Witajcie, Szczęść Boże!
Czas biegnie bardzo szybko i chociaż w tej formie chcielibyśmy podzielić się z
Wami kilkoma refleksjami. Okazją szczególną jest zbliżająca się uroczystość patronalna
wspólnot Ruchu Światło - Życie tzn. dzień Niepokalanego Poczęcia NMP, który przypada
na dzień 8.12.2013 roku, dzień w którym będziemy przeżywać dni wspólnoty w wymiarze
rejonowym.
Prosimy Was o szczególne zaproszenie młodzieży, dorosłych i sympatyków na wspólne
świętowanie tego dnia.
Prosimy również, aby w trakcie trwania tego dnia odnowić zawierzenie Ruchu,
Maryi Niepokalanej poprzez wspólne wypowiedzenie aktu zawierzenia jak przed 40 laty w
Krościenku. Tekst dostępny na stronie Centralnej Diakonii Modlitwy Ruchu Ś-Ż (akt
konstytutywny).
Chcielibyśmy, aby adwentowy dzień wspólnoty przeżywany pod hasłem " Narodzić się na
nowo przez słowo Boże" był też okazją do zachęcania wszystkich członków do
uczestnictwa w:
1. Oazie Rekolekcyjnej Animatorów Ewangelizacji organizowanej przez naszą
diecezję w Świdnicy w dniach 14-18.02.2014 - zapisy
rekolekcje.swidnica@gmail.com - moderator ks. Adam Wodarczyk
2. Oazie letniej II stopnia w Kielcach w klasztorze Pallotynów na Karczówce - termin
28.06 - 14.07.2014 - moderator ks. Mirek Rakoczy
3. Działaniach ewangelizacyjnych zaplanowanych na najbliższe miesiące w związku z
X rocznicą powstania diecezji - rozmawialiśmy o tym dziele na spotkaniu jedności,
przedstawicieli wszystkich wspólnot działających na terenie diecezji w dniu
16.11.2013 w Wałbrzychu z przedstawicielami kurii i Lechem Dokowiczem
4. Modlitwy za dzieła podejmowane przez Ruch, w intencji powołania diakonii
modlitwy, diakonii ewangelizacyjnej, stowarzyszenia diakonia itp., m.in. poprzez
udział w spotkaniach grup modlitewnych np. rejon świdnicki 13.12.2014 u sióstr
klawerianek o godz. 20 tej w Świdnicy przy ul. Ogrodowej.
Zaproponowany wspólny tekst modlitwy przez rejon wałbrzyski brzmi:
Panie Boże, dziękujemy Ci za nasz świdnicki Kościół.
W nim Ciebie wyznajemy i uwielbiamy.
Daj żywą wiarę i miłość mojej rodzinie, naszej parafii i całej diecezji.
Zjednocz wszystkich na modlitwie i przy eucharystycznym stole.
Powołuj i umacniaj głoszących Ewangelię.
Spójrz miłosiernie na młodych, chorych, bezrobotnych i zagubionych
duchowo.
Matko Boża Strażniczko Wiary wstawiaj się za nami, św. Stanisławie módl się za
nami.
Amen.
5. Przypominamy małżeństwom DK o pomocy swoim proboszczom w
przeprowadzeniu w niedzielę Świętej Rodziny (29 grudnia) na każdej Mszy Św.
odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz udziale po południu w spotkaniu z
naszym biskupem ordynariuszem w budynku kurii.
I na koniec chcielibyśmy podzielić się refleksjami z odbytych w ostatni weekend rekolekcji
Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Jedności w Porszewicach. Przeżycie tych rekolekcji pozwoliło
nam doświadczyć jedności po to, by się nią dzielić i nią żyć oraz pragnąć działania w
jedności, ponad konfliktami, ufając naszym kapłanom i pasterzom. Nasz moderator
generalny, ks. Adam Wodarczyk, przygotował opracowanie najnowszej adhortacji Ojca
świętego Franciszka - EVANGELII GAUDIUM, którą polecamy uwadze wszystkim

członkom RŚZ.
Zdjęcia na stronie oazy wykonane przez:
<M.Szepietowskiego> i <I.Siemka>
Pozdrawiamy i +
Lila i Olek Bojnowscy
para diecezjalna

