„Aby liturgia stawała się coraz bardziej źródłem i szczytem naszego życia ”




SŁUŻBA w zgromadzeniu liturgicznym, zwłaszcza w swojej parafii
MODLITWA – codzienna, dowolnie wybrana, w powyższej intencji
WSPÓŁPRACA – dzielenie się wypracowanymi w naszych środowiskach metodami

Istnieje także możliwość MATERIALNEGO WSPARCIA działań Centralnej Diakonii Liturgicznej:
– wpłaty zwykłe – koniecznie z dopiskiem: CDL: Fundacja "Światło-Życie", Ośrodek w Bydgoszczy
ul. Bydgoskich Olimpijczyków 11, 85-796 Bydgoszcz
Konto bankowe: 14 1090 1072 0000 0001 1788 3386
– przekazanie 1% podatku: w deklaracji podatkowej należy wpisać nr KRS 0000071891
oraz koniecznie podać cel szczegółowy: CDL
ODPOWIEDZIALNI ZA CENTRALNĄ DIAKONIĘ LITURGICZNĄ RUCHU ŚWIATŁO -ŻYCIE:
MODERATOR ks. Marcin Loretz ANIMATOR Wojciech Kosmowski SEKRETARIAT Patrycja Kulczewska
STRONA INTERNETOWA: www.oaza.pl/cdl

KONTAKT: cdl@oaza.pl

Przesłanie Papieża Franciszka
z okazji 50-lecia
promulgowania
Konstytucji o liturgii
Sacrosanctum Concilium:

"Pozost aj e j eszc ze ba rdzo dużo do zrobi eni a dl a wła ści wego i pełnego
przyswoj eni a Konst yt ucji o li t urgii przez oc hrzc zonyc h
i przez kości el ne wspól not y.
Chodzi mi szc zegól ni e o podej mowa ni e wysi łku
c el em soli dnej i orga ni cznej forma cj i li t urgic znej
za równo wi ernyc h świ ec ki c h, j a k duc howi eńst wa i osób konsekrowa nyc h"

Ruch Światło-Życie jest pedagogią nowego człowieka. Formacja w Ruchu dokonuje się w sposób
dostosowany do wieku i stanu. Zawiera ona pewne elementy stałe – jednym z nich jest prowadzenie
do umiłowania liturgii i do życia nią. Streszczeniem tego ideału jest VII krok ku dojrzałości chrześcijańskiej:
LITURGIA, szczególnie eucharystyczna,
jest uprzywilejowanym miejscem
spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym,
znakiem objawiającym i urzeczywistniającym
tajemnicę Kościoła – wspólnoty
oraz źródłem i szczytem jego życia;
dlatego chcę zawsze
jak najpełniej w niej uczestniczyć,
a moim zaszczytem i radością
jest służba w zgromadzeniu liturgicznym
według zaleceń soborowej odnowy liturgii.
Prowadzenie do umiłowania liturgii dokonuje się nie poprzez "musztrę", ale na drodze mistagogii, czyli
wprowadzania uczestników do piękna liturgii przez animatorów i tych wszystkich, którzy są w stanie to zrobić
(np. rodzice wprowadzają swoje dzieci).
Ruch Światło-Życie wypracował narzędzia
do tego celu, aby takie oazy liturgiczne tworzyły
nie tylko wspólnoty formalnie należące do Ruchu,
ale także, by inspirować ich powstawanie w parafii
i by członkowie Ruchu współpracowali z innymi
wspólnotami zaangażowanymi w tworzenie grup
służby liturgicznej czy też - szerzej - z posługującymi
przynajmniej okazjonalnie w liturgii.
Pomóc w tym mogą dodatkowe narzędzia, które znajdują się bądź w materiałach
formacyjnych, bądź na stronach internetowych. Wśród wielu stron poświęconych
liturgii warto zwrócić uwagę na następujące (na odwrocie znajdują się kody QR
do podanych stron):
1. Centralna Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie: www.oaza.pl/cdl/
2. CDL - Triduum Paschalne: www.oaza.pl/cdl/triduum/
3. CDL - Katechizm Służby Liturgicznej: www.oaza.pl/cdl/ksl/
4. CDL - Spis materiałów liturgicznych: utn.pl/cdl-sml-pdf
5. Prezentacja: Czym jest diakonia liturgiczna: utn.pl/cdl--czym-jest-dl-ppsx
6. Szkoła czytania - nie tylko dla lektorów: utn.pl/ika--szkola-czytania
7. Biuletyn Odnowy Liturgii: utn.pl/ika--biuletyn-odnowy-liturgii
8. Teczki Krajowego Duszpasterstwa Służby Liturgicznej: utn.pl/cdl--teczki-kdsl
9. Strona DDL diecezji zielonogórsko-gorzowskiej: www.ddl.org.pl/
10. Niniejsza broszura (do pobrania): utn.pl/cdl--broszura-dl-pdf
11. Inne polecane strony (linki): utn.pl/cdl--polecane-strony
12. – 18: Katechezy i konferencje ks. Franciszka Blachnickiego dotyczące liturgii:
Liturgia w świetle tajemnicy Chrystusa Sługi; Formacja służby liturgicznej jako jedna z form młodzieżowego
deuterokatechumenatu w parafii; Liturgia jako zasada koncentracji w formacji kapłańskiej; Odnowa liturgii
a tradycje życia parafialnego; Urzeczywistnianie się Kościoła w liturgii; Szczyt i źródło życia Kościoła; Litera i Duch.

