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zwiastowaniu wiernie wyraziła i którą zachowała bez wahania pod
krzyżem aż do wiekuistego dopełnienia się zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego
zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie
zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej macierzyńskiej
miłości opiekuje się braćmi Syna swego pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny”.

Namiot spotkania
Łk 1, 46–56 (Pieśń Maryi)

Eucharystia
Agapa

Dzień wspólnoty animatorów i diakonii
Temat: Wolni i wyzwalający
Przebieg

Zawiązanie wspólnoty
Modlitwa i przedstawienie się uczestników
Katecheza
W zależności od lokalnych potrzeb (wiedzy, świadomości itp.)
można tę część przygotować jako wykład porządkujący podstawowe
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informacje o KWC, można też przeprowadzić warsztaty na temat KWC
(trzeba wtedy zarezerwować więcej czasu, zaprosić prowadzących).
Celem będzie pokazanie KWC jako dzieła wpisującego się w czynienie miłosierdzia. Warto podkreślić jej społeczny wymiar, przytaczając m.in. fragment z adhortacji papieża Franciszka Evangelii gaudium
(n. 176 i 177):
Ewangelizowanie oznacza uobecnianie królestwa Bożego w świecie. (…)
Obecnie chciałbym się podzielić swoją troską o społeczny wymiar ewangelizacji, ponieważ jeśli nie zostanie on odpowiednio ukazany, to grozi nam
zniekształcenie autentycznego i pełnego znaczenia misji ewangelizacyjnej.
Kerygma posiada nieuchronnie treść społeczną: w samym sercu Ewangelii
znajduje się życie wspólnotowe i zaangażowanie się na rzecz innych. Treść
pierwszego przepowiadania ma natychmiastową reperkusję moralną, której centrum jest miłość.

Przypominamy, że KWC ma różne wymiary:
–– czyn osobistej wolności
–– zadośćuczynienie za grzechy pijaństwa,
–– wyraz miłości do ludzi uzależnionych, dla których zupełna abstynencja jest jedynym warunkiem trzeźwości,
–– skuteczny środek przemiany obyczajów,
–– sposób pracy nad sobą i kształtowania charakteru,
–– ważny środek profilaktyczny i wychowawczy,
–– znak miłości do ojczyzny.

Godzina odpowiedzialności:
Cz. 1. Praca w grupach
a) Dzielenie się fragmentem z bulli papieża Franciszka Misericordiae vultus:

W Ewangelii według św. Łukasza znajdujemy jeszcze inny, ważny
aspekt przeżywania z wiarą Jubileuszu. Ewangelista opowiada, że Jezus
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w szabat powrócił do Nazaretu i, jak miał w zwyczaju, udał się do
synagogi. Tam też został poproszony o odczytanie fragmentu Pisma
i o skomentowanie go. Wybrany fragment pochodził z Księgi Proroka
Izajasza, gdzie jest napisane: „Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie
namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać
rany serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom
swobodę; aby obwieszczać rok łaski Pańskiej” (Iz 61, 1–2). „Rok łaski”
– rok miłosierdzia: to właśnie jest nam ogłoszone przez Pana i tym pragniemy żyć. Ten Rok Święty niesie ze sobą bogactwo misji Jezusa, które
odbija się echem w słowach Proroka: zanieść słowo i gest pocieszenia
biednym, ogłosić wolność tym, którzy są więźniami nowych form niewolnictwa nowoczesnego społeczeństwa, przywrócić godność tym,
którzy zostali jej pozbawieni. Przepowiadanie Jezusa staje się na nowo
widoczne w odpowiedziach wiary, które chrześcijanie powinni dawać
przez osobiste świadectwo. Niech towarzyszą nam słowa Apostoła:
„kto pełni uczynki miłosierdzia, niech to czyni ochoczo” (Rz 12, 8).

b) Rozmowa dotycząca KWC w naszej diecezji i ogólnie tematu
wolności człowieka:
–– Co to znaczy: być wolnym człowiekiem? (Dlaczego Maryja
jest wzorem?)
–– Jakie dziś widzimy zagrożenia dla wolności?
–– Jak pomagamy innym być wolnymi?
–– Jak sami dbamy o własną wolność?
–– Czy w dziele KWC działamy razem (wspólne spotkania,
udział w pielgrzymkach KWC, wspólna modlitwa)?
–– Jak (w jaki sposób, w jakich okolicznościach) przekazujemy
uczestnikom ideę KWC?
–– Czy zwracamy uwagę na właściwe słownictwo? (np. unikamy
sformułowania „podpisać krucjatę” itd.)
–– Jakie inne zniewolenia, poza alkoholizmem, obserwujemy we
współczesnym świecie? Jak w walce z nimi może pomagać
Krucjata Wyzwolenia Człowieka?
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Cz. 2. Wspólne spotkanie
Relacje ze spotkań w grupach, wyciągnięcie wniosków.
–– Jeśli pozwalają na to warunki, można obejrzeć wspólnie zawartość
strony kwc.oaza.pl, aby wiedzieć, jakie materiały są tam dostępne.
–– Relacje i ogłoszenia diecezjalnych diakonii.
–– Przygotowanie rejonowych dni wspólnoty
–– Komunikaty, zaproszenia, itd.

Namiot spotkania
Iz 61, 1–3

Eucharystia

Rejonowy dzień wspólnoty
Ruchu Światło-Życie
Temat: Miłosierni przez pełnienie dzieł wyzwolenia
Uwaga

Zespół przygotowujący dany dzień wspólnoty w rejonie powinien
uczestniczyć we właściwych sobie poprzedzających dniach wspólnoty
dla moderatorów i odpowiedzialnych oraz animatorów i diakonii. Jeśli
nie było to możliwe, należy zapoznać się przynajmniej z materiałami
na te dni wspólnoty.
Na spotkanie przygotowujemy wcześniej i ustawiamy w widocznym miejscu figurę Niepokalanej oraz herb Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka.

