Ks. Marek Andrzejuk
Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie
ul. Bpa I. Świrskiego 57, 08-110 Siedlce
tel./fax 25 751 50 06, kom. +48 606 820 085
e-mail: moderator@siedlce.oaza.pl

Siedlce, 20 sierpnia 2017 r.

Komunikat
Moderatora Diecezjalnego Ruchu Światło-Życie
Nr 2 – 2016/2017
WAŻNE WYDARZENIA
1. DIECEZJALNE PODSUMOWANIE OAZ ŻYWEGO KOŚCIOŁA
A/ DZIEŃ ANIMATORA i DZIEŃ DOMOWEGO KOŚCIOŁA
Dla wszystkich posługujących w parafii oraz na oazach wakacyjnych animatorów planowane
jest w dniu 3 września Podsumowanie OŻK w Domu „Moria” w Łukowie (Al. Kościuszki 21B).
Będzie to czas modlitwy, spotkania, dzielenia się doświadczeniami z oaz wakacyjnych,
wskazania drogi formacji Ruchu Światło-Życie oraz rozeznawania osobistej posługi i formacji
podczas roku formacyjnego. Porządek spotkania będzie następujący:
10.00 - 13.00 - Podsumowanie Animatorów ODB, OND i ONŻ
13.00 - Eucharystia
14.00 - Obiad
14.45 - Podsumowanie Domowego Kościoła
Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową: moderator@siedlce.oaza.pl (najpóźniej do
1 września) ułatwi to zaplanowanie niezbędnych zakupów.
Koszt: dobrowolna ofiara pieniężna (na przewidziany posiłek)
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B/ DZIEŃ MODERATORA
Moderatorów posługujący podczas oaz wakacyjnych oraz tych, którzy będą posługiwać w tym
roku wspólnotom Ruchu w parafii (dzieciom, młodzieży, Domowemu Kościołowi) zapraszam na
spotkanie w dniu 4 września w Domu „Moria” w Łukowie (Al. Kościuszki 21B). Rozpoczęcie o
godzinie 19.30. Podczas spotkania będziemy podsumowywać oazy wakacyjne i nakreślać
roczną drogę formacyjną.
Spotkanie to będzie rozpoczynać comiesięczne kapłańskie spotkania formacyjne.

2. OAZA MODLITWY „OD WIARY W SIEBIE DO WIARY W BOGA”
Coś byś zrobił dla siebie? Gdzieś byś się wybrał na rekolekcje, a nie chcesz zbyt daleko
wyjeżdżać? Chcesz naładować duchowe akumulatory, a nie masz zbyt dużo czasu? Te
weekendowe rekolekcje są dla Ciebie!
Czeka cię czas pogłębienia wiary, może nawrócenia, budowania wspólnoty poprzez modlitwę,
zabawę, pracę, spotkanie z ludźmi, którzy chcą zrobić coś dobrego w temacie rekolekcji.
Rekolekcje są skierowane: do osób będących w Ruchu Światło-Życie – młodzież, studenci,
dorośli, osoby konsekrowane, kapłani, Domowy Kościół, ale również dorośli, którzy chcą
przeżyć krótkie, intensywne rekolekcje, a nie są na drodze formacyjnej Ruchu.
Miejsce: „Moria” - Dom Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie (ul. Al. Kościuszki
21B)
Czas: 8 – 10 września. Rozpoczęcie w piątek o 18.00, zakończenie w niedzielę ok. 14.00.
Prowadzenie: ks. Łukasz Iwaniec
Koszt: 120 zł, osoby do 25 roku życia - 90 zł – opłata już na miejscu
Zgłoszenia: imię i nazwisko, parafia, miejscowość - telefonicznie lub sms na nr tel. 500637165
do 5 września. Pod tym numerem również szczegółowe informacje.
Należy wziąć ze sobą szczególnie: Pismo święte, śpiwór (lub poszew na kołdrę),
prześcieradło, poszewkę na poduszkę oraz dobre nastawienie.
W planach: codzienna Eucharystia, Liturgia Godzin, spotkania w grupie, konferencje
tematyczne, modlitwa osobista przed Najświętszym Sakramentem, modlitwa wspólnotowa,
Celebracja Sakramentu Pojednania, a w sobotę tzw. pogodny wieczór z ciekawymi grami oraz
zabawami i oczywiście posiłki

3.

DIECEZJALNA
PIELGRZYMKA
ROZPOCZYNAJĄCA ROK FORMACYJNY

RUCHU

ŚWIATŁO-ŻYCIE

Serdecznie zapraszam członków Ruchu Światło-Życie: dzieci, młodzież, rodziny i dorosłych na
Diecezjalną Pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie rozpoczynającą rok formacyjny (Powakacyjny
Dzień Wspólnoty). Odbędzie się ona w dniu 16 września w Sanktuarium Matki Bożej
Leśniańskiej w Leśnej Podlaskiej.
Plan przedstawia się następująco:
10.00 – ZAWIĄZANIE WSPÓLNOTY
10.30 - KATECHEZA
11.15 - GODZINA ŚWIADECTWA z rekolekcji wakacyjnych
12.45 – Przygotowanie do Eucharystii
13.00 - EUCHARYSTIA
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14.30 - AGAPA
Śpiew i zawiązanie wspólnoty poprowadzi diecezjalna diakonia muzyczna, asystę - diecezjalna
diakonia liturgiczna, natomiast pozostałe posługi ustalimy podczas Diecezjalnego
Podsumowania OŻK 2017.
Taca zbierana podczas Eucharystii będzie przeznaczona na Dom „Moria” w Łukowie.
Podczas Eucharystii będzie miało miejsce przekazanie posług: pary diecezjalnej, par
rejonowych.
Podczas Powakacyjnego Dnia Wspólnoty będziemy jak co roku gościć Wydawnictwo ŚwiatłoŻycie.

4. DNI SKUPIENIA DLA OSÓB DOROSŁYCH
Zapraszamy osoby, które chciałyby się włączyć w formację dorosłych w ramach Ruchu ŚwiatłoŻycie na dni skupienia. Planowane są one w rytmie comiesięcznych spotkań (drugie niedziele
miesiąca) pt: „Od wiary w siebie do wiary w Boga”.
Treść dnia skupienia wypełniałaby modlitwa, celebracja słowa Bożego oraz spotkanie w grupie.
Pierwsze spotkanie planowane jest na 8 października (niedziela) na godzinę 15.00,
zakończenie – ok. 18.00 – Dom „Moria” w Łukowie (al. Kościuszki 21B).

5.

ZMIANY
DOTYCZĄCE
W SIEDLCACH

BIURA

DIAKONII

DIECEZJALNEJ

Od września biuro Diakonii będzie funkcjonować na poddaszu przy ul. Biskupa I. Świrskiego 57.
Jak widać adres biura pozostaje ten sam, natomiast wejście będzie od dziedzińca placu
kurialnego (trzeba dzwonić domofonem). Godziny pracy: wtorki i środy od 13.00 do 17.00 oraz
w czwartki od 9.00 – 13.00. Nowy nr telefonu biurowego: 25 751 50 06.

6. FORMACJA ANIMATORÓW
Diecezjalna Szkoła Animatora im. ks. Wojciecha Danielskiego
Owocne budowanie Oaz Żywego Kościoła nie jest możliwe bez odpowiedniej formacji
animatorów. Chcemy w tym roku kontynuować DIECEZJALNĄ SZKOŁĘ ANIMATORA. Na DSA
zapraszamy także małżonków z Domowego Kościoła.
Sesje Szkoły Animatora będą wspólne dla I i II roku. Miejscem przeżywania Diecezjalnej Szkoły
Animatora będzie „Moria” – Dom Ruchu Światło-Życie Diecezji Siedleckiej w Łukowie. Sesje
będą odbywać się w trybie sobotnio-niedzielnym (od 9.30 w sobotę do 14.00 w niedzielę). Koszt
będzie wynosił 60 zł.
Dla tych którzy zaczynają…..
Chętnych do uczestniczenia w DSA (co najmniej po ONŻ II st.) prosimy o zgłoszenie drogą
mailową: moderator@siedlce.oaza.pl (imię i nazwisko, parafia) do 13 września.
Sesja „Zerowa” – obowiązkowa dla tych, którzy chcą uczestniczyć w DSA odbędzie się w
dniach 16-17 września w Domu „Moria” w Łukowie.
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Rozpoczęcie po Diecezjalnej Pielgrzymce Ruchu Światło-Życie kolacją o 18:00, zakończenie w
niedzielę obiadem. Prosimy o zabranie ze sobą śpiworów, prześcieradła i poszewki na
poduszkę. Koszt: 40 zł.
Na sesję przywozimy uzupełniony kwestionariusz wraz z załącznikami w postaci: ankiety
kwalifikacyjnej oraz dwóch aktualnych zdjęć (do zgłoszenia i do indeksu). Wzory do pobrania
znajdują się na stronie: http://www.siedlce.oaza.pl/dsa. Tutaj również są umieszczone Zasady
Diecezjalnej Szkoły Animatora, z którymi proponuję zapoznać się przed zgłoszeniem na Szkołę
Animatora.
Dla tych, którzy kontynuują…
Tych, którzy kontynuują DSA zapraszam na sesję w dniach 7-8 października do Domu „Moria”
w Łukowie. Koszt sesji od tego roku 60 zł.
Jeśli ktoś nie może na tą sesję przyjechać lub rezygnuje z uczestniczenia w DSA proszę o
kontakt mailowy moderator@siedlce.oaza.pl najpóźniej 2 dni przed sesją. Przygotowywane są
materiały, noclegi i posiłki, zatem niech to będzie wyraz dojrzałości w podejściu do wspólnoty
DSA, abyśmy się nie martwili, oczekując na uczestnika oraz aby nie generować niepotrzebnych
kosztów.

4

FORMACJA W CIĄGU ROKU
Zaczynamy od września!
1. OAZA DZIECI BOŻYCH
Materiały, z których można korzystać przy prowadzeniu spotkań grup Dzieci Bożych zostały
wydane przez archidiecezję warszawską:


Spotkania formacyjne w grupach oazy dzieci Bożych. Rok I. Dziecięctwo Boże w relacji
do Ojca ”Ad Patrem”



Spotkania formacyjne w grupach oazy dzieci Bożych. Rok II Dziecięctwo Boże przez
Syna „Per Filium”.



Spotkania formacyjne w grupach oazy dzieci Bożych. Rok III Dziecięctwo Boże w Duchu
Świętym we wspólnocie „In Spiritu, in Ecclesia”

Pomocą może służyć również podręcznik „Z Maryją…”, który jest do nabycia w Diakonii
Diecezjalnej w Siedlcach.

2. OAZA NOWEJ DROGI
Formacja w prekatechumenacie, jakim jest oaza nowej drogi, przeżywana jest w jednorodnych
grupach wiekowych (rówieśniczych). Staraniem odpowiedzialnych powinno być troska o
zapewnienie grupy rówieśniczej i o systematyczne spotkania małej grupy w ciągu roku.
Spotkania małych grup Oazy Nowej Drogi to ewangeliczne rewizje życia.
Po I stopniu OND ich treść koncentruje się wokół hasła: „ja” i zawiera rozważania na temat: „kim
jestem?” - „Ewangeliczna Rewizja Życia po Oazie Nowej Drogi I stopnia”.
Po OND II stopnia zwracają uwagę uczestników na relacje międzyosobowe, stanowiące ważny i
nieodłączny aspekt życia każdego człowieka. - „Ewangeliczna Rewizja Życia po Oazie Nowej
Drogi II stopnia”.
Po III stopniu OND ich tematyka wyrażona jest w haśle „my” i pokazuje jak budować
chrześcijańską wspólnotę. - „Ewangeliczna Rewizja Życia po Oazie Nowej Drogi
III stopnia”.

3. OAZA NOWEGO ŻYCIA
Formacja podstawowa oparta jest na katechumenacie i dostosowana do przeżytych stopni (np.
nie można pojechać na II°, gdy nie przeżyło się I° oraz nie było pełnej formacji w ciągu roku w
małej grupie).
FORMACJA PO ONŻ 1°:
Osoby, które przeżyły rekolekcje letnie ONŻ 1° (będące, co najmniej w klasie 1 szkoły
ponadgimnazjalnej) i które podjęły decyzję przystąpienia do deuterokatechumenatu są
formowane w następujący sposób:
Spotkania:
 od wakacji do Adwentu: Droga Nowego Życia - 11 rozmów ewangelicznych;
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 od Adwentu: Dziesięć kroków ku dojrzałości chrześcijańskiej (jeden drogowskaz to dwa
spotkania)
Poza tym:
 praca z notatnikami do Drogowskazów
 patrz pkt 4
FORMACJA PO ONŻ 2°:
Spotkania:
 od wakacji do Adwentu: Wprowadzenie w Biblię (11 kręgów biblijnych)
 od Adwentu do Zesłania Ducha Świętego: Kręgi liturgiczno-biblijne. ( Rok B);
Poza tym:
 Wielki Post: praca z notatnikiem: Zawieram z Wami przymierze
 Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcyjnej. Już teraz proszę sobie
zarezerwować czas na rekolekcje.
 Patrz pkt 4
FORMACJA PO ONŻ 3°:
Spotkania:
 od wakacji do Adwentu: Droga do wspólnoty - 11 tematów dla pogłębienia
eklezjologicznego;
 od Adwentu: Szkoła Chrystusa - spotkania ewangeliczne.

4. NABOŻEŃSTWA JAKO „PRZEŻYCIE SZCZYTU” NA DANYM ETAPIE
FORMACJI
Ważnymi etapami w formacji podstawowej są nabożeństwa, które stawiają przed decyzjami
podjęcia kroku dalej w formacji.
I tak po I st. jest to WŁĄCZENIE DO DEUTEROKATECHUMENATU (grupy uczniów Chrystusa,
która chce wejść na drogę formacji Ruchu). Może się ono odbyć podczas Adwentowych
Rejonowych Dni Wspólnoty. Dotyczy to młodzieży oraz Domowego Kościoła. Proszę
odpowiedzialnych za Rejonowe Dni Wspólnoty o uwzględnienie tego w programie tych
wspólnych spotkań.
Po przeżyciu poszczególnych spotkań oraz osobistej pracy z Notatnikiem odnoszących się do
danego Drogowskazu Nowego Człowieka (Kroku) osoby przed II st. podejmują decyzję
przyjęcia danego Drogowskazu podczas CELEBRACJI DANEGO KROKU.
W przypadku osób przed III st. Celebracje mają charakter cotygodniowych SKRUTINIÓW NA
WIELKI POST.
Proszę odpowiedzialnych za grupy formacyjne przed II st. (w przypadku Kroków) i przed III st.
(w przypadku Celebracji na Wielki Post) - animatorów, moderatorów o zorganizowanie takich
celebracji w danej parafii lub w Rejonie.
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5. UWAGI SZCZEGÓŁOWE
Materiały formacyjne: konspekty spotkań, celebracji, notatniki będzie można zakupić podczas
Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie rozpoczynającej rok formacyjny (Powakacyjny
Dzień Wspólnoty) oraz w Diakonii Diecezjalnej w Siedlcach.
Warto nabyć je jak najwcześniej, aby już od września zacząć pracę formacyjną.
Spotkania i osobista formacja mają służyć pogłębieniu życia chrześcijańskiego oraz prowadzić
do dojrzałości chrześcijańskiej. Ich systematyczność oraz efekt pracy w postaci choćby
notatników uczestników będzie podstawowym wyznacznikiem podczas przyjęcia osób na
wakacyjne oazy.

Z pozdrowieniami i modlitwą
Ks. Marek Andrzejuk
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