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Nie przegap:

Wiosenne
DWDD

DWDD to Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych.
Jest to spotkanie w sześciu fil iach. Do naszej,

krakowskiej, fil ii należy archidiecezja krakowska,
archidiecezja przemyska, diecezje kielecka, tarnowska
i rzeszowska. Tu spotykają się księża moderatorzy, pary
diecezjalne Domowego Kościoła, animatorzy
i przedstawiciele różnych diakonii specjalistycznych z  tych
diecezji oraz przedstawiciele diakonii centralnych Ruchu
Światło-Życie.

Założyciel Ruchu pisał, że „DWDD mają inspirować
organizowanie i usprawnianie pracy diakonii na szczeblu
diecezjalnym i stwarzać okazję do wymiany doświadczeń
w tej dziedzinie”.

Jak wszystkie dni wspólnoty, DWDD służą przede
wszystkim budowaniu jedności całego Ruchu, ale jest tu też
okazja do przekazywania pewnych inspiracji, sugestii od
centrali Ruchu do poszczególnych ośrodków i  wspólnot
Ruchu Światło-Życie w całym kraju i odwrotnie. Odbywają
się one dwa razy do roku i mają formę dni skupienia.

Jak pisał Moderator Generalny Ks. Adam Wodarczyk
„ jako członkowie różnych diakonii Ruchu Światło-Życie
należymy do tych pracowników winnicy Pańskiej, którzy
otrzymali Boże wezwanie, by poprzez gorliwą posługę
i  dzielenie się wiarą ukazać współczesnym ludziom, nieraz
bardzo zagubionym, Kościół żywy obecnością
Zmartwychwstałego Pana i  mocą Ducha Świętego, Kościół,
który jest naszym domem i  szkołą komunii” .

Najbliższe DWDD odbędzie się 1 2-1 3.04.201 3
w  Diecezjalnym Domu „Tabor” – Rzeszów, ul.   Połonińska 25
(budynek dawnego seminarium) . Serdecznie zapraszamy!
Halina i M ichał Knottowie

– para filialna krakowska

Zapisy na wakacje
U jednych wcześniej, u drugich później, ale

niewątpliwie u wszystkich pojawia się w pewnym momencie
uczucie tęsknoty za wakacjami. Szarobura pogoda, natłok
codziennych obowiązków, drobne trudności w komunikacji
z innymi sprawiają, że myślami chcemy uciec do radosnych
letnich wspomnień. Jest tylko jeden warunek – trzeba mieć
takie wspomnienia. I tu czasem pojawia się problem.
Ale mamy rozwiązanie – rekolekcje wakacyjne Ruchu
Światło-Życie, zwane popularnie oazą.

Jest to piętnaście dni przepełnionych autentyczną
radością. Płynie ona przede wszystkim z możliwości
doświadczenia Bożej Miłości: tego, że Bóg jest, kocha nas
i ma dla nas najlepszy plan na życie. Ponadto oaza jest
szansą doznania, czym jest prawdziwa wspólnota: to ludzie
skoncentrowani wokół wspólnych wartości, wspierający się
w dążeniu do jednego celu. Jest okazją do zawarcia
nowych znajomości opartych na wzajemnym zrozumieniu
i trosce, które często przeradzają się w trwałe i  głębokie
przyjaźnie. Fakt, iż są to rekolekcje wskazuje na
najważniejszy ich aspekt, ale nie oznacza, że polegają one
tylko i wyłącznie na modlitwie. Czas spędzony na oazie
wakacyjnej jest czasem spotkań, rozmów, śpiewów, zabaw,
pieszych wędrówek i innych pozytywnych szaleństw, których
często brakuje w codziennym życiu.

Z wielu wakacyjnych ofert warto wybrać taką, która
przyniesie korzyści dla ducha i ciała oraz jednocześnie taką,
która wyposaży nas w szereg ciepłych wspomnień
wywołujących uśmiech na twarzy. Dlatego zainwestuj
w dobre wspomnienia – podaruj sobie radość przeżycia
oazowych rekolekcji.

Więcej informacji u moderatorów i animatorów RŚŻ
diecezji rzeszowskiej oraz na rzeszow.oaza.pl
Rozalia Kochanowicz
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Rekolekcje
Triduum Paschalnego

Triduum Paschalne to najświętszy czas roku
liturgicznego, to jedna wielka celebracja męki, śmierci
i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Zaczyna się w Wielki
Czwartek wieczorem Mszą Wieczerzy Pańskiej, a kończy
Mszą Wigil ii Paschalnej w nocy z Wielkiej Soboty na Wielką
Niedzielę.

Jak dobrze te dni przeżyć? Ruch Światło-Życie
proponuje swoim uczestnikom niezwykły sposób. Chodzi
o Triduum Paschalne w formie rekolekcyjnej. Ta niezwykła
oaza polega na bardzo dokładnym
przemyśleniu i przemodleniu

Liturgii Wielkanocnej oraz towarzyszącego nam w tym
czasie Słowa Bożego. To sposób na Wielkanoc bez
porządków, bez zakupów, bez świątecznego zabiegania,
za to z ogromną dawką adoracji Najświętszego
Sakramentu i z modlitewnym towarzyszeniem Jezusowi
w Ogrodzie Oliwnym, w czasie przesłuchań, sądu, męki,
także w grobie. W czasie Mszy Wigil ii Paschalnej przeżywa
się uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych.
To wydarzenie wieńczące etap deuterokatechumenatu
w naszym Ruchu.

W tym roku Rekolekcje Triduum Paschalnego odbyły
się w naszej diecezji w Czarnej Sędziszowskiej. Pamiętam
swoje pierwsze Rekolekcje Triduum. Przeżyłem je mając
1 7 lat. Czuję, że działają we mnie do dziś. Żadne
wydarzenie tak bardzo nie zmieniło mojego podejścia do
Świąt Wielkanocnych.

ks. Jan Kobak

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

Dlaczego szukacie żyjącego
wśród umarłych?” (Łk 24, 5)

Wwyjątkowym czasie wielkanocnym życzę wszystkim
by odnajdywali Zmartwychwstałego - Żywego Chrystusa
w codzienności. Niech osobiście przeżyte Triduum Paschalne owocuje
umocnieniem wiary, a Chrystus Zwycięzca błogosławi każdego dnia!

Z modlitwą,
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie,
ks. Marek Kotwa




