
 
1. SZKOŁA WSPÓLNOTY  
Na szkole wspólnoty zakończyliśmy pracę nad tegorocznymi rekolekcjami Bractwa CL.  Po inauguracji podejmiemy 
pracę nad tekstem „Forma świadectwa” (tekst jest dostępny na stronie www.clonline.org, a także będzie 
opublikowany w najbliższych Śladach). Następnie idziemy za wskazaniami ks. Carróna. 
 
2. SZKOŁA WSPÓLNOTY Z Ks. JULIÁNEM CARRÓNEM: 26.10 (1 - 5 pkt tekstu); 23.11. (6 - 9 pkt punkt tekstu).  
Od tego roku, dzięki transmisji internetowej, istnieje możliwość uczestniczenia przez wspólnoty na całym świecie 
w Szkołach Wspólnoty prowadzonych przez ks. J. Carróna. Powyżej podane są dwa najbliższe terminy i punkty 
tekstu do pracy na SW („Forma świadectwa”).  
 
3. GEST CHARYTATYWNY 
 Rok Miłosierdzia szczególnie przyzywa nas do podjęcia na nowo gestu charytatywnego, przez który 
wychowujemy się do darmowości i miłości miłosiernej. Ważne, aby gest był 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).  
 
4. FUNDUSZ WSPÓLNOTY 
 Jest wychowywaniem się do ubóstwa, aby całe moje życie służyło Chrystusowi.  Chcemy przypomnieć, że nie tyle 
istotna jest wysokość kwoty, jaką każdy wpłaca, ile powaga wyrażająca się wiernością wobec podjętego 
zobowiązania.  W każdej wspólnocie powinna być wskazana osoba odpowiedzialna za fundusz wspólny. 
Zgromadzone pieniądze służą w sposób bardzo konkretny potrzebom wspólnoty. Pod koniec roku każda 
wspólnota zobowiązana jest do przekazania zebranych funduszy do ogólnopolskiej kasy wspólnej. Pieniądze te są 
dysponowane na gesty wspólne, np. inauguracja roku pracy; pracę sekretariatu; indywidualne wsparcie osób.  
 
5. BRACTWO RUCHU KOMUNIA I WYZWOLENIE 
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. Ci, którzy mają zamiar 
przylgnąć do Bractwa, zwracają się do Przewodniczącego Stowarzyszenia z pisemnym podaniem, w którym 
deklarują podjęcie zobowiązań ( Art. 6.). 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. 
FUNDUSZ WSPÓLNY BRACTWA  Każdy zapisujący się do bractwa deklaruje kwotę, jaką chce wpłacać co miesiąc 

na Fundusz Bractwa.  

 
6. REKOLEKCJE KAPŁAŃSKIE odbędą się w terminie 14-17.11.2016r. w Rudach koło Raciborza. Prowadzący 
rekolekcje: ks. Jerzy Krawczyk. Zgłoszenia do 09.11.2016r. do ks. Tomasza Struzika ( sttomek@wp.pl , kom. 793 
073 270 ). 
 
7. REKOLEKCJE BRACTWA  w dniach  12-14 maja 2017 r. na Górze Św. Anny. 
 
8. STUDENCI (CLU) 
 Odpowiedzialnym za CLU: Jarosław Wańczyk  jarekwanczyk@wp.pl  kom. 782 800 114. 
- Spotkanie dla odpowiedzialnych za CLU odbędzie się w terminie 17-19.02.2017 r. 
- Rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach 31.03-2.04.2017r. w Kluczborku.  
- Wakacje studenckie odbędą się w terminie 18-24.09.2017 r. w Małym Cichym.  
 
9. MŁODZIEŻ UCZNIOWSKA (GS) 
Odpowiedzialnym za GS jest Tomasz Jaworski; gswarszawa@gmail.com kom. 605 477 411. 
SZKOŁA WSPÓLNOTY GS  - poczynając od tego roku tekst do pracy dla GS będzie udostępniany na 
międzynarodowej stronie ruchu www.clonline.org w zakładce Gioventù Studentesca. Tekst na październik: 
»”Szymonie, czy kochasz mnie?” Porywająca sympatia« – jest dostępny w języku polskim. 
- Ferie zimowe GS termin i miejsce zostaną podane w późniejszym terminie 
- Wakacje GS odbędą się w Zembrzycach koło Wadowic w terminie 2-8 lipiec 2017 r. 
 
10. WAKACJE DLA DOROSŁYCH odbędą się w Zembrzycach (Zembrzyce leżą pomiędzy Suchą Beskidzką a 
Wadowicami w Beskidzie Makowskim)  w dwóch turnusach: 
I turnus: 15-22 lipca 2017r., II turnus: 22-29 lipca 2017r. 
 
11. PIESZA PIELGRZYMKA NA JASNĄ GÓRĘ 5-12.08.2017 r. Kraków-Częstochowa. Pielgrzymka adresowana jest 
głównie do absolwentów szkół średnich i wyższych, ale otwarta jest również na wszystkich. Ważne jest, aby 
uczestniczyć w całym geście. Szcegóły zapisów będą podawane w osobnych komunikatach. 
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12. ŚLADY Dwumiesięcznik Ślady jest czasopismem, przez które najpierw my sami możemy lepiej poznawać 
bogactwo charyzmatu. Jest też narzędziem misyjnym do komunikowania tego doświadczenia innym. Zachęcamy do 
współtworzenia oraz stałej prenumeraty. 
Koszt rocznego abonamentu 30 zł. (za 1 egzemplarz odbierany we wspólnocie) Zgłoszenie prenumeraty z danej 
wspólnoty na rok 2017 należy wysłać do końca 2016.r. na adres: slady.zamowienia@gmail.com (podając nazwisko 
osoby odpowiedzialnej za dystrybucję w danej wspólnocie, liczbę zamawianych egzemplarzy oraz  adres dostarczenia 
przesyłki)  
Abonament Śladów na zgłoszenia indywidualne na teren kraju 40,00 zł  (wysyłane pod wskazany adres pocztowy; 
abonament jest powiększony o koszty przesyłki) .  
Koszt rocznego abonamentu Śladów zagranicę 90,00 zł.  
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 2017”. 

Prosimy nie używać w tytule przelewu określenia „abonament” ani „prenumerata”. 

 Osoba odpowiedzialna za dystrybucję Śladów to Agnieszka Kazun (kom. 607 055 549). 

 
13. PREZENTACJA KSIĄŻKI pt. „Między ojcem a synem. O budowaniu relacji” Franco Nembriniego:    
18.11.2016r. Warszawa godz. 18.00; 19.11.2016r. Wrocław godz.17.00. 
 
14. SPOTKANIE OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W PRACĘ SEKRETARIATU RUCHU z Francesco Barberisem 
odbędzie się we Wrocławiu dnia 19.11.2016r. 
 
15. KSIĄŻKA MIESIĄCA na październik i listopad: „Benedykt XVI. Ostatnie rozmowy”, Peter Seewald, 
Wydawnictwo Rafael. 
 
16.  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”. 
 
17. KSIĘGARNIA – wszystkich zainteresowanych książkami z naszej księgarni zapraszamy do kontaktu z 

sekretariatem sekretariat@cl.opoka.org.pl.  
 

18. SEKRETARIAT - osoby odpowiedzialne oraz prowadzące szkoły wspólnoty proszone są o zaktualizowanie 
danych dotyczących miejsca i czasu szkoły wspólnoty oraz danych kontaktowych. Dane proszę wysyłać mailowo na 
adres: sekretariat@cl.opoka.org.pl. 
 
19. INAUGURACJA 2017 r. dla CL w Polsce  – 21.10.2017 Jasna Góra, godz. 11.00 Msza św. i spotkanie w  auli. 
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