Rejonowy Dzień Wspólnoty rejonu Wałbrzych
Ruchu Światło Życie

Pokój i Dobro!
Kochani,

Za nami Adwentowy Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu ŚwiatłoŻycie, który przeżywaliśmy pod hasłem "Niepokalana - wzór Nowego
Człowieka".

Był to czas szczególnego wpatrywania się w Tą, która była i jest dla
nas wzorem służby, zaufania Panu, pokory, jednym słowem wzorem
nowego, wolnego człowieka. W każdym momencie naszego dnia dało się
wyczuć, że jest Ona obecna wśród nas i wskazuje nam Swojego Syna
jako Pana i Zbawiciela, któremu warto zaufać. Bardzo mocno wybrzmiało
to w Waszych świadectwach oraz w konferencji księdza moderatora.
Maryja, jako patronka naszego Ruchu, którą Sługa Boży ks. Franciszek
zawsze stawiał nam jako przykład człowieka w pełni oddanego
Chrystusowi, niech nas prowadzi w radosnym oczekiwaniu na zbliżające
się Święta Bożego Narodzenia.
W tę "przypadkową" 1-szą sobotę miesiąca Niepokalana
niewątpliwie poruszyła nasze serca, skoro ponad 70 osób znalazło czas,
aby się zatrzymać i zastanowić, kim dzisiaj powinien być Nowy Człowiek i
co zrobić, aby nim być.
Było to możliwe dzięki pomocy i ofiarności wielu osób.
Proboszcz Parafii p.w. Podwyższenia Krzyża
Świętego, ks. dr Prałat Jan Gargasewicz zapewnił
rodzinne przyjęcie w swojej parafii.
Ks. Dawid wygłosił homilię oraz kierował grupą
remontowo-budowlaną ze szczególną dbałością
o detale:) (wszyscy mieli gdzie siedzieć :).

Oaza Młodzieżowa włączyła się w Służbę Liturgiczną - jej obecność
ucieszyła nas podwójnie.

Wspomniana już grupa remontowo-budowlana (z przodownikami Tadkiem
i Krystianem), nie tylko pięknie przygotowała salki ale i pięknie przywróciła
poprzedni wygląd. Grupa ds. konserwacji powierzchni płaskich sprawiła
szybko, że mogliśmy wrócić do domu (Hania dziękuje podwójnie :).
Diakonia Gospodarcza w osobach Kasi, Andrzeja, Doroty dzielnie
rozdzielała spóźniony, ale za to jeszcze smaczniejszy obiad.

Diakonia Wychowawcza (Justyna i Mariusz oraz Piotr) - w sumie byli
najlepszym przykładem naśladowania Niepokalanej, tj. nie było ich widać,
poświęcili czas i "zdrowie", a dzięki temu inni rodzice mogli w pełni
uczestniczyć w RDW, spokojni o swoje dzieci.

Świętemu Mikołajowi, który odwiedził naszą wspólnotę, wszyscy
wiemy za co należy dziękować, ale należy jeszcze dodać: za poczucie
humoru, za to jak wyglądał i że załatwił sponsora prezentów na przyszły
rok (Andrzej już się nie wymigasz :) ) i w ogóle, że jest Prawdziwy
Wszystkim tym, o których tutaj z ludzkiej ułomności nie napisaliśmy,
a którzy bardzo nam pomogli - Bóg wam to wszystko policzy jak trzeba
będzie :).

Za ten czas, słowa i myśli, za Eucharystię niech będą dzięki Panu
Bogu i Niepokalanej.

Z Panem Bogiem,
Magda i Tomek - Para Rejonowa DK
Ks. Grzegorz - Moderator Rejonowy DK

