Wrocław, 3 września 2008 r.

Do
Przewielebnych Księży Proboszczów
Archidiecezji Wrocławskiej
Po zakończeniu wakacyjnych rekolekcji oazowych członkowie Ruchu Światło-Życie
we wrześniu powinni rozpocząć pracę formacyjną w parafialnych grupach i kręgach w
ramach Oazy Rodzin, Oazy Dorosłych, Oazy Młodzieży i Oazy dzieci Bożych. Praca ta
będzie efektywna i przyniesie dobre owoce, gdy będzie otoczona troską duszpasterzy.
Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej prosi księży proboszczów o
roztoczenie opieki nad obecnymi w parafiach grupami oazowymi, tak, aby każda grupa
posiadała swojego kapłana moderatora lub opiekuna.
W tym roku formacja będzie pod hasłem „Czyńcie uczniów” i ma na celu
kształtowanie apostolskiej postawy oazowiczów. Prosimy księży moderatorów i opiekunów
grup oazowych o uczestnictwo i zaangażowanie ze swoimi grupami oazowymi w
następujących wydarzeniach:
1. Diecezjalny Dzień Wspólnoty – odbędzie się w Henrykowie na terenie Wyższego
Metropolitalnego Seminarium Duchownego w sobotę, 4 października 2008 r.
Dzień Wspólnoty będzie miał temat: „Czynić uczniów przez słowo” i przebiegać będzie
według następującego planu:
1100 – zawiązanie wspólnoty,
1130 – Godzina Świadectwa,
1230 – Katecheza i Spotkania w małej grupie,
1330 – przerwa,
1350 – przygotowanie do Eucharystii,
1400 – Eucharystia,
1515 – Agapa,
1700 – zakończenia Dnia Wspólnoty.
Eucharystii przewodniczyć będzie J.E. Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.
Dojazd jest możliwy pociągiem z Wrocławia o godz. 925, a powrót pociągiem z
Henrykowa o godz. 1727
2. Następne Dni Wspólnoty odbędą się w grupach rejonowych w następujących terminach:
7 grudnia 2008 r., 15 marca 2009 r. i 17 maja 2009 r.
W tym roku zapraszamy księży moderatorów na spotkania kapłanów
odpowiedzialnych za grupy oazowe do Parafii Św. Maurycego we Wrocławiu przy ul.
Traugutta 34 w następujących dniach: 15 września 2008 r., 10 listopada 2008 r., 9 lutego 2009
r., 27 kwietnia 2009 r. i 8 czerwca 2009 r. o godz. 2000.
Diakonia Słowa gdzie można nabywać materiały formacyjne i uzyskać informacje:
Wrocław, ul. Katedralna 4 p. 19, czynna jest we wtorki 1000-1200 i 1600-1800 oraz we czwartki
1600-1800.
Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie ks. Bogusław Stec - nr tel.: 0601 874882,
e-mail: bstec@post.pl .

