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– Przygotowanie rejonowych dni wspólnoty.
– Przygotowania do oaz wakacyjnych (relacja diecezjalnych diakonii wakacyjnych ze stanu przygotowań, podział odpowiedzialności
według diakonii i zadań.
– Komunikaty, zaproszenia itd.

Wariant
Jeśli dzień wspólnoty odbywa się w ramach oazy modlitwy, kiedy
jest więcej czasu, można pomyśleć o włączeniu takiego elementu, jakim jest celebracja sakramentu pokuty i pojednania. Nie należy jej mylić z nabożeństwem pokutnym (także godnym praktykowania w okresie Wielkiego Postu).

Namiot spotkania
Mt 18, 21–35

Eucharystia
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Temat: Wspólnota miejscem doświadczania miłosierdzia
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.
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Miłosierni jak Ojciec. Dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w roku 2016/2017

PRZEBIEG
Zawiązanie wspólnoty
– Modlitwa ze śpiewami
– Powitanie uczestników
Warto wprowadzić element graficzny przedstawiania się wspólnot.
Musi być on jednak wcześniej zapowiedziany, aby uczestnicy mogli się
wcześniej przegotować (tzn. przed przyjazdem). Można poprosić poszczególne wspólnoty (czy kręgi) o przygotowanie plakatów lub symboli (przedmiotów) symbolizujących całą wspólnotę, jej członków czy
np. to, czym żyją w danym okresie. Następuje prezentacja wspólnot
i plakatów. Plakaty (symbole) są eksponowane w postaci wystawy na
jakiejś ścianie.

Konferencja
Konferencja jest wzorowana na tej z dnia wspólnoty animatorów
i diakonii, jednak z uwzględnieniem zaawansowania uczestników
(etap formacji, wiek itd.). Warto tu podkreślić elementy, które budują
wspólnotę zarówno w wymiarze wertykalnym jak i horyzontalnym.
Poza tekstem podstawowym (ks. F. Blachnicki, Istotne cechy ruchu
eklezjalnego) warto wykorzystać wskazówki z bulli papieża Franciszka
Misericoriae vultus odnoszące się do relacji międzyludzkich i wskazań
ewangelicznych co do obszaru wyzwań dla nas i naszych wspólnot.

Spotkanie w grupach
Metoda: dzielenie się Ewangelią. Spotkanie może przyjąć też formę rozmowy ewangelicznej – wtedy dzielenie się Ewangelią następuje
wraz z odpowiednim wstępem i konkluzją animatora, który powinien
wcześniej przygotować sobie konspekt dla grupy, uwzględniając jej
etap formacji, wiek czy stan.
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Dzielenie się na podstawie fragmentów biblijnych (można je rozdzielić po jednym dla grupy):
– Mt 18, 21–35
– Oz 11, 1–9
– Ps 25, 6–15
– Ef 4, 25–32
Dzielenie się powinno zawierać przykłady z własnego życia.

Godzina świadectwa
Należy poprosić 2 (maksymalnie 4) osoby o świadectwa dotyczące np. doświadczenia Bożego miłosierdzia w sakramencie pojednania,
doświadczenia uzdrawiającego przebaczenia (sobie, innym). Świadectwa mogą być przeplatane śpiewami o miłosierdziu Bożym.
Na zakończenie – modlitwa dziękczynno-wielbiąca, wysławianie
Bożego miłosierdzia. Mottem może być tu fragment z bulli papieża
Franciszka Misericoriae vultus:
Miłosierdzie w Piśmie Świętym jest słowem-kluczem do wskazania działania Boga wobec nas. On nie ogranicza się do potwierdzenia swojej miłości, ale czyni ją widoczną i namacalną. Miłość nie może być przecież abstrakcyjnym słowem. Z samej swej natury jest ona konkretnym życiem: to
intencje, zachowania, postawy, które przyjmuje się w codzienności. Miłosierdzie Boga jest Jego odpowiedzialnością za nas. On czuje się odpowiedzialny, to znaczy: pragnie naszego dobra i chce nas widzieć szczęśliwymi,
napełnionymi radością i pokojem. Na tejże właśnie długości fali powinna
zostać dostrojona i zorientowana miłość miłosierna chrześcijan. Tak, jak
kocha Ojciec, tak też powinni kochać i synowie. Jak On jest miłosierny,
tak też i my jesteśmy wezwani, by być miłosierni: jedni wobec drugich.

Namiot spotkania
Ewangelia z dnia

Eucharystia

