Byliśmy na DDWD!
18 listopada bardzo liczna grupa przedstawicieli naszej diecezji (27 osób) uczestniczyła
w spotkaniu diakonii diecezjalnych naszej filii śląskiej. Poniżej zamieszczamy świadectwo
jednej z uczestniczek spotkania.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
W paru słowach pragnę podzielić się tym, co przeżyliśmy na Dniu Wspólnoty Diakonii
Diecezjalnych w Częstochowie. Tematem dnia było: „Chcę służyć”, a prowadzącym spotkanie
ks. Ryszard Piętka. Cały dzień wypełniony był spotkaniem z Jezusem w modlitwie osobistej,
Mszy św., Liturgii Godzin, na spotkaniach z ludźmi, na miłych rozmowach, wspaniałym
obiedzie i pysznym cieście.
Na początku dzieliliśmy się, jak poszczególne diecezje filii śląskiej Ruchu Światło – Życie
przeżywały 50-tą rocznicę śmierci ks. Franciszka Blachnickiego. Diecezje organizowały:
-msze święte z prośbą o beatyfikację,
-pielgrzymki do Krościenka, gdzie dotykaliśmy tych miejsc, w których żył założyciel
Ruchu (Pobyt tam sprawił, jakbyśmy wracali do domu po długiej nieobecności i wszystko
zastali jak w czasach, gdy rodziła się nasza miłość do Jezusa),
- spotkania ze świadkami,
-w Rybniku, gdzie ks. Blachnicki był ochrzczony, zorganizowano sympozjum i grę
terenową, której trasa prowadziła obok więzienia, w którym przebywał.
Najbardziej poruszyły mnie treści konferencji, wszystkie kwestie tam poruszone były już
znane, ale tu na nowo odżyły. Jak już wcześniej wspominałam, tematem spotkania było „Pragnę
służyć”. Służba jest charakterystyczna dla naszego ruchu. Jesteśmy powołani do pomnażania
naszych talentów na wzór Chrystusa Sługi. Usłyszałam, że podstawą tego, abyśmy mogli
budować relacje z Jezusem i „podpiąć się na stałe do prądu”, poprzez przyjęcie i zakochanie
się w praktykach życia wewnętrznego:
1. Jednoczenie się z Maryją w jej oddaniu się Chrystusowi Słudze
2. Namiot spotkania
3. Liturgia godzin
4. Eucharystia
5. Słowo Boże słowem życia
6. Pogłębianie wiedzy religijnej
7. Sakrament pojednania
8. Nowa kultura i nowy styl życia
9. Dobra materialne
10.Oaza rekolekcyjna
11.Charyzmat spotkania
12.Spotkania zespołu diakonii
Zrozumiałam, że każdy dzień, gdy się oddam Matce Niepokalanej i Jezusowi Słudze,
a zakończę rachunkiem sumienia, sprawi, że życie rodzinne, zawodowe, wspólnotowe
przeżyję w Bożej radości, miłości i pokoju.
Ewa Szybiak

