OGŁOSZENIA RUCHU COMUNIONE E LIBERAZIONE
(KOMUNIA I WYZWOLENIE) W POLSCE 2018/2019
1. SZKOŁA WSPÓLNOTY
Po Inauguracji Roku przez miesiąc pracujemy nad Orędziem ks. Giussaniego z Inauguracji.
Szkoła wspolnoty jest naszym podstawowym narzędziem pracy. Uczymy się, jak zyc, porownując się
z charyzmatem ks. Giussaniego (z prosbą, aby stało się moim spojrzeniem). Szkoła wspolnoty jest nie tylko pracą
nad wskazanym tekstem we wspolnocie, prowadzoną przez odpowiedzialnego, ale jest takze pracą codzienną
i osobistą.
Szkoła wspólnoty z księdzem Carronem („spotkanie na zywo”) jest spotkaniem podsumowującym miesięczną pracę
nad tekstem. Udział w tej szkole wspolnoty jest okazją do doswiadczenia jednosci charyzmatu ruchu w wymiarze
ogolnoswiatowym. Udział w tej szkole wspolnoty powinien byc mozliwy w kazdym miejscu, w ktorym się
spotykamy.
W razie pytan pomocą słuzy sekretariat: sekretariat@cl.opoka.org.pl.
2. GEST CHARYTATYWNY
„Dobrowolne pójście do innych, współdzielenie części ich życia i dzielenie się częścią naszego życia (...) pozwala
odkryć, że właśnie dlatego, że ich kochamy, to nie my czynimy ich szczęśliwymi (...).
Jest Ktoś Inny, kto może uczynić ich szczęśliwymi.”
Ks. L. Giussani
Podejmujemy gest charytatywny, aby wychowywac się do miłosci darmowej i do odkrycia natury naszych pragnien
i potrzeb innych. Gest charytatywny rodzi się z uwagi na potrzeby istniejące w srodowisku i odpowiedzi na nią
przez systematyczne zaangazowanie.
Pomocą jest tekst Księdza Giussaniego „Sens gestu charytatywnego.”
3. MISJA-Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię
„Drodzy młodzi.... Tym, co pobudza mnie, by nawiązując dialog z wami mowic do wszystkich, jest pewnosc, ze wiara
chrzescijanska pozostaje zawsze młoda, jesli otwiera się na Misję, ktorą przekazuje nam Chrystus. "Misje
odnawiają Koscioł."/…/ Drodzy młodzi, tegoroczny pazdziernik - miesiąc misyjny, podczas którego odbędzie się
poświęcony wam Synod - będzie kolejną okazją, aby stac się uczniami-misjonarzami, coraz bardziej rozmiłowanymi
w Jezusie i Jego misji, az po najdalsze krance ziemi.” (z Orędzia Ojca św. Franciszka na Światowy Dzień Misyjny
2018r.)
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i ja was posyłam. Bez wymiaru misyjnego wiara nie jest przezywana w pełni. Wiara
umacnia się, kiedy jest przekazywana. (św. Jan Paweł II)
Ks. Adam Winski i ks. Radosław Kowalski są na Misjach. Uczestnicząc w ich Misji mamy okazję, aby wychowywac
się do udziału w Misji Chrystusa. Osoby, ktore chcą wesprzec misje mogą wpłacac srodki na konto Stowarzyszenia
Slady Obecnosci
PLN 45 1750 0012 0000 0000 2193 1478
EUR PL61 1750 0012 0000 0000 2193 1578
Z dopiskiem: darowizna MISJE
4. FUNDUSZ WSPÓLNY
Jest wychowywaniem się do ubostwa, aby całe zycie nalezało do Chrystusa. Daj tyle, aby nie bolało, ale dało się
odczuć. Przez systematycznosc tego gestu wychowujemy się do wspołdzielenia całego zycia z Chrystusem. Warto
we wspolnocie wyznaczyc osobę odpowiedzialną za ten gest.
Na koniec roku zebrane srodki przelewamy na konto Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie Slady Obecnosci, konto: 45 1750 0012 0000 0000 2193 1478
Z dopiskiem: darowizna- fundusz wspólny

5. LEKTURA
„Lektura – mowił ksiądz Giussani – jest normalnym narzędziem wspierania mysli ludzkiej, jego samoswiadomosci.”
Kiedy czytam, to uczę się myslec. Warto czytać wskazane lektury, aby nie pozostawac w szponach mody
i panującej mentalnosci. Proponowane lektury miesiąca:
− „Gaudate et exsultate” adhortacja apostolska Papieza Franciszka
− „Przymierze” Zofia Kossak
− „Sw. Franciszek z Asyzu. Radosny zebrak.” Louis de Wohl

NOWOŚĆ „Głos ideału” („La voce unica dell`ideale”), JULIÁN CARRÓN
Tłum. Z. Anuszkiewicz, Wydawnictwo i Drukarnia Świętego Krzyża w Opolu, 2018
Ksiądz Julian Carron napisał we wstępie do tej publikacji: "Młodzi – obecnej epoki przemian – poszukują punktow
odniesienia, ktore będą mogły im towarzyszyc w ich drodze, w obliczu nieuchronnie ich czekających,
fundamentalnych wyborow. Są często zdezorientowani, ogarnięci poczuciem niepewnosci i strachu przed
przyszłoscią – dlatego nie zadowalają się słowami, nie wystarcza im tez pakiet reguł. Potrzebują czegos, co
odpowiadałoby nieskonczonemu pragnieniu ich serc (…). Publikujemy tę ksiązeczkę w oczekiwaniu na Synod
Biskupow, ktory odbędzie się w pazdzierniku pod hasłem „Młodziez, wiara i rozeznanie powołania” i zwołany
przez Papieza Franciszka, by wysłuchac pytan i rozterek młodych ludzi, i sprobowac towarzyszyc im w ich zyciowej
drodze (…).”
6. BRACTWO
Przylgnięcie do Bractwa Ruchu Komunia i Wyzwolenie następuje, kiedy osoba przekonuje się, ze ten charyzmat
przedstawia autentyczne narzędzia do urzeczywistnienia celu Misji Koscioła: rozwoj swiętosci w swiecie. Aby zyjąc
w Komunii wspomagac się, aby zyc pamięcią o Chrystusie w swoim srodowisku.
Ci, ktorzy chcą wstąpic do Bractwa zwracają się prosbą do Przewodniczącego Bractwa. Wniosek z prosbą
o przyjęcie do Bractwa mozna składac przez stronę: https://www.fraternita.comunioneliberazione.org.
W przypadku pytan, prosimy o kontakt z sekretariatem: sekretariat@cl.opoka.org.pl. Jest mozliwosc
indywidualnego wpłacania zadeklarowanych kwot na fundusz bractwa (w EUR):
ASSOCIAZIONE LAICALE FRATERNITA DI COMUNIONE E LIBERAZIONE
via G. De Notaris 50, 20128 Milano, Italia
BANK: Credito Valtellinese Sede di Milano – Stelline
IBAN: IT 38 T 05216 01614 000000040557
SWIFTCODE: BPCVIT2S
W szczegółach przelewu wpisać: imię i nazwisko oraz okres, za jaki jest wpłata.
7. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE CL 19-22 listopada 2018
Temat: Jak zyc wiarą dzisiaj? Jak ją dzisiaj proponowac?
Prowadzi: don Giovanni Gola z Włoch
Miejsce: Instytut im. Stefana Kard. Wyszynskiego, ul. Wyszynskiego 12, Częstochowa
Rozpoczęcie 19.XI o 18.30 kolacją, zakonczenie w czwartek obiadem.
Zapisy do 15 listopada u ks. Tomasza Struzika: sttomek@wp.pl; tel. 793 073 270
8. XIV ROCZNICA ŚMIERCI KS. GIUSSANIEGO i XXXIV ROCZNICA
PAPIESKIEGO UZNANIA BRACTWA CL (LUTY 2019)
Prosimy zadbac, aby Msze Sw. z tej okazji miały charakter publiczny i misyjny. Prosimy, aby wczesniej podac do
sekretariatu (sekretariat@cl.opoka.org.pl) termin Mszy Sw. i poprosic celebransa o tekst homilii, aby mozna było
ją zamiescic w Sladach.
9. REKOLEKCJE BRACTWA 26-28 kwietnia 2019r. Zembrzyce
10. WAKACJE DLA DOROSŁYCH Zembrzyce, Ośrodek „Totus TUUS”
✓
✓

I TURNUS 6 – 13 lipca 2019
II TURNUS 13 – 20 lipca 2019
12. PIELGRZYMKA DO CZĘSTOCHOWY

Pielgrzymka jest propozycją skierowaną do wszystkich, ktorzy pragną lepiej poznac charyzmat ruchu i pogłębic
swoje powołanie chrzescijanskie. Zapraszamy studentow, dorosłych, rowniez najstarszych z grona GS wraz
z opiekunami. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 5-12 sierpnia 2019.
13. MEETING W RIMINI 18-24 sierpnia 2019
Tytuł 40-tego Meetingu: Twoje imię powstało z zapatrzenia.
14. ŚLADY
To czasopismo słuzy nam, aby lepiej poznawac bogactwo charyzmatu ruchu i komunikowac go innym. Koszt
rocznego abonamentu 1 egzemplarza to 30 zł. Z przesyłką indywidulaną 45 zł; prenumerata zagraniczna 90 zł.
Zgłoszenie prenumeraty z danej wspolnoty na rok 2019 (zawierające nazwisko osoby odpowiedzialnej za
dystrybucję w danej wspolnocie, liczbę zamawianych egzemplarzy oraz adres dostarczenia przesyłki) nalezy
wysłac do 15 grudnia 2018 na adres: slady.zamowienia@gmail.com.

15. NOWA STRONA INTERNETOWA
Od dłuzszego czasu trwają intensywne prace nad uruchomieniem polskiej strony internetowej Ruchu w nowej
szacie graficznej spełniającej standardy wyznaczone przez włoskie Centrum Ruchu. Byc moze nastąpi to jeszcze
w tym roku kalendarzowym. Jednoczesnie zniknie strona Sladow (www.slady.pl) w dotychczasowej formie,
poniewaz zawartosc tej strony zostanie przeniesiona do jednej z zakładek na nowej stronie.
16. CLU
ADWENTOWY DZIEŃ SKUPIENIA CLU
•

WROCŁAW: 15 grudnia, „pod 4” ul. Katedralna 2, prowadzi ks. Maciej Małyga

•

KRAKOW, WARSZAWA, BIAŁYSTOK: terminy będą podane pozniej

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE CLU
Wszystkich studentow zapraszamy do podjęcia wspolnych rekolekcji w Wielkim Poscie. Odbędą się one w Czernej
k/Krakowa w dniach 15-17 marca 2019.
17. GS
FERIE GS: 27-30 grudnia 2018; Olszyn k/Częstochowy
WAKACJE GS: 30 czerwca-6 lipca 2019, Zembrzyce

