
SPOTKANIE 8 

ZADANIA DIAKONII REALIZOWANE NA POZIOMIE KRAJU, DIECEZJI, 

REJONU, PARAFII. 

NA CO WARTO ZWRÓCIĆ UWAGĘ: 
 Nie warto też tworzyć wielu małych, zamkniętych obiegów informacji. Cenne jest na 

przykład tworzenie wspólnej strony diecezjalnej, na której w jednym miejscu można 

znaleźć informacje o życiu wszystkich grup, stanów w danej diecezji. Nikt nie będzie 

codziennie przeglądał kilkunastu stron. Na stronie diecezjalnej czy ogólnopolskiej 

powinny być zawsze dostępne podstawowe informacje i relacje. 

 Warto zadbać o łączność ze stroną centralną Ruchu Światło-Życie i umieszczanie 

również  serwisie diecezjalnym informacji ze stron centralnych DK czy diakonii 

specjalistycznych. 

 Ważne jest planowanie treści, zwłaszcza relacji ze wszystkich ważniejszych spotkań 

w diecezji czy ogólnokrajowych, które na stronach po prostu powinny się znaleźć.  

 Trzeba budować w sobie i innych przekonanie o konieczności wymiany doświadczeń czy 

dzielenia się informacjami – w każdy możliwy sposób. 

 Kierunkiem rozwoju diakonii w diecezjach jest budowanie redakcji – wspólnoty. Ważne 

jest również rozwijanie własnego warsztatu. 

PARAFIA I REJON 
Nie ma właściwie sensu tworzenia własnej wspólnoty strony parafialnej czy rejonu. Diakonia 

DKS na poziomie parafii powinna się włączyć w prowadzenie strony parafialnej, gazetki, gablot. 

Jej członkowie w miarę możliwości powinni włączać się w pracę diecezjalnej DKS, 

a przynajmniej utrzymywać z nią łączność. 

Mogą pomagać przy utrzymywaniu i wypracowywaniu dzieł komunikowania społecznego na 

poziomie parafii, a z pewnością służyć jako informatorzy czy korespondenci. 

DIECEZJA 
W miarę możliwości powinna być prowadzona strona diecezjalna całego Ruchu, zbierająca 

wszystkie informacje z życia Ruchu na terenie diecezji.  Zazwyczaj jest również przygotowywany 

biuletyn albo drukowany, albo rozsyłany w formie PDF. 

Można również przygotowywać wspólnie materiały o Ruchu do umieszczania w gablotkach, 

informacje o rekolekcjach wakacyjnych, plakaty itp. 

KRAJ 
Pomoc w redakcji dzieł centralnych i przy administrowaniu serwera. 

Wspólna praca przy takich stronach jak np. W Ruchu, która jest kierowana do osób spoza Ruchu 

lub na początku formacji. Warto, żeby była to płaszczyzna, o którą troszczymy się wspólnie 

i czynimy coraz bogatszą, zamiast wkładać w każdej diecezji osobną pracę w powtarzanie tych 

samych, w sumie dość ubogich informacji. Jest to miejsce na gromadzenie świadectw, 



opowiedzenia o swoim doświadczeniu życia z Bogiem, i przybliżenia w przystępny sposób drogi 

formacyjnej Ruchu Światło-Życie. 

DIAKONIE SPECJALISTYCZNE 
Warto zadbać o kontakty z innymi diakoniami specjalistycznymi Ruchu, nie rozdrabniać dzieł 

(nie ma w sumie potrzeby tworzenia osobnych stron każdej diakonii, sensowniejsze jest 

przygotowanie wygodnej zakładki na stronie diecezjalnej). 

 


