OGŁOSZENIA
REKOLEKCJE BRACTWA CL 11-13.05.2018 - GÓRA ŚW. ANNY
1. NOWA STRONA INTERNETOWA
Jak wiemy od zeszłego roku 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). Dostępne „on line” są już
strony w językach włoskim, hiszpańskim, portugalskim oraz angielskim.
Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach 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
2. ŚLADY
Dwumiesięcznik Ślady jest czasopismem, które pomaga nam w poznawaniu i komunikowaniu
bogactwa życia, jakie rodzi się z charyzmatu ks. Giussaniego. Zachęcamy serdecznie do
czytania Śladów, a także do dzielenia się nimi z innymi. Kto nie zamówił jeszcze prenumeraty
na 2018 r. może zgłosić to do Agnieszki Kazun na adres: slady.zamowienia@gmail.com.
Giancarlo Martinelli napisał w ogłoszeniach w tym roku: „Dzięki Bogu Ruch nasz żyje i rozwija
się na całym świecie. Ważne jest, aby zachować taki wymiar komunikowania. I w tym twoje
wsparcie jest niezbędne. Pomóż nam, wysyłając na redazione@tracce.it listy, opowiadania,
filmy lub zdjęcia, które dokumentują, jak Tajemnica nieustannie przechodzi przez Was. Jest to
dar dla wszystkich”.
Można również przesyłać świadectwa do naszej polskiej redakcji na adres redakcja@slady.pl.
3. SZKOŁA WSPÓLNOTY
Szkoła wspólnoty będzie kontynuowana w następujący sposób:
- Idziemy za ks. Carrónem i jego wskazaniami. Przypominamy, że szkoła wspólnoty z ks.
Carrónem (retransmisja szkoły na żywo z Mediolanu) odbędzie się w środę 23 maja o godz.
21.00. Możliwość uczestniczenia w tej szkole dla wspólnot z Polski będzie od czwartku do
środy (24-30 maja).
- Po rekolekcjach rozpoczynamy czytać wprowadzenie do rekolekcji. Roboczy tekst
wprowadzenia postaramy się jak najszybciej umieścić na stronie internetowej (jeszcze starej).
4. GEST CHARYTATYWNY
"Chodzenie do innych w wolności, współdzielenie z nimi odrobiny ich życia i dzielenie się
odrobiną naszego [...] jest odkryciem faktu, że właśnie dlatego że ich kochamy nie jesteśmy
tymi, którzy czynią ich szczęśliwymi [...] jest Ktoś Inny, kto może czynić ich szczęśliwymi.
"(L. Giussani, Znaczenie sensu charytatywnego, str. 10)
Miłość jest fundamentalnym wymiarem edukacyjnym naszego ruchu; spotkanie z wieloma
ludźmi i ich różnymi potrzebami pomaga nam wzbudzić pytanie o to, jaka jest nasza
prawdziwa potrzeba.
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 (tekst dostępny na stronie ruchu).
5. 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.

6. 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
7. NAJBLIŻSZE WYDARZENIA
• EKIPY Z FRANCESCO BARBERIS – SPAŁA 25 – 27 maj
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: 25 – 27 maja 2018 r.
Miejsce: Dom Formacyjno-Rekolekcyjny Diecezji w Spale, ul. Marszałka Piłsudskiego 6 /10.
Koszt: 130 zł/2 doby/1 osoba dorosła. Dzieci od 3 do 12 lat - 65 zł/2 doby
Spotkanie rozpoczniemy kolacją 25 maja, a zakończymy obiadem 27 maja.
Zapisy jeszcze tylko do środy do 16 maja przyjmuje Anna Miszon ze wspólnoty Wrocławskiej
mail: a.miszon@wp.pl).
•

PREZENTACJA KSIĄŻKI ks. Matteo Campagnaro "Wiara to fascynujące spotkanie".
Prezentacja książki odbędzie się w poniedziałek 28 maja w Warszawie, o godzinie
18:00 w Domu Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17. UWAGA - wejście do sali
konferencyjnej od ulicy Schillera.

•

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

•

Wakacje dla dorosłych odbędą się w Zembrzycach w dwóch turnusach:
I turnus: 7-14 lipca 2018 r., II turnus: 14-21 lipca 2018 r. Nie ma już wolnych miejsc.
Prosimy o współodpowiedzialność za wakacje.
Sekretarzem I turnusu jest Paweł Doś. II Turnusu Tadeusz Kaczyński. Prosimy
o otwartość na ich zaproszenia. Do nich też prosimy kierować propozycje i swoją
gotowość pomocy.

•

W tym roku z racji planowanego w październiku Synodu Biskupów nt. młodzieży,
Papież Franciszek zaprosił młodzież włoską do Watykanu. Z tego powodu w tym roku
nie będzie włoskiej grupy na Krakowskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

•

XXXIX EDYCJA MEETINGU odbędzie się w dniach 19-25.08.2018 r. w Rimini pod
tytułem: „Siły, które poruszają historię, to te same siły, które czynią człowieka
szczęśliwym”

•

Inauguracja roku pracy 2018 r. dla CL w Polsce – 20.10.2017 Jasna Góra, godz. 11.00
Msza św. i spotkanie w auli.

