Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W czasie gdy piszemy ten tekst uczestnicy rekolekcji oazowych I stopnia na
pierwszym turnusie podejmują decyzję o przyjęciu Jezusa za Pana i Zbawiciela, a to
znak, że weszliśmy w okres rekolekcji letnich, wypoczynku, urlopów itd. To również
czas podsumowań kolejnego okresu formacyjnego pod hasłem „ Kościół naszym
domem” w przeżywanym w kościele Roku Wiary.
Chcieliśmy wszystkim małżeństwom i rodzinom w naszej diecezji
podziękować za mijający rok formacyjny, kolejny raz zaprosić do przeżycia
najbliższego czasu na rekolekcjach, ( może nawet last minute, bo jeszcze ciągle są
miejsca na oazach w innych diecezjach ), aby w nowy rok formacyjny wejść
wypoczętym i umocnionym duchowo – wszak najbliższy rok będziemy przeżywać
pod hasłem „Narodzić się na nowo”.
Dziękujemy za Wasze zaangażowanie, które było widoczne w licznym
uczestnictwie w dniach wspólnoty czy pielgrzymce rodzin do Kalisza i Wambierzyc,
na rekolekcjach dla par animatorskich w Zagórzu Śl. i na oazie modlitwy w Bańskiej
Wyżnej, czy wreszcie na marszu w obronie życia i w Orszaku Trzech Króli.
Nabierajmy sił w tym darowanym nam czasie korzystając z różnych form
rekolekcyjnych, powierzcie Wasze kręgi, rejony, moderatorów i animatorów opiece
Maryi – Matce Kościoła, upominajcie się u swoich animatorów i par rejonowych, o
terminy, wsparcie i pomoc w wyborach rodzaju i stopnia rekolekcji.
Przy tej okazji chcemy podziękować Beacie i Grzesiowi Maliszewskim oraz
Małgosi i Krzysiowi Jaśkowiakom za ich czteroletnią posługę pary rejonowej w
Wałbrzychu i Świdnicy oraz nowo wybranym Ali i Jankowi Augustynom i Małgosi i
Tadeuszowi Pawlickim życzyć wielu radości z posługi, wielu łask Bożych i Waszego,
ciągłego, czynnego i modlitewnego wsparcia.
Wakacje szybko miną i ....
Zapraszamy na Pielgrzymkę Ruchu – jak co roku – do Wir, do parafii Św. Michała u
naszego księdza moderatora Adama Woźniaka. Spotkajmy się licznie w dniu
1 września o godz. 14.30, aby punktualnie w godzinie miłosierdzia zawiązać
wspólnotę i dzieląc się świadectwami z okresu wakacyjnego i nie tylko, wspólnie
biesiadując podczas agapy, przeżyć Eucharystię o godz. 18.00 pod
przewodnictwem biskupa Adama, który w rozmowach podkreśla liczny udział
Domowego Kościoła w życiu diecezji.
Jednocześnie wszystkie pary animatorskie ( czyli potencjalnie wszystkie –
szczególnie te, które nie mogły wyjechać na rekolekcje letnie ), zapraszamy na
rekolekcje dla par animatorskich w Zagórzu Śl. w dniach 28-29 września.
Zarezerwujcie sobie czas – szczegóły podamy w Wirach. Wiemy, że termin ten
pokrywa się z terminem pielgrzymki KWC do Łagiewnik, ale tylko ten termin jest
wolny i możemy skorzystać z ośrodka Caritas.
Ostatnie zaproszenie z cyklu „last minute” to Wałbrzyskie Warsztaty
Wyzwolenia 5-7 lipca na Sobięcinie w Wałbrzychu w Parafii pw. Św. Józefa
Oblubieńca. Zgłoszenia do Iwonki i Marka Kurowskich, wiemy, że niektórzy będą
dojeżdżać i mają wolne miejsca.

Niech Pan Bóg działa i Wam błogosławi!
Do zobaczenia w Wirach.
Lila i Olek Bojnowscy
Para diecezjalna

