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Część	I	-	dzielenie	się	życiem	rejonów.	

Rejon	1	
Wielka	
Wyspa

Radości:
-małżeństwa w parafii św. Faustyny zabrały się za budowanie wspólnoty i zaczynają od rekolekcji 
"Boży pomysł na udane małżeństwo", które bedą prowadzone przez kilka małżeństw. Będą to 
rekolekcje stacjonarne. Do tej pory były prowadzone przez Krystynę i Wiesława Bratków, którzy 
postanowili przekazać te rekolekcje młodszym małżeństwom.
- powstały też zajęcia dla małych dzieci "KREDKI", odbywają się w każdy piątek, a prace dzieci 
wystawiane są w kościele. Na bazie tych zajęć powstał pomysł na opiekę nad dziećmi w trakcie 
rejonowego dnia wspólnoty.
- trwają w dalszym ciągu spotkania oazowe osobno dla dzieci młodszych i starszych
- powstała też inicjatywa wykonania tańca radości ze zmartwychwstania w niedzielę Miłosierdzia 
Bożego.
- mamy 2 małżeństwa chętne do założenia nowego kręgu na Biskupinie.
Troski:
- brak kandydatów na parę rejonową
- co radzić animatorom kręgów, w których cieżko się wszystkim zebrać i zwłaszcza w sezonie 
chorobowym odwołują kręgi. Głównie dotyczy to młodych kręgów, gdzie brak jest jeszcze 
odpowiedzialności za wspólną formację

Rejon	2	
Psie	Pole

Radości:
1. Powstaje nowy krąg na Pawłowicach-  6 par oraz przy parafii pw. NMP. Matki Miłosierdzia 
przy ul.  Brucknera 6 par.
2. Członkowie DK z naszego rejonu biorą udział w organizacji kursu  Alpha dla młodzieży 
bierzmowanej.
3. Odbył się Dzień skupienia dla kobiet - temat duchowość kobiety.
4. Pary z naszego rejonu prowadzą adorację raz w miesiącu w parafii pw. Jana Apostoła.
Troski:
1. Mało par wybiera się na rekolekcje letnie.
2. Posługują najczęściej ci sami.

Rejon	3	
Maksymilian	
Kozanów

Nasze radości.
Od lutowego spotkania rejonowego mamy dwie pary łącznikowe, które wspierają nas w 
odwiedzaniu kręgów. Obie z części gądowskiej, chociaż odwiedzają kręgi też rejonu 
kozanowskiego.
Kozanów wspólnie z rejonem z Sudeckiej przygotowują Triduum Paschalne w Ligocie. 
Na Kozanowie ruszają spotkania "Zatrzymaj się w biegu" - kolejna już edycja. Odpowiedzialni za 
oba przygotowania to Danusia i Andrzej Witkowie.
W czerwcu kończy pilotaż aż pięć kręgów.
W młodych kręgach, które właśnie kończą pilotaż lub skończyły są pojedyncze gorliwe 
małżeństwa, które ciągną za sobą inne.
Troski
Jeszcze ciągle nie mamy kandydatów na pary rejonowe - najlepiej dla dwóch rejonów oddzielnie. 
Są małżeństwa, które od dłuższego czasu nie jeżdżą na rekolekcje. 
Mamy pary animatorskie, które nie pojawiły się na obu kręgach rejonowych i jest utrudniony z 
nimi kontakt.
Nadal niewiele osób bierze udział w Dniach Wspólnoty. Częstym powodem są wyjazdy rodzinne, 
"obowiązki" rodzinne.
Na Stabłowicach są chętni do kręgu, ale para pilotująca jest wolna dopiero od września. Nie 
wiemy czy przeciągać czekanie.
W Smolcu przeciągnęliśmy do zakończenia wizyty kolędowej i teraz pary się rozmyślają.
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Rejon	4	
Stysia

Radości:
udało się przygotować bal sylwestrowy i bal karnawałowy dla dzieci,
para z naszego rejonu organizuje wyjazdowe warsztaty dla małżeństw 9- 11 marzec, uczestniczy 13 
par małżeńskich,
przygotowujemy nabożeństwo Drogi Krzyżowej 
znaleźliśmy dom na rekolekcje (było to naszą troską na poprzednim spotkaniu)
Troski:
szukamy diakonii muzycznej i wychowawczej ( 3-19 VIII Zakopane)
szukamy następców, niestety odzew jest mierny. Obecnie jedna z par przemadla swoją decyzję.

Rejon	5	
Sudecka

Radości:
Ruszył krąg po kursie Zatrzymaj się w biegu... 
Ruszyła strona wspólnoty oazowej przy Sudeckiej
https://oazarodzin.pl/ (domena się jeszcze zmieni)
Na jej podstawie są rozsyłane informacje wspólnotowe w formie newslettera.
https://oazarodzin.pl/triduum-paschalne-w-formie-rekolekcji/ (z pomocą Danusi i Andrzeja 
Witków)
https://oazarodzin.pl/21-kwietnia-dla-malzenstw/ (ks. Pawlukiewicz, inicjatywa i organizacja - 
Ewa i Sławko Grekow)
https://oazarodzin.pl/rekolekcje-i-stopnia-dla-rodzin/ (tutaj z trudności - ośrodek nieoczekiwanie 
zmienił termin, nasza ekipa w pośpiechu sprawdza opcje)
https://oazarodzin.pl/rekolekcje-iii-stopnia/ (z pomocą Mai i Wojtka Pietkiewiczów)
Trudności:
https://oazarodzin.pl/reorganizacja-kregow  (spodziewamy się trudności)
https://oazarodzin.pl/nowa-para-rejonowa (na razie wszyscy nam odmawiają)
Sytuacja w Sobótce.

Rejon	7	
Chrystusa	
Króla

RADOŚCI:
1.       Rodzinny Bal Sylwestrowy – cieszył się powodzeniem, zadowoleni goście, szczęśliwe dzieci
2.       Jasełka parafialne i diecezjalne – zaangażowanie całej wspólnoty
3.       Zorganizowaliśmy parafialny wyjazd na Misterium Męki Pańskiej do Krakowa
4.       Powstanie nowego kręgu – rozpoczyna pilotaż
WYDARZENIA:
1.       Rejonowe Rekolekcje Wielkopostne – 16-18.03.2018r. – Nysa – Temat :Św. Józef
2.       Warsztaty Pogodnych Wieczorów – 21.04.2018r.
TROSKI:
1.       Poszukujemy małżeństw do pilotowanego kręgu. (jedno z małżeństwa bardzo długo czekało 
na krąg i dlatego postanowiliśmy rozpocząć z nimi spotkania – 3 małżeństwa)
2.       Małe zaangażowanie w dni wspólnoty – szukamy pomysłów na zaangażowanie lub zmianę 
sposobu pracy rejonu.
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Rejon	8	
Karłowice

Rejonowe radości:
-  rekolekcje adwentowe - w dniach 1-3.12.2017 zorganizowaliśmy jako rejon rekolekcje 
adwentowe dla narzeczonych i małżonków p.t. "Seks w wolności, miłość bez barier". Rekolekcje 
wygłosili Joanna i Andrzej Zinka, małżeństwo z Gdańska, posługujące w diakonii życia. cieszymy 
się, ponieważ było sporo osób spoza wspólnoty.
- spotkanie opłatkowe rejonu - 7.01. spotkaliśmy się rejonowo - trwając w radości Bożego 
Narodzenia. Najpierw włączyliśmy się w posługę na Mszy, później spotkaliśmy się w Domu 
Katechetycznym  - były życzenia i ciacho :)
- rekolekcje wielkopostne - w dniach - 2-4.03. zorganizowaliśmy jako rejon rekolekcje 
wielkopostne dla małżeństw i narzeczonych, p.t. " Prawda Was wyzwoli", które poprowadził o 
Hieronim Stypa OFM. W rekolekcjach wzięło udział sporo osób. Tak duża frekwencja daje nam 
motywację, by takie rekolekcje organizować.
- nowy krąg - już oficjalnie dołączył do naszego rejonu krąg z Borowskiej. Powolutku się wdrażają 
(póki co, głównie Animatorzy).
- nowe Małżeństwo - do kręgu, w którym są tylko 3 rodziny (krąg trudny, mocno doświadczony 
życiowo), dołącza Rodzina z Maciejówki - liczymy na ożywienie kręgu :)
Rejonowe bolączki:
- komunikacyjna bieda - nie wszyscy Animatorzy informują swoje kręgi o bieżących wydarzeniach. 
Od nowego roku ogłoszenia będziemy wysyłać do wszystkich.
-  problem/trudność w uczestniczeniu w Dniach Wspólnoty. Dla wielu osób ten dzień jest mocno 
‘naciągany’, sztuczny. Przychodzą tylko osoby zaangażowane do posług. Zrobiliśmy króciutką 
ankietę i poprosiliśmy Małżeństwa o szczere odpowiedzi. Liczymy na to, ze okaże się coś innego 
niż tylko zwyczajne niechcenie, i że uda się jakoś zaradzić.
- trudności z zaangażowaniem w sprawy wspólnoty - czasami mamy wrażenie, że trzeba ludzi "na 
siłę" motywować. Myślimy, że wynika to z braku poczucia odpowiedzialności za wspólnotę i 
przynależności do niej. Sądzimy, że w dużej mierze przyczyną tego jest nasze rozstrzelenie po 
całym mieście i poza jego granicami....

Rejon	9	
Maciejówka

Radości:
- cieszy nas, że rejon organizuje oazy letnie
- obserwujemy wzrost obecności kręgów na dniach wspólnoty.
Smutki:
- trudności ze znalezieniem księdza, diakonii muzycznej i wychowawczej na letnią oazę

Rejon	10	
Franciszek

Rejon	11	
Oleśnica

Wydarzenia i radości: Co miesiąc odbywa się msza, na której modlimy się o beatyfikację ks. F. 
Blachnickiego. Po mszy jest modlitwa uwielbienia. Zauważamy wzrost liczby uczestników na 
RDW, szczególnie wśród nowych kręgów. W ostatnim kwartale utworzyły się 2 nowe kręgi: jeden 
w Oleśnicy (po kursie „Zatrzymaj się w biegu”), drugi w Brzeziej Łące. Pary małżeńskie, które do 
tej pory nie organizowały rekolekcji, podejmują się organizacji rekolekcji; są też nowe pary, które 
podejmują się posług na rekolekcjach. Uaktywnia się grupa osób działająca na rzecz ochrony życia 
poczętego – comiesięczna modlitwa pod szpitalem miejskim.
Troski: Osoby, które od wielu lat nie jechały na rekolekcje, w dalszym ciągu nie podejmują tego 
zobowiązania. Zauważyliśmy też duży brak umiejętności dzielenia się życiem i zobowiązaniami 
podczas spotkania kręgu. Brak kapłanów na spotkaniach w kręgach lub tylko częściowa obecność 
kapłana na spotkaniu.
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Rejon	12	
Oława

Radości:
1.      Dobrze przeżyty wyjazdowy RDW w grudniu (w Nysie) – wartościowe treści J – ale mało 
osób przyjechało L
2.      Dużo osób na RDW 4 marca tj. ok. 45 dorosłych i 50 młodzieży. Po raz pierwszy od lat 
więcej było młodych niż dorosłych !
3.      W prowadzenie RDW udaje się zaangażować młodych i gospodarzy do których 
przyjeżdżamy.
4.      Udane Dialogi Małżeńskie na przełomie roku – 4 małżeństwa spoza DK.  
5.      Udana zabawa opłatkowa na 110 osób.
6.      Coraz lepsza współpraca z księżmi.
7.      Przygotowujemy się do:
- Randek Małżeńskich
- Biwaku Ojcowskiego
- Warsztatów z NPR
- Kursu Crowna w formie rekolekcji
- Dialogów Małżeńskich
- ORAR Ist
Troski:
1.      Rekolekcje z kursem Crowna, póki co nie będą rekolekcjami tematycznymi DK – brak 
jasnych procedur
2.      Pewien ksiądz zniechęcał do uczestnictwa w RDW, a 1 para pilotująca nie zachęcała.
3.      Małe angażowanie się rejonu w działania, a także odpowiadanie na maile.     
4.      Nie zawiązał się jeszcze krąg w Brzegu pomimo kilku prób.

Rejon	13	
Wołów	
Brzeg	Dolny		
Oborniki	
Trzebnica

Nasze radości to:
- w Trzebnicy powstał krąg pilotowany.
- raz w miesiącu Domowy Kościół prowadzi nabożeństwa do św Jadwigi:
Wołów - ostatni piątek miesiąca
Trzebnica- trzeci wtorek miesiąca 
- 9 kwietnia Domowy Kościół będzie prowadził w Wołowie nabożeństwo podczas którego można 
podjąć Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.
Trudnością w naszym rejonie jest niska frekwencja małżeństw z kręgów Trzebnickich na Dniach 
Wspólnoty. Jest to powiązane z tym, że są to młode małżeństwa z małymi dziećmi(choroby, 
problem z dojazdem).

Rejon	14	
Strachocin

Wydarzenia w ostatnim czasie:
- kurs Alpha
- rozpoczęły się zapisy na kurs Zatrzymaj się w biegu
- bal karnawałowy dla wspólnoty (3/4 wspólnoty bawiło się na nim)
- bal karnawałowy dla dzieci
- co miesięczne msze dla wspólnoty w poszczególnych parafiach, z których pochodzą małżonkowie 
naszej wspólnoty
Nasze troski:
- trudności w pozyskaniu nowych kapłanów do opieki nad kręgami (kapłani z parafii Kamieniec i 
Gajków odmawiają współpracy)
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Rejon	15	
Krucza

Radości:
Pary z rejonu podjęły się posługi w przygotowaniach rodziców dzieci I komunijnych, są też osoby 
zaangażowane w Kurs Alpha odbywający się przy parafii na Kruczej. Odbył się też ORAR I, w 
którym uczestniczyło sporo małżeństw z naszego rejonu. W naszym odczuciu i relacji uczestników 
bardzo owocny czas :), zrodził się pomysł diakonii liturgicznej, która 10.03 ma mieć pierwsze 
spotkanie. Mamy włączyć się również w nabożeństwa Drogi Krzyżowej w parafii.
Wielką radością jest dla nas nowy, pilotowany krąg. Małżeństwa są bardzo otwarte, chętne do 
poznawania charyzmatu Ruchu. Jedno z małżeństw po 2 spotkaniach zapisało się na ORAR I, a w 
tej chwili są już zapisani na OR I
Druga radość, zauważyliśmy otwartość i entuzjazm małżeństw po ORAR I na posługę np. podczas 
RDW. Wielką radością jest również dla nas posługa naszego moderatora O. Mariana. Żyje 
sprawami rejonu, małżeństw, chce nam towarzyszyć, podejmuje nowe zadania. W naszym rejonie 
przyszły na świat 3 Zośki :).
Troski:
Największą troską jest dla nas w dalszym ciągu komunikacja, przepływ informacji, szczególne ze 
starszymi kręgami. Nie wiemy, jak możemy bez narzucania się domagać się odpowiedzi na maila, 
podjęcie posług chociażby na RDW. Mamy problem też, aby dotrzeć na te kręgi w odwiedziny 
(mowa o 2 kręgach), jedni nie podają nam terminów, a te też często zmieniają się…drugi krąg ma 
niezmiennie kręgi w tygodniu o godz.16. Prosiliśmy, aby zmienić godzinę raz na 18 lub dzień na 
weekend, niestety póki co musimy czekać, aż będzie możliwe dla nas być o 16 w tygodniu u nich. 
Ten krąg nie ma kapłana aktualnie…

Para	
diecezjalna

1. Odwiedziny w kręgach rejonowych (10) i spotkania indywidualne.
2. Spotkania DOR z zespołami rekolekcyjnymi
3. Krajowe Spotkanie Odpowiedzialnych DK - wraz z ks. Jerzym byliśmy w Warszawie 19-21 

stycznia - podjęcie tematu katechumenatu rodzinnego.
4. Kongregacja Odpowiedzialnych RŚ-Ż na Jasnej Górze
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