
INAUGURACJA ROKU PRACY 

21 października 2017 

OGŁOSZENIA RUCHU COMUNIONE E LIBERAZIONE  

(KOMUNIA I WYZWOLENIE) W POLSCE 2017/2018 

1. MODLITWA 

Modlitwa jest czasem poświęconym dla tej wyjątkowej relacji, która mnie nieustannie czyni. Wychodząc od 

faktów, pragniemy dotrzeć do źródła, do Tego, który mnie odnawia. Na modlitwie moje ludzkie ja się odradza, 

nabiera spoistości, odzyskuje świadomość do Kogo przynależy.  

Modlitwa chrześcijańska jest pamięcią o owej Obecności. „Miłość Chrystusa przynagla nas.” (por.2 Kor 5,14-15). 

Eucharystia jest najpotężniejszym gestem Pamięci, bo w  niej pamięć zbiega się z tym, co się wydarza tu i teraz. 

Gdybyśmy nią żyli w całej jej głębi, to coraz bardziej by do nas przemawiała. Lecz, aby to mogło się wydarzać, 

potrzeba, aby milczenie stawało się czymś coraz bardziej normalnym między nami. Aby dać sobie czas na 

milczenie, w przeciwnym razie ulegniemy powszechnej mentalności. Bez milczenia nie jest możliwe, aby On 

wniknął w nasze życie. 

2. ŚPIEW 

Dążeniem, którego nie powinniśmy zagubić jest to, by wzrastała pasja do śpiewu. Wszyscy widzimy, jaką 

pomocą jest wspólny śpiew. Ksiądz Giussani zafascynował nas pewnym sposobem śpiewania. Musimy zatem 

znaleźć czas na pielęgnowanie śpiewu i na próby śpiewu w naszych wspólnotach, aby móc przekazywać sposób 

śpiewania, którego nauczył nas ks. Giussani. 

3. LEKTURA 

Warto czytać wskazane lektury, aby nie pozostawać w szponach mody i panującej mentalności. „Lektura – 

mówił ksiądz Giussani – jest normalnym narzędziem wspierania myśli ludzkiej, jego samoświadomości.” Jeśli 

znajdziecie dobrą książkę, która was porusza i pomaga głębiej zrozumieć nasze doświadczenie, to informujcie o 

tym sekretariat, abyśmy mogli ją zaproponować wszystkim. Szukajmy też nowych sposobów zapraszania do 

lektury. 

Proponowane lektury miesiąca:  

• Zofia Kossak. Bez Oręża. Instytut Wydawniczy PAX. Warszawa 2011 

• Benedykt XVI. Panie naucz nas się modlić. Katechezy o modlitwie. Wydawnictwo Świętego Krzyża. Opole 

2017 

4. GEST CHARYTATYWNY 

Racją gestu charytatywnego jest to, aby budzić nasze prawdziwe potrzeby. Gdyż bez świadomości naszej 

prawdziwej potrzeby tracimy wszystko to co najlepsze. Gest charytatywny uczy nas również pasji dla dobra 

wspólnego, zwracając uwagę na potrzeby innych. Podejmujemy gest charytatywny, aby się wychowywać do 

miłości darmowej, do odkrycia tego co jest nam dane.  To dzieje się tylko w działaniu, kiedy odpowiadamy na 

rozpoznaną potrzebę systematycznie i razem. 

5. SEKRETARIAT 

Posiadanie sekretariatu ma kluczowe znaczenie w życiu naszego Ruchu, ponieważ wiele rzeczy przez niego 

przechodzi. Aby wszyscy mogli otrzymywać ogłoszenia, ważne dokumenty; aby komunikować problemy, 

potrzeby osób, to co się wydarza. Także, aby żywe doświadczenia przemiany były dokumentowane, aby została 

zachowana pamięć.  

Mamy Natalię Greszta, która prowadzi nasz krajowy Sekretariat i nam wszystkim służy. Ważne, aby w  każdej 

wspólnocie znaleźć osobę, która byłaby w kontakcie z Natalią i przekazywała Wam na bieżąco wszystkie 

informacje. Odpowiedzialni powinni wspomagać tę osobę, która prowadzi sekretariat. A ta osoba winna być 

w żywej relacji z odpowiedzialnym, aby wszystko współdziałało dla wspólnego dobra, dla budowania tej 

jedności osób.  

6.  SZKOŁA WSPÓLNOTY  

Szkoła wspólnoty to nasze podstawowe narzędzie pracy, aby „sól nie utraciła smaku”.  Po inauguracji na Szkole 

Wspólnoty pracujemy nad tekstem ks. Juliana Carrona z Dnia Inauguracji Roku Pracy, w kontekście tego co nam 

wygłosił Francesco Barberis. 

Już w najbliższą środę 25 października odbędzie się pierwsza w nowym roku pracy „szkoła wspólnoty na żywo 

z ks. Carrónem”  (retransmisja dla naszego kraju będzie możliwa przez tydzień od tego wydarzenia). Szczegóły 

dotyczące uczestniczenia w tych retransmisjach posiadają osoby odpowiedzialne za ten gest w poszczególnych 

wspólnotach. W razie pytań pomocą służy Natalia: sekretariat@cl.opoka.org.pl.  
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7.  FUNDUSZ WSPÓLNY 

Jest wychowywaniem się do ubóstwa, aby całe moje życie służyło Chrystusowi. Aby siebie do tego wychowywać 

potrzeba by był podejmowany systematycznie, wiernie. Warto we wspólnocie wyznaczyć osobę odpowiedzialną 

za ten gest. 

8.  REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE 

Rekolekcje kapłańskie odbędą się w dn. 6-9.11.2017 r. w Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowy AWSD 

w Studziennicznej. Wygłosi je Ks. Giovanni Gola z Włoch. Zgłoszenia proszę kierować do Ks. Marka 

Kowalczuka, e-mail: marek.kowalczuk@icloud.com, tel.: +48 698 658 950. 

9.  Spotkanie z Davide Biasoni, odpowiedzialnym za Europę oraz Francesco Barberis 

17/19.11.2017 r. 

Spotkanie z Davide Biasoni, odpowiedzialnym za Europę i Francesco Barberis, naszym wizytatorem będzie miało 

miejsce w dn. 17-19 listopada 2017 r. w Krakowie u oo. Sercanów. Spotkanie to ma charakter otwarty. 

Zgłoszenia prosimy kierować do Celiny Wojtas celinawojtas@gmail.com. Koszt za całość wynosi 200 zł. 

10.  XIII ROCZNICA ŚMIERCI KS. GIUSSANIEGO i XXXIII ROCZNICA PAPIESKIEGO UZNANIA 

BRACTWA CL (LUTY 2018) 

Prosimy zadbać, aby msze św. z tej okazji miały charakter publiczny i misyjny. Prosimy, aby wcześniej podać do 

sekretariatu (sekretariat@cl.opoka.org.pl) termin mszy św. i poprosić celebransa o tekst homilii, aby można było 

ją zamieścić w Śladach.  

11.  BRACTWO 

Przylgnięcie do Bractwa rodzi się, kiedy osoba jest przekonana i rozpoznaje, że charyzmat Ruchu Komunia 

i Wyzwolenie pozwala jej urzeczywistnić cel życia Kościoła: rozwój świętości w świecie. Osoba pragnąca zapisać 

się do Bractwa musi zarejestrować się na stronie www.fraternita.comunioneliberazione.org i wypełnić 

formularz, podając żądane dane. Zobowiązuje się też  do udziału w dniach skupienia i rekolekcjach bractwa. 

Każdy zapisujący się do bractwa deklaruje także kwotę, jaką chce wpłacać co miesiąc na Fundusz Bractwa.  

12.  REKOLEKCJE BRACTWA RIMINI/GÓRA ŚW. ANNY 11-13.05.2018 r. 

Zgłoszenia należy kierować do Jolanty Bochenek z Opola: jolantabochenek@gmail.com; kom. 889 292 359. 

Termin zgłoszeń: 10.04.2018. Koszt: 180 zł, (na pokój jedno-osobowy dopłata 90zł) 

13.  WAKACJE LETNIE dla dorosłych 2018 

Wakacje letnie odbędą się w Zembrzycach k. Wadowic w dwóch terminach:  

I turnus: 7-14.07.2018 r., II turnus: 14-21.07.2018 r. 

14.  STUDENCI – CLU 

Odpowiedzialnym za CLU jest Jarosław Wańczyk. Kontakt: jarekwanczyk@wp.pl; kom.:782 800 114. 

 - Adwentowy Dzień Skupienia - odbędzie się regionalnie:  

Wrocław - 09.12.2017 r.  - rekolekcjonista ks. Maciej Małyga 

Kraków -   02.12.2017 r. - rekolekcjonista ks. Jerzy Krawczyk 

Białystok - data zostanie podana wkrótce, rekolekcjonista ks. Marek Kowalczuk 

- Rekolekcje wielkopostne będą w dn. 09-11.03.2018 r. w Czernej koło Krakowa.  

- Wakacje studenckie odbędą się w terminie 16-23.09.2018  r. w Małym Cichym.  

- Misja ks. Adam Wińskiego na Kubie – 6 studentów planuje wyjazd, aby przez miesiąc być tam razem 

z księdzem Adamem na Misji na Kubie, jako nasi reprezentanci. Studenci planują wiele inicjatyw, aby zebrać 

środki na ten wyjazd. Warto ich wspomóc, będzie to nasz współudział w Misji. 

15.  MŁODZIEŻ SZKOLNA – GS 

Odpowiedzialnym za GS jest Tomasz Jaworski: gswarszawa@gmail.com kom.: 605 477 411. Tekst do pracy dla 

GS będzie udostępniany na międzynarodowej stronie ruchu https://it.clonline.org/scuola-di-comunita/gs-

gioventu-studentesca/t36785/polski  

- Ferie zimowe GS odbędą się w Olsztynie k/Częstochowy w dniach 27-30.12.2017r., zapisy przyjmuje Marzena 

Paurowicz marzenapaurowicz@wp.pl do 6.12.2017r. 

- Wakacje GS odbędą się w Zembrzycach w terminie 1-7 lipca 2018 r. 

16.  PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 

Pielgrzymka jest propozycją skierowaną do wszystkich, którzy pragną lepiej poznać charyzmat ruchu i pogłębić 

swoje powołanie chrześcijańskie.  Zapraszamy studentów, dorosłych, również najstarszych z grona GS wraz 

z opiekunami. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 04 – 12.08.2018 r.  
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17.  XXXIX MEETING W RIMINI/ 19.08. – 25.08.2018 r.  

Temat przyszłorocznego Meetingu w Rimini: “Siły, które poruszają historię są tymi samymi, które czynią 

człowieka szczęśliwym”.   

18.  ŚLADY 

To czasopismo służy nam, aby lepiej poznawać bogactwo charyzmatu i komunikować go innym. Koszt rocznego 

abonamentu  1 egzemplarza to 30 zł. Z przesyłką indywidulaną 45 zł;  zagranicę 90 zł. 

Zgłoszenie prenumeraty z danej wspólnoty na rok 2018 (zawierające nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

dystrybucję w danej wspólnocie, liczbę zamawianych egzemplarzy oraz adres dostarczenia przesyłki) należy 

wysłać do 15 grudnia 2018 r. na adres: slady.zamowienia@gmail.com. 

Wpłaty należy dokonywać na konto:  

45 1750 0012 0000 0000 2193 1478 Raiffeisen Bank Polska S.A., Stowarzyszenie Ślady Obecności, ul. św. 

Antoniego 34, 50-073 Wrocław. Tytuł przelewu: „ŚLADY NA ROK 2018”. 

Ślady on-line: na stronie internetowej www.slady.pl  
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