmierci Sługi Bożego ks. F. Blachnickiego
 6 marca – spotkanie DDJ
 12 marca 2017 r. – Rejonowy Dzień Wspólnoty
 18 marca – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)
 3 kwietnia 2017 r. – spotkanie DDJ
 13-16 kwietnia 2017 r. – Triduum Paschalne
 29 kwietnia 2017 r. – Krąg Diecezjalny DK
 8 maja 2017 r. – spotkanie DDJ
 14 maja 2017 r. – Rejonowy Dzień Wspólnoty
 20 maja 2017 r. – pielgrzymka rodzin DK do sanktuarium św. Józefa w
Kaliszu
 2 – 4 czerwca 2017 r. – Centralna Oaza Matka (COM)
 5 czerwca 2017 r. – spotkanie DDJ
 xx czerwca 2017 r. – Diecezjalna Oaza Matka (DOM) – rozesłanie na
rekolekcje
 Oaza Żywego Kościoła: Turnus pierwszy: 27 VI – 13 VII, Turnus drugi: 15-31
VII, Turnus trzeci: 4-20 VIII, Turnus dodatkowy – 2 – 18 IX
 22-24 sierpnia 2017 r. – Podsumowanie OŻK 2017
 24 sierpnia 2017 r. – Krajowe Kolegium Moderatorów
 8-10 września – Podsumowanie roku pracy Domowego Kościoła

Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Wrocławskiej
Trzebnica, 3 września 2016 r.
OGŁOSZENIA

Para Diecezjalna
1) W dniu 17 października br., we Wrocławiu (ul.
Katedralna 4, rozpoczęcie o 1900) odbędzie się
spotkanie kapłanów posługujących – w różnych
formach – w całym Ruchu Światło-Życie z ks. bp Jackiem Kicińskim. Zaproście,
koniecznie, Waszych opiekunów kręgów i moderatorów rejonowych na to
spotkanie.
2) Zmieniło się wiele par rejonowych i animatorskich. Prosimy o konkretne
wsparcie dla nich oraz o modlitwę w intencji dobrego rozeznania przez nich woli
Bożej. Ogarnijcie też, prosimy, modlitwą wybory nowej pary diecezjalnej
(czerwiec 2017 r.).
3) Przed nami nowy rok formacyjny, nowe wyzwania. Od kilku już lat w diecezji
powstaje co roku około 20 kręgów. Rodzi to konsekwencje w postaci potrzeby
zapewnienia im odpowiedniej ilości – i jakości! – par pilotujących oraz
rekolekcji formacyjnych. Prosimy więc, zwłaszcza pary z dłuższym stażem w
Domowym Kościele, aby kończyły formację podstawową i włączały się w
diakonie rejonowe i diecezjalne. Darmo otrzymaliśmy wspaniały, drogocenny dar
wiary – rozwijany w Ruchu Światło-Życie. Darmo go więc i z radością
przekazujmy innym.
4) Bardzo gorąco prosimy też o nadsyłanie Waszych świadectw z rekolekcji –
na naszą stronę diecezjalną – redakcja@wroclaw.oaza.pl, a także do
redakcji Listu DK – j.m.sloboda@oaza.pl
5) Zapraszamy na:
 kurs dla małżeństw „Zatrzymaj się w biegu” 16.09.2016 – 28.10.2016. Kurs
jest przeznaczony zwłaszcza dla małżeństw spoza Ruchu – zaproście więc,
prosimy, Waszych sąsiadów, krewnych, znajomych. Informacje oraz zapisy na
zatrzymajsiewbiegu.pl
 ORAR II st., 9-13 listopada 2016 r., Sokolec, zgłoszenia: Danuta i Dariusz
Stępniowie, tel. 660 664 693, mail: darekdana@poczta.onet.pl

Diakonia Życia

Diakonia Liturgiczna

Zapraszamy serdecznie chętnych na pierwsze powakacyjne spotkanie Diakonii
Życia, które odbędzie się we wtorek 13 września o godz. 1830. Miejsce spotkania
będzie dopiero ustalone, dlatego prosimy zainteresowanych o kontakt z
odpowiedzialnymi za diakonię pod numerem telefonu 694079232.

Diecezjalna Diakonia Liturgiczna to wspólnota ludzi, którzy interesują się i
kochają Liturgię. Chcemy nasze zainteresowanie nią rozwijać, a umiejętności
udoskonalać, by nie tylko pełniej i głębiej przeżywać Eucharystię oraz troszczyć
się o jej piękno, ale by nieść ten dar innym we wspólnocie Kościoła, by
rzeczywiście liturgia stawała się „źródłem i szczytem życia”. Zapraszamy
wszystkich chętnych na pierwsze powakacyjne spotkanie DDL-u, które odbędzie
się 12 września (pn) o godz. 1900 (rozpoczynamy Eucharystią) w parafii p.w.
Bożego Ciała przy ul. Świdnickiej we Wrocławiu. Na stronie internetowej we
wrześniu pojawią się konkretne propozycje warsztatów formacyjnych
(weekendowych) oraz terminarz spotkań DDL-u na cały rok.

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
1) Zapraszamy na spotkania DOR „pod czwórką” tj. Wrocław ul. Katedralna 4.
Rozpoczęcie o godzinie 1900:
a) 22 września 2016r – spotkanie dla wszystkich, którzy pełnili posługę pary
odpowiedzialnej, animatorskiej i moderatorów oraz członków DOR.
Podsumujemy rekolekcje oraz wręczymy podziękowania i drobne upominki ww
osobom. Następnie omówimy pomoce, jakie zostały już przygotowane przez
Diakonię Oaz Rekolekcyjny dla organizatorów i animatorów rekolekcji.
b) 20 października 2016 spotkanie formacyjne DOR.
c) 17 listopada 2016 zapraszamy wszystkich, którzy pragną organizować lub
posługiwać na rekolekcjach w 2017r. Ustalimy z zespołami spotkania
formacyjne w 2017 r, które będzie prowadzić Para Diecezjalna oraz omówimy w
czym DOR może pomóc.
2) Następne spotkanie będzie w lutym 2017 r. Dokładny termin zostanie podany
na stronie internetowej wrocławskiej Oazy.
3) Diakonia Oaz Rekolekcyjnych posiada:
a) bazę ośrodków rekolekcyjnych
b) bazę osób mogących posługiwać w diakonii wychowawczej
c) bazę kapłanów, którzy prowadzili już rekolekcje
d) materiały dla Diakonii Wychowawczej
e) propozycje zabaw dla dzieci i na pogodne wieczory
f) nagrane melodie na jutrznię, części stałe Mszy Świętej, śpiewniki
g) … i wiele, wiele więcej 
4) DOR uprzejmie prosi, aby wszyscy organizatorzy tegorocznych rekolekcji, jak i
ci, którzy w najbliższym czasie już planują rekolekcje podali na poniższy adres
mailowy swoje kontakty, co umożliwi nam przesłanie komunikatów i materiałów
na bieżąco (Krościenko opracowuje nowe materiały np. III stopnia dla rodzin itp.).
5) Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby się włączyć w organizowanie
rekolekcji, animowanie kręgów na rekolekcjach lub wesprzeć w jakikolwiek inny
sposób rekolekcję.
Kontakt: Andrzej Cwynar, andrzej@cwynar.pl, tel. 531 323 282.

Diakonia Muzyczna
Diakonia muzyczna zaprasza do udziału w comiesięcznych spotkaniach DMuz.
Odbywać się one będą w drugie (nie zaś jak rok temu w trzecie) czwartki miesiąca
w kościele p.w. Bożego Ciała we Wrocławiu, według stałego schematu:
1800 – próba śpiewu (sala na plebanii),
1900 – Msza święta,
2000 – modlitwa uwielbienia,
2100 – spotkanie formacyjno-organizacyjne.
Zapraszamy do udziału w formacji diakonii muzycznej, a także do włączania się w
jej posługę. Kontakt: Krzysztof Stępień 660 265 244

Kalendarium 2016/2017

 5 września 2016 r. – spotkanie DDJ
 17 września 2016 r. – Krąg Diecezjalny DK
 24 września 2016 r. – XXXVI Krajowa Pielgrzymka KWC
 3 października 2016 r. – spotkanie DDJ
 23 października 2016 r. – Rejonowy Dzień Wspólnoty
 5 listopada – Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD)
 7 listopada 2016 r. – spotkanie DDJ
 19 listopada 2016 r. – Krąg Diecezjalny DK
 25-27 listopada 2016 r. – Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności
 5 grudnia 2016 r. – spotkanie DDJ
 8 grudnia 2016 r. – Niepokalane Poczęcie NMP, uroczystość patronalna Ruchu
 11 grudnia – Rejonowy Dzień Wspólnoty
 30 grudnia 2016 r. – Niedziela Św. Rodziny, Uroczystość Patronalna K
 2 stycznia 2017 r. – spotkanie DDJ
 8 stycznia – Niedziela Chrztu Pańskiego, Patronalne święto moderatorów
Ruchu

