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OGŁOSZENIA
Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych

Dziękujemy Wam za tak liczne przybycie na DWDD w Częstochowie. Cieszymy się i jesteśmy wdzięczni
Bogu za ten czas spotkania. Poniżej przekazujemy wszystkie ogłoszenia.

Centrum Ruchu – zaproszenia
Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad Dunajcem to miejsce promieniowania charyzmatu
naszego Ruchu, dlatego też zapraszam – wraz z diakonią – na rekolekcje do Krościenka:
1. Namiot spotkania (21–26.01.2018 r.) – rekolekcje dla wszystkich uczestników formacji naszego
Ruchu. Prowadzący: o. Tomasz Nowak OP, Barbara Bożek
2. Oaza modlitwy dla animatorów (01–04.02.2018 r.) – dla wszystkich animatorów,
w szczególności tych prowadzących szkoły animatora w diecezjach. Prowadzący: ks. Marek
Sędek, Barbara Bożek
Pierwsza z podanych dat to dzień przyjazdu (do godz. 16), druga – dzień odjazdu (od godz. 14).
3. Rekolekcje rozeznawania powołania (12–17.02.2018 r.) – są to rekolekcje w kontekście szeroko
rozumianego hasła roku: „Młodzi w Kościele”. Prowadzący: ks. Marek Sędek z diakonią
Centrum
4. Oto Matka twoja (17–22.02.2018 r.) – rekolekcje dla wszystkich uczestników formacji naszego
Ruchu, na podstawie książki ks. Franciszka Blachnickiego Oto Matka twoja z serii Szkoła
modlitwy. Prowadzący: ks. Marcin Koperski
Pierwsza z podanych dat to dzień przyjazdu (do godz. 16), druga – dzień odjazdu (po mszy i śniadaniu).
5. Cena rekolekcji:
a. Oaza modlitwy dla animatorów: uczniowie i studenci – 180 zł, dorośli/osoby pracujące
– 200 zł, dzieci (3–12 lat) – 140 zł, starsze dzieci – 160 zł.
b. Pozostałe rekolekcje tematyczne: uczniowie, studenci – 300 zł, dorośli/osoby
pracujące – 320 zł, dzieci (3–12 lat) – 230 zł, starsze dzieci – 270 zł.
Zgłoszenia na adres: dor.kgorka@oaza.pl

Terminy ORD w najbliższym czasie
Zachęcamy do uczestnictwa w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii. Najbliższe rekolekcje odbędą się:
1. 27-31.12.2017 r. Krościenko nad Dunajcem, prowadzący: ks. Marek Sędek, Moderator
generalny Ruchu Światło-Życie
a. https://www.oaza.pl/cdor/index.php/rekolekcje-w-centrum/oaza-rekolekcyjnadiakonii/153-ord-122017
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b. Koszt: uczniowie i studenci – 350 zł; dorośli – 380 zł; dzieci – 220 zł (3-12 lat); starsze
dzieci – 270 zł.
c. Zgłoszenia: dor.kgorka@oaza.pl
27-31.12.2017 r. Koszalin, prowadzący: ks. Adrian Put, Moderator filialny filii poznańskiej
26-30.01.2018 r. Dąbrówka, prowadzący: ks. Marek Sędek, Moderator generalny Ruchu
Światło-Życie
a. Zgłoszenia: s. Małgosia Kobylarz, tel. 512 171 460
6-11.02.2018 r. Przemyśl CM, prowadzący: ks. Marcin Koperski, Moderator archidiecezji
przemyskiej, członek CDFD
a. Zgłoszenia: CM pn-pt., godz. 8 – 16, tel. 16 676 09 66, e-mail: przemysl@oaza.pl
7-11.02.2018 r. Nałęczów, prowadzący: ks. Marek Sędek, Moderator generalny Ruchu ŚwiatłoŻycie
a. Szczegóły: https://lublin.oaza.pl/index.php/32-rekolekcje/845-ord-naleczow-07-1102-2018
7-11.02.2018 r. Wisła Jawornik, prowadzący: ks. Waldemar Maciejewski, Moderator
diecezjalnej Diakonii Formacji Diakonii archidiecezji katowickiej, członek CDFD
a. Koszt rekolekcji: 270 zł (osoby indywidualne); 500 zł (małżeństwa)
b. Zgłoszenia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFHILovPnkQnVQuCLFmIZvKN748z4__
9Y60nWI3lnyPl2Ohg/viewform
2-6.05.2018 r. Rybnik Chwałowice, prowadzący: ks. Ryszard Nowak
a. Koszt rekolekcji: 270 zł (osoby indywidualne); 500 zł (małżeństwa)
b. Zgłoszenia:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLJXpUXKmhlsYQ_IfzkwayB_Ynl3xFrK
MIVOr0wXE8OH1iag/viewform

Diakonia Ewangelizacji
1. Od 22 do 28 stycznia 2018 r. w Bardzie Śląskim odbędą się organizowane przez diecezję
świdnicką Rekolekcje Ewangelizacyjne.
2. W terminie 2-6 maja 2018 r. w Nędzy k. Raciborza odbędzie się ORAE.
3. W Wiśle Jaworniku w terminie 27-29 kwietnia 2018 r. odbędą się warsztaty ewangelizacyjne.
4. Rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw w Wiśle Idylli odbędą się w terminach: 20-22
kwietnia 2018r. i 16-18 listopada 2018r. Zgłoszenia: Katarzyna Mleczko - 500 128 302
/ mkabo@op.pl

Diakonia Komunikowania Społecznego
1. DKS zaprasza na warsztaty fotograficzne 1-3 maja 2018 r. w Bielsku-Białej. Szczegóły
niebawem.
2. Zdjęcia z DWDD można zobaczyć na stronie: http://foto.oaza.pl/index.php?/category/54
a. Osoby, które chciałyby pobrać zdjęcia w oryginalnej jakości lub cały album, są proszone
o kontakt z Justyną Włodarską (j.syganiec@gmail.com).
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Diakonia Liturgiczna
1. Wszystkich, którzy będą uczestniczyć w wydarzeniach centralnych (ORDJ, KO w Częstochowie),
prosi się o podejmowanie posług liturgicznych.

Diakonia Modlitwy
1. Od 8 do 10 grudnia odbędzie się Oaza Modlitwy w Polanicy.
2. Wiosenna Oaza Modlitwy będzie w terminie 16-18 marca 2018 r.
3. Zapraszamy na KODA DM w sierpniu 2018 r.

Diakonia Muzyczna
1. Trwa konkurs na piosenkę roku w temacie „Młodzi w Kościele”. Propozycje można nadsyłać do
31 grudnia 2017 r. Szczegóły: http://www.oaza.pl/konkurs-na-piosenke-roku-201819/

Diakonia Oaz Rekolekcyjnych
1. Oaza Jedności Diakonii Oaz Rekolekcyjnych odbędzie się 2-4 lutego 2018 r. w Niepokalanowie.
2. Zapraszamy na Oazę Ewangelizacji dla dorosłych, która odbędzie się od 31 stycznia do 4 lutego
2018 r. (diecezja częstochowska).
3. DOR zaprasza na kolejne rekolekcje "Charyzmat oazy rekolekcyjnej", które odbędą się
w Centrum Ruchu, w Krościenku, w długim weekendzie majowym. Zaproszenie jest
skierowane do wszystkich członków Ruchu, którzy pragną służyć przez organizowanie
i prowadzenie rekolekcji. Zapisy na stronie CDOR.

Diakonia Wyzwolenia
1. Zapraszamy na ORDW w diecezji częstochowskiej, które odbędzie się 26-30 stycznia 2018 r.
Szczegóły pod numerem telefonu: 728814923 .
2. W dniach 9-11 marca 2018 r. w Kowarach w diecezji legnickiej odbędą się Rekolekcje
Wyzwolenia. Szczegóły pod numerem telefonu: 698 136 168.

Diakonia Życia
1. Centralna Diakonia Życia zaprasza do tworzenia diecezjalnych struktur Diakonii Życia tam,
gdzie jeszcze one nie istnieją. Niedawne wydarzenia w kraju związane z procesem
ustawodawczym zwiększającym ochronę życia poczętego dziecka pokazały, jak konieczna jest
w naszym Ruchu posługa przybliżająca uczestnikom naukę Kościoła Katolickiego w dziedzinie
płciowości, małżeństwa i rodziny oraz obrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci.
2. Gorąco zachęcamy do zorganizowania w ramach każdej filii kursu dla prelegentów Ruchu
Światło-Życie. Jest on przeznaczony dla wszystkich chętnych, wypowiadających się publicznie
na spotkaniach wspólnot oazowych. Szczegółowych informacji udziela Agata Jankowiak
(a.jankowiak@oaza.pl).
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3. Już dzisiaj polecamy uczestnictwo w Oazie Rekolekcyjnej Diakonii Życia, która odbędzie się
w dniach:
a. 6-15 lipca 2018 r. w Ciężkowicach, szczegółowe informacje: Piotr i Dorota Rogusz,
dp.rogusz@gmail.com
b. 3-12 sierpnia 2018 r. w Brennej, szczegółowe informacje: Agnieszka i Dawid Bytomscy,
dawidbytomski@gmail.com
4. Zapraszamy na warsztaty metod NPR „Poznaj swoją płodność” w Koniakowie w dniach
16-18 marca 2018. Więcej informacji na stronie: http://iner.pl/dz/
5. Zachęcamy do dawania świadectwa „za życiem” za pomocą naklejek. Do tradycyjnych
i rozpoznawalnych już „stópek” proponujemy dodatkowo nowy wzór w wersji polskiej,
angielskiej lub regionalnej. Zapotrzebowanie na naklejki można zgłaszać na mailowo
(odpowiedzialni.cdz@gmail.com).
6. Polecamy lekturę strony internetowej Diakonii Życia www.oaza.pl/cdz , gdzie wśród ciekawych
artykułów na tematy związane z promocją i obroną życia, znajdziemy także bazę nauczycieli
naturalnego planowania rodziny z możliwością nauki oraz konsultacji dla małżonków
i narzeczonych (www.oaza.pl/cdz/npr). Zapraszamy też na nasz profil na Facebooku (Centralna
Diakonia Życia).
W powyższych sprawach można też kontaktować się z nami: odpowiedzialni.cdz@gmail.com
Agnieszka i Aleksander Jaromin
Odpowiedzialni za Centralną Diakonię Życia

Następne spotkanie
Już teraz zapraszamy na następny Dzień spólnoty Diakonii Diecezjalnych, który będzie 21 kwietnia
2018 r. Przekażcie to zaproszenie w Waszych diecezjach. Do zobaczenia!

Z wyrazami jedności
ks. Ryszard Piętka – moderator filii śląskiej
Maria Sobczyk – sekretarka filii śląskiej
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