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Szczęść Boże, 

 

Bardzo dziękujemy wszystkim Animatorom za przybycie i uczestnictwo w Kręgu 

Rejonowym.  

W celu przypomnienia tematów omawianych na Kręgu Rejonowym, przesyłamy informacje, 

o których ostatnio rozmawialiśmy: 

1) Zakończyliśmy reorganizację Kręgów, a ostatnie wybory Par Animatorskich na rok 

formacyjny 2018/2019, odbyły się w miesiącu listopadzie. 

Mamy 13 Kręgów, z czego 6 Kręgów jest na poziomie formacji permanentnej,                           

a 2 Kręgi są pilotowane.  

Nadal poszukujemy trzech Małżeństw do pełnienia posługi Par Łącznikowych. Prosimy                      

o zgłoszenia chętnych Małżeństw do tej posługi. 

2) Zakończyliśmy Kurs „Zatrzymaj się w Biegu”(edycja 2018). Jak co roku, odbyło się sześć 

spotkań piątkowych oraz uroczysta Eucharystia z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. 

W tym roku wyjazd rekolekcyjny był w Krzydlinie Małej w terminie 16-18.11.2018 r.                     

Tegoroczna edycja Kursu prawdopodobnie spowoduje powstanie 2 nowych Kręgów do 

pilotażu, do których poszukujemy Par Pilotujących. 

Dziękujemy wszystkim za dotychczasowe zaangażowanie w Kurs „Zatrzymaj się w 

Biegu” oraz już teraz prosimy o zbieranie sił na kolejną edycję w 2019 roku. 

3) Dziękujemy również wszystkim za zaangażowanie w cykliczną / comiesięczną 

Eucharystię wspólnotową, na której gromadzi się cała wspólnota Ruchu Światło – Życie 

przynależąca do Rejonu V „SUDECKA”. Zapraszamy również w następne trzecie 

niedziele kolejnych miesięcy o godzinie 12:30 – tj. w czasie sumy parafialnej. Najbliższa 

Eucharystia wspólnotowa już 16. grudnia 2018 r. o godz. 12:30, a po niej krótka agapa.  

4) Od czasu przejęcia przez nas posługi Pary Rejonowej, odbyły się już dwa Rejonowe Dni 

Wspólnoty (tj. Jesienny RDW oraz Adwentowy RDW). W związku z planowaną 

reorganizacją (na szczeblu diecezjalnym) Rejonów Ruchu Światło – Życie prosimy już 

dziś o rezerwację czasu w dniu 16.03.2019 r. na kolejny – Wielkopostny Rejonowy Dzień 

Wspólnoty, który będzie jednym z ostatnich RDW w obecnym (większym) Rejonie Ruchu 

Światło – Zycie, obejmującym nie tylko parafię pw. Św. Augustyna we Wrocławiu, ale 

również parafię pw. Św. Franciszka we Wrocławiu oraz parafię pw. Najświętszego 

Zbawiciela we Wrocławiu - na Wojszycach. Za najbliższy RDW odpowiedzialna jest 

wspólnota oazowa przy parafii Św. Augustyna we Wrocławiu. 
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5) W dalszym ciągu oczekujemy na pisemne zgody na newslettera z Kręgów, z których jeszcze nie 

dotarły do nas – Pary Rejonowej, abyśmy zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO mogli 

wysyłać newlettera.  

6) Prosimy o przekazywanie nam informacji, dotyczących terminów spotkań Kręgów DK, abyśmy 

mogli zaplanować sobie kalendarz ewentualnych odwiedzin Kręgów DK, a także – w razie 

potrzeby - pomóc w organizacji wspólnotowej diakonii wychowawczej. W związku z tym, 

ponownie prosimy wszystkie Pary Animatorskie o przesyłanie nam (sms’em, bądź                      

e-mail’em) na początku miesiąca informacji o terminach spotkań Kręgów DK wraz                          

z informacjami o ewentualnych potrzebach pomocy przy organizacji diakonii 

wychowawczej w czasie spotkań Kręgów DK. 

7) Zgodnie z prośbą Pary Diecezjalnej, ponawiamy prośbę rozważenia możliwości organizacji 

rekolekcji oazowych – przede wszystkim formacyjnych (zarówno 15-dniowych, jak i krótszych). 

W związku z tym, prosimy o zgłaszanie propozycji kadrowych (dotyczących konkretnych 

Małżeństw) i organizacyjnych (dotyczących terminów i miejsc organizacji rekolekcji).  

8) Na progu Nowego 2019 Roku, prosimy – w miarę możliwości – o wpłacanie składek 

członkowskich – tzw. dniówek, z których finansowane są różne potrzeby wspólnotowe, w tym 

również wszelkie dofinansowania do wyjazdów rekolekcyjnych. Więcej informacji na ten temat 

podaliśmy w poprzednim podsumowaniu Kręgu Rejonowego z dnia 06.10.2018 roku. 

9) Zachęcamy – zwłaszcza obecne Pary Animatorskie – do uczestnictwa w rekolekcjach                             

ORAR I stopnia i/lub ORAR II stopnia, aby wiedzę zdobytą w trakcie rekolekcji móc wykorzystać 

do animowania i moderowania powierzonych Kręgów. 

10) Pozostałe bieżące sprawy oazowe: 

a) Dziękujemy czterem Kręgom za przyjęcie czterech kleryków na comiesięczne spotkania 

Kręgów. 

b) Dziękujemy wszystkim „oazowiczom”, a w szczególności Violi Sroce oraz Teresce Giełdzie,                        

za zaangażowanie w przygotowanie oraz sprzedaż wieńców adwentowych (30.11.2018 r. – 

02.12.2018 r.). W tym roku inicjatywa ta przebiegła bardzo sprawnie i daje nam nadzieję,                      

że ewentualne inne takie działania będą również sprawnie przeprowadzone. 

c) Dziękujemy za uczestnictwo w diecezjalnych uroczystościach Niepokalanego Poczęcia 

Najświętszej Maryi Panny (święcie patronalnym Ruchu Światło - Życie) oraz zapraszamy na 

kolejne święto patronalne DK – w dniu 30.12.2018 r. w dniu święta Świętej Rodziny. 

d) Podjęliśmy próbę organizacji diakonii muzycznej. Wszystkie osoby chętne do włączenia się 

we wspólny śpiew, proszone są o telefoniczne zgłoszenie się do Agnieszki (tel. 663-434-175).  
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e) Kolejna Para Rejonowa – zostanie wybrana za niespełna dwa i pół roku. Moderator Rejonowy 

– ks. Mateusz Ciesielski – w trakcie ostatniego Adwentowego Rejonowego Dnia Wspólnoty 

(09.12.2018 r.) poinformował, że dwa Rejony DK w diecezji zostały „rozwiązane”, bowiem 

nie było wystarczającej ilości Małżeństw gotowych do podjęcia tej posługi. W związku z tym, 

ponownie prosimy, aby każdy Krąg Domowego Kościoła zastanowił się, co może zrobić w tym 

celu, aby przed  kolejnymi wyborami Pary Rejonowej (w Rejonie „SUDECKA” w czerwcu 

2021 roku) nie zabrakło Małżeństw chcących podjąć tą posługę.  

 

Na zakończenie jeszcze raz dziękujemy Wam za uczestnictwo w ostatnim Kręgu Rejonowym i już 

teraz zapraszamy na kolejne spotkanie Kręgu Rejonowego w dniu 02. marca 2019 roku o godz. 10:00 

– tak jak ostatnio na Sudeckiej. 

 

Pozdrawiamy serdecznie 

 

Z Bogiem, 

 

Agnieszka i Mirosław Bąk 

 
************************************ 

„W oczach Boga wszystko wygląda inaczej.” 

ks. Franciszek Blachnicki 


