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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.
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Przebieg
Zawiązanie wspólnoty
Katecheza wprowadzająca w temat RDW
–– Trwanie w wolności („Ku wolności wyswobodził nas Chrystus” Ga 5,
1) jest oczywistym dążeniem chrześcijanina. Także miłosierne spojrzenie na drugiego człowieka tkwiącego w różnorakich niewolach,
wyzwalanie z lęku, ukazywanie Chrystusa, który ma moc wyzwalać.
–– Pokazanie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka jako czynienia miłosierdzia (Materiały źródłowe: Podręcznik KWC, Abstynenckie credo,
Wolni i wyzwalający).
–– Niepokalana jako wzór nowego człowieka, całkowicie wolnego, oddanego Chrystusowi (można wykorzystać tu np. homilię
ks. F. Blachnickiego Tajemnica serca ze zbioru Oto Matka Twoja
(seria Szkoła Modlitwy), gdzie omówiony jest związek między wolnością, oddaniem a miłością w postawie Maryi).

Spotkania w grupach
a) Dzielenie się życiem
Każdy opowiada, w jaki sposób doświadczył Bożego miłosierdzia
w ostatnim tygodniu (chodzi o to, aby umieć dostrzegać objawianie się Boga w zwykłych, codziennych wydarzeniach).
b) Dzielenie się słowem Bożym
Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej
i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli! (Ga 5, 1).
Co znaczą dla mnie te słowa? Czy wierzę w to, że Chrystus mnie
wyzwolił? W jakich sytuacjach doświadczam wolności?
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Godzina świadectwa
Dobrze by było, aby przynajmniej 2 osoby (maksymalnie 4) dały
świadectwo dotyczące tematu wyzwolenia z niewoli (lęku, grzechu itp.).
Na zakończenie zapraszamy do wspólnej modlitwy zawierzenia KWC:
Niepokalana, Matko Kościoła! Wpatrując się w Ciebie, jako wzór człowieka w pełni odkupionego i wyzwolonego i dlatego przez miłość bezgranicznie oddanego w Duchu Świętym Chrystusowi, uświadamiamy sobie
wieloraką niewolę, w której są uwikłane nasze serca.
Pragnąc w pełni wyzwolić siebie i podać rękę naszym braciom oczekującym objawienia się w nich wolności synów Bożych, zbliżamy się do Ciebie
i oddajemy się Tobie, aby wraz z Tobą, mocą tego samego Ducha, który
bez przeszkód działał w Tobie, pełniej zrealizować swoją wolność w oddaniu się Chrystusowi a przez Niego – Ojcu.
W Twoje ręce składamy przyrzeczenie abstynencji od alkoholu i postanowienie całkowitego uniezależnienia się od niego, abyśmy mogli swoją wolnością wyzwalać naszych braci, którzy nie mogą już wyzwolić się
o własnych siłach. Pragniemy przez ten czyn miłości podać rękę i służyć
naszym bliźnim, tak jak Chrystus, który z miłości ku nam uniżył samego
siebie, przyjąwszy postać sługi.
Oddajemy Ci całe dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, pragnąc, aby
było ono Twoim dziełem i narzędziem w Twoim ręku dla wyzwolenia
narodu.
Chcemy wraz z Tobą i z oddanym Ci całkowicie Świętym Janem Pawłem
II stanąć pod krzyżem Chrystusa, wyznając, iż tylko zjednoczenie z Nim
w miłości, której wyrazem jest ofiara, może wyzwolić życiodajną i macierzyńską moc dla ratowania tych, którzy stali się niewolnikami dlatego, że
utracili zdolność miłowania czyli posiadania siebie w dawaniu siebie.
Święty Stanisławie, biskupie i męczenniku, patronie Krucjaty Wyzwolenia
Człowieka, natchnij nas odwagą w dawaniu świadectwa i męstwem w obliczu trudności i prześladowań, abyśmy bez lęku pracowali nad odbudową
ładu moralnego w naszej Ojczyźnie.
Święty Maksymilianie Kolbe, naucz nas miłować braci kosztem ofiary
z siebie. Amen.
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Wariant (zamiast godziny świadectwa)

Godzina odpowiedzialności i misji/ nabożeństwo KWC
Można zaadaptować schematy zawarte w teczkach roku) ze świadectwami i składaniem deklaracji przez nowych członków.

Namiot spotkania
Ewangelia z dnia

Eucharystia
Agapa

