Spotkanie Diecezjalnej Diakonii Jedności...
W niedzielę - 14 października 2012 roku, w parafii
pw.Świętego Józefa Robotnika w Świdnicy spotkała się - po raz
pierwszy w tym roku formacyjnym - Diecezjalna Diakonia Jedności
Ruchu Światło-Życie. Choć zgodnie z zasadami w skład tej diakonii
wchodzą przedstawiciele wszystkich diakonii specjalistycznych i
wspólnot formacyjnych oraz parafialnych, to tym razem widoczna
była duża jednolitość, czyli sami członkowie Domowego Kościoła
Ruchu Światło-Życie razem z parą diecezjalną i moderatorem
diecezjalnym DK... no … prawie sami, bo była także Bożenka (kiedyś
DK), która teraz jest odpowiedzialna za oazę dorosłych w Świdnicy i
ks. Mirosław - kiedyś moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, a
teraz ojciec duchowny w naszym Diecezjalnym Seminarium
Duchownym i potencjalny kandydat na moderatora diecezjalnego
(którego chcielibyśmy mieć) lub moderatora diakonii oaz
rekolekcyjnych (gdzie chciałby służyć). Pozostali uczestnicy
spotkania to: odpowiedzialni za Diakonię Wyzwolenia, Diakonię
Życia, Diakonię Komunikowania Społecznego i Diakonię Słowa.
Z różnych powodów nie udało się dojechać przedstawicielom
wspólnot młodzieży i Dzieci Bożych. Nie wiadomo, czy zawiodła
komunikacja, czy przekaz informacji, czy inne powody, ale ufamy, że
nie było to skutkiem braku zainteresowania budowaniem wspólnoty
Ruchu w naszej diecezji.
Nie wiadomo także z jakiego powodu czas wakacji okazał się
za krótki na wyznaczenie (powołanie) moderatora diecezjalnego
Ruchu, więc też pozostaje nam ufać, że księża biskupi czuwają nad
tym i robią, co mogą, żeby znaleźć kandydata na miarę potrzeb.
Mamy nadzieję, że nie potrwa to zbyt długo, bo bez moderatora
jesteśmy, jak armia bez generała - brak osoby, która widzi cel, zna
zadania i ogarnia całość, która animuje (ożywia) a gdy trzeba
spowalnia.
W tej sytuacji trudno było mówić o wspólnym rozeznawaniu
potrzeb, możliwości i wspólnych planach na przyszłość.
Rozmawialiśmy o tym, co już zaplanowane jest odgórnie dla całego
Ruchu, o planowanych spotkaniach krajowych, diecezjalnych i
rejonowych oraz rekolekcjach i o tym, jak skutecznie zachęcać do
uczestnictwa w tym wszystkim - o naszej gorliwości, zaangażowaniu i
… braku zainteresowania. Przedstawiciele poszczególnych diakonii

podzielili się radościami, trudnościami i planami na ten rok.
Wielką radością jest liczna i prężna grupa Diakonii Życia, Diakonii
Wyzwolenia i Diakonii Liturgicznej, które systematycznie spotykają
się i formują. Cieszy również istnienie i służba Diakonii Muzycznej
oraz Diakonii Słowa, która powiększyła się o nowe osoby
przejmujące stopniowo posługę. Wdzięczni jesteśmy też Ryśkowi
odpowiedzialnemu za naszą diecezjalną stronę oazową
www.swidnica.oaza.pl , który bez większego wsparcia ze strony
innych stara się zamieszczać, to co niezbędne. Wdzięczni jesteśmy
Panu Bogu za to dobro, ale wciąż potrzeba wspólnej żarliwej
modlitwy w intencji tego, żeby osoby, które otrzymały „choćby jeden
talent” odkryły go i chciały nim służyć: może w Diakonii
Komunikowania, może w Diakonii Modlitwy, może w Diakonii
Ewangelizacji albo w innych miejscach – modlitwy o zapał
ewangelizacyjny - o ducha ewangelizacji, bo to ON „rozlewa
miłość w sercach naszych” i uzdalnia do służby.
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