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1. SZKOŁA WSPÓLNOTY  
Szkoła wspólnoty będzie kontynuowana w następujący sposób: 
- W maju praca nad Wprowadzeniem z Rekolekcji Bractwa 2017r., 
- Następnie będziemy kontynuować lekturę i medytację nad „Dlaczego Kościół” Rozdział trzeci: 
„Czynnik Boski w kościele”,    
- Idziemy za ks. Carrónem i jego wskazaniami. Przypominamy, że szkoła wspólnoty z ks. 
Carrónem (retransmisja szkoły na żywo z Mediolanu) odbędzie się w środę 24 maja o godz. 
21.00. Możliwość uczestniczenia w tej szkole dla wspólnot z Polski będzie od czwartku do 
niedzieli (25-28 maja). 
 
2. GEST CHARYTATYWNY 
Jesteśmy zaproszeni do podjęcia na nowo gestu charytatywnego, przez który wychowujemy się 
do darmowości i miłości miłosiernej. Ważne, aby gest był wspólnotowy, systematyczny 
i prowadzony. Zachęcamy do lektury „Sensu gestu charytatywnego”, w którym ks. Giussani 
opisuje cel, konsekwencje i wskazania dotyczące gestu (test dostępny na stronie ruchu).  
 
3. FUNDUSZ WSPÓLNOTY 
 Jest wychowywaniem się do ubóstwa, aby całe moje życie służyło Chrystusowi. Istotna jest, nie 
tyle wysokość kwoty, jaką każdy wpłaca, ile powaga wyrażająca się w wierności wobec 
podjętego zobowiązania.  
Pamiętajmy o wyzerowaniu konta na końcu roku i przekazaniu środków na konto 
Stowarzyszenia Ślady Obecności, na którym gromadzimy środki służące ruchowi. (ks. Jurek 
wszystkie środki przekazał też na to konto)  
Przy dokonywaniu przelewu w tytule przelewu proszę wpisywać: „Darowizna na cele statutowe – 
wspólnota …” 

Stowarzyszenie Ślady Obecności 
Organizacja Pożytku Publicznego ul. św. Antoniego 34 
50-073 Wrocław Tel./Fax: +48 (71) 340 09 68 

KRS: 0000353689 
NIP: 8971763087 
REGON: 021280204 

Numer rachunku bankowego: 
Nr konta: 45 1750 0012 0000 0000 2193 1478 
Raiffeisen Bank Polska S.A.  
 
Numer rachunku bankowego dla wpłat w EUR: 
Nr konta (IBAN): PL61 1750 0012 0000 0000 2193 1578 
Kod SWIFT (Business Identifier Code): RCBWPLPW 

 
4. BRACTWO RUCHU KOMUNIA I WYZWOLENIE  
Przylgnięcie i zapis do Bractwa jest decyzją osoby, która rozpoznaje i uznaje charyzmat Ruchu 
Komunia Wyzwolenie, jako osobiste powołanie do tej formy życia w Kościele; jako pomoc 
w drodze do świętości. Osoba, która zapragnie zostać przyjęta do Bractwa Komunia 
i Wyzwolenie może zgłosić się przez aplikację znajdującą się na stronie:  
www.fraternita.comunioneliberazione.org 
W razie pytań lub wątpliwości pomocą służy Natalia Greszta sekretariat@cl.opoka.org.pl 

tel:+48%2071%20340%2009%2068
http://www.fraternita.comunioneliberazione.org/
mailto:sekretariat@cl.opoka.org.pl


 
 
5. ŚLADY 
Dwumiesięcznik Ślady jest czasopismem, które pomaga nam w poznawaniu i komunikowaniu 
bogactwa życia, jakie rodzi się z charyzmatu ks. Giussaniego.  
Kto nie zamówił jeszcze prenumeraty na 2017 r. może zgłosić to do Agnieszki Kazun na adres: 
slady.zamowienia@gmail.com. 

 
6. NOWA STRONA INTERNETOWA 
Jest już nowa strona internetowa Ruchu Komunia i Wyzwolenie. W tej chwili działa strona 
włoska https://it.clonline.org/, która jest jedną wspólną stroną www dla komunikowania życia 
Ruchu oraz dla Śladów (Tracce).  
W najbliższych miesiącach mają się kolejno pojawić strony: anglojęzyczna, hiszpańskojęzyczna 
i portugalskojęzyczna.  Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku my także będziemy mieli naszą 
nową polską stronę. Wiele prac z nią związanych już zostało podjętych.  
Osoby, które byłyby zainteresowane współpracą przy tworzeniu nowej strony proszone są 
o zgłoszenie chęci do sekretariatu CL: sekretariat@cl.opoka.org.pl    
 
7. NAJBLIŻSZE WYDARZENIA 

• EKIPY Z FRANCESCO BARBERIS - PORSZEWICE K/ ŁODZI  
To spotkanie ekip jest propozycją skierowaną do prowadzących Szkoły Wspólnoty, 
Odpowiedzialnych za Wspólnoty - dorosłych, CLU i GS z całej Polski. Prosimy, aby 
Odpowiedzialni sami zaprosili do udziału w tym spotkaniu te osoby ze swojej wspólnoty, które 
najbardziej pomagają im w niesieniu współodpowiedzialności, te które dzisiaj żyją 
charyzmatem, z którymi współdzielą życie na co dzień. 
Temat spotkania: W spotkaniu z Francesco pragniemy zebrać doświadczenia całorocznej pracy 
Szkoły Wspólnoty i to, co się nam wydarzyło podczas tegorocznych Rekolekcji Bractwa. Proszę 
przygotować doświadczenia i pytania. 
Termin: 16-18 czerwca 2017 r. 
Miejsce: Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny Archidiecezji Łódzkiej, Porszewice 24 C. 
Koszt: 170 zł/2 doby/1 osoba. Koszt pokoju 1-osobowego: 200 zł/2 doby. 
Spotkanie rozpoczniemy kolacją 16 czerwca, a zakończymy obiadem 18 czerwca. 
Zapisy przyjmuje Damian Bębnowski ze wspólnoty w Łodzi (tel.: 505-75-94-92, 
mail: damian.beben@wp.pl). Termin zgłoszeń: do 7 czerwca 2017 r. 

 
• Wakacje GS odbędą się w Zembrzycach koło Wadowic w terminie 2-8 lipiec 2017 r. 
• Wakacje dla dorosłych odbędą się w Zembrzycach w dwóch turnusach:  

I turnus: 15-22 lipca 2017r., II turnus: 22-29 lipca 2017r. Nie ma już wolnych miejsc. 
Prosimy o współodpowiedzialność za wakacje.  
Sekretarzem I turnusu: Paweł Doś. II Turnusu: Kasia Mirgos. Prosimy o otwartość na ich 
zaproszenia.  Do nich też prosimy kierować propozycje i swoją gotowość pomocy. 

• Piesza pielgrzymka na Jasną Górę 5-12.08.2017 r. Kraków-Częstochowa. Pielgrzymka 
adresowana jest głównie do absolwentów szkół średnich i wyższych, ale jest otwarta dla 
wszystkich, którzy pragną pogłębić swoje powołanie. Zapisy u Michała Orkisza tel. 
785 864 583 e-mail: Michal.Orkisz@cl.opoka.org.pl 

•  XXXVIII EDYCJA MEETINGU odbędzie się w dniach 20-26.08.2017r. w Rimini. Tytuł: 
„To, co po swoich przodkach odziedziczyłeś, na nowo zdobyć musisz, aby to posiadać”. 

• Wakacje studenckie odbędą się w terminie 18-24.09.2017 r. w Małym Cichym.  
• Inauguracja roku pracy 2017 r. dla CL w Polsce  – 21.10.2017 Jasna Góra, godz. 11.00 

Msza św. i spotkanie w  auli. 
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