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Nie przegap:

Kościół
naszym domem

Każda Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło-
Życie jest czasem, kiedy po raz pierwszy społeczności
oazowej prezentowany jest temat nowego roku
formacyjnego. Podczas ostatniego, lutowego spotkania
na Jasnej Górze Moderator Generalny ks. Adam
Wodarczyk ogłosił, że przez najbliższe miesiące pochylać się
będziemy nad hasłem: „Kościół naszym domem”.
Pomagać nam w tym ma piosenka roku autorstwa
Marcina Łęczyckiego.

Czym właściwie jest dom? Schronieniem, w którym
doświadczamy miłości oraz akceptacji i którego szukamy,
gdy jest nam źle. Przestrzenią, gdzie dojrzewamy,
kształtujemy swoją osobowość i przyswajamy ważne
wartości. Takim miejscem dla nas – oazowiczów, ludzi
wierzących – jest Kościół . Stanowi on bowiem wspólnotę
ludzi wyznających tę samą wiarę, których dążenia
skoncentrowane są na Bogu. I w której powinniśmy się czuć
po prostu dobrze. Bo Kościół to nie tylko rozmodlony
kapłan, starsze panie odmawiające różaniec ani budynek,
w którym można przeczekać ulewę. Kościół to my! I to jak
funkcjonuje oraz jak jest postrzegany,
zależy od każdego z nas.

Co to oznacza? Konieczność obudzenia w sobie
przynależności. W domu każdy członek pełni jakąś funkcję
nie dlatego, że musi, lecz z poczucia odpowiedzialności.
A naszym zadaniem, jak pisał Jan Paweł I I , jest uczynienie
z Kościoła domu i szkoły komunii. Nie uda się tego wykonać
bez oparcia działań na przykazaniu miłości.

Realizacji Bożego zamysłu ma służyć zainaugurowany plan
Ad Christum Redemptorem 2, czyli nowa odsłona Planu
Wielkiej Ewangelizacji ogłoszonego przez ks. Blachnickiego
w roku 1 980. Założeniem jest intensywne głoszenie dobrej
nowiny o Chrystusie. Celem – odnowa wiary.

Chcesz wiedzieć więcej? Odwiedź stronę www.oaza.org.pl.
I poczuj, że Kościół to i Twój dom!

Rozalia Kochanowicz
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więcej szczegółów z życia Ruchu na:
www.rzeszow.oaza.pl oraz www.dk.rzeszow.pl

zdjęcie z: www.losiowka.pl

Nowa strona
Domowego Kościoła

Kończy się kolejny rok pracy i czas na podsumowania. Diakonia
komunikowania społecznego co roku stawia sobie nowe cele.
Jednym z tegorocznych było zaakcentowanie jedności
młodzieżowej oraz rodzinnej gałęzi naszego ruchu. W związku
z tym podjęliśmy zadanie utworzenia stron internetowych opartych
o wspólny projekt graficzny. Jeszcze przed wakacjami planujemy
uruchomić stronę DK w nowej szacie graficznej, opartej na
projekcie strony oazy młodzieżowej naszej diecezji. Dzięki
współpracy programistów i grafików możemy zaprezentować
nowe oblicze naszego
wizerunku w internecie.

Nowa strona zachowuje układ treści taki, jak do tej pory,
w nowym, przebudowanym układzie. Zaakcentowana zostaje jej
funkcja informacyjna (ogłoszenia będą prezentowane
na pierwszym planie) oraz dodany zostaje wymiar czasowy,
utrzymujący chronologię wydarzeń. Zaplanowana jest również
możliwość prezentacji informacji o rejonach i poszczególnych
kręgach po to, by pokazać, gdzie nasz ruch jest i działa.

Dodatkowym atutem zmiany jest wykorzystanie do obsługi strony
mechanizmów „zarządzania treścią”, co pozwoli na skrócenie
czasu pomiędzy dostarczeniem informacji do osób
odpowiedzialnych, a jej pojawieniem się na stronie.
Mam nadzieję, że nowy format graficzny zostanie
z zadowoleniem przyjęty przez odbiorców.

Krzysztof Romaszuk

Co to COM?
COM to znaczy Centralna Oaza Matka. Tak nazywamy
spotkanie oazowiczów, które co roku odbywa się
w Centrum Ruchu Światło-Życie w Krościenku nad
Dunajcem w czasie obchodów Zesłania Ducha Świętego
(w tym roku 25-28 maja) . W czasie COM-u oficjalnie
rozpoczynamy nowy rok formacyjny (tzw. Oazę Żywego
Kościoła) i modlimy się o wylanie Ducha Świętego na
wszystkich członków naszego Ruchu. Sercem COM-u jest
nocne czuwanie modlitewne z soboty na niedzielę, dlatego
nawet jeśl i nie uda się Wam dotrzeć do Krościenka, warto
pomodlić się o dary Ducha Świętego we własnych
wspólnotach parafialnych.
ks. Jan

COM w 2011 r.
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nowa strona DK
wręczenie swiec
na DOMie 2011 r.




