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Szcz¦±¢ Bo»e!
Przygotowuj¡c terminy rekolekcji, seminariów i kursów na kolejny rok
formacyjny 2020/2021 (a to z reguªy ustalane jest na 8�12 miesi¦-
cy wcze±niej), nie spodziewali±my si¦, »e nast¡pi tak dramatyczne
wydarzenie, jakim jest pandemia COVID-19.
Pandemia wywróciªa, mo»na powiedzie¢, wszystkie wcze±niejsze pla-
ny, równie» i te realizowane na bie»¡co. Przerwane zostaªy wszystkie
rodzaje formacji. Niektóre udaªo nam si¦ ju» doko«czy¢, niektóre b¦d¡
kontynuowane na jesieni 2020, a z niektórych musieli±my si¦ wycofa¢.
Broszurka tegoroczna nie uka»e si¦ w druku. Opublikowali±my j¡ wy-
ª¡cznie w wersji elektronicznej. W ten sposób ªatwiej b¦dzie jakie±
wydarzenie doda¢, usun¡¢, zmieni¢ termin. Koordynatorzy dzieª b¦d¡
czuwa¢ nad tym, aby wszystkie terminy podane w �broszurce online�
byªy aktualne. Przedstawiamy te dzieªa formacyjne, których terminów
jeste±my pewni. I chcemy, mimo wszystko, zaprosi¢ Ci¦ do kontynu-
owania misji ±wiadomego i odpowiedzialnego budowania mistycznego
Chrystusowego Ciaªa, jakim jest Ko±cióª.
Twoja wspólnota i Twoja para�a potrzebuje Ciebie, aby± w dobie sze-
rz¡cych si¦ coraz bardziej agresywnych ataków na Ko±cióª, kapªanów
i kult ±wi¦tych, dawaª odwa»nie ±wiadectwo wiary i przywi¡zania do
Chrystusa i Ko±cioªa. Poprzez zadbanie o wªasny wzrost duchowy,
umocnienie ducha, przebywanie ze ±wiadkami wiary oraz korzysta-
nie z dost¦pnych ±rodków i dzieª formacyjnych, b¦dzie Ci ªatwiej nie
tylko stawi¢ czoªa atakom zªa, ale przede wszystkim pod¡»a¢ drog¡
zbawienia i ±wi¦to±ci.
Nie mamy w¡tpliwo±ci, »e tego pragniesz. Dlatego zwracamy si¦ z go-
r¡c¡ pro±b¡ o wzi¦cie udziaªu w proponowanych dzieªach formacyj-
nych, przygotowanych specjalnie dla Ciebie.

Z braterskim pozdrowieniem i modlitw¡,
Koordynatorzy diecezjalni
Ks. �ukasz Turek
Roman Wojciechowski
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O formacji w O±rodku Odnowy w Duchu �wi¦tym
w Diecezji Warszawsko-Praskiej

O±rodek Odnowy w Duchu �wi¦tym w Diecezji Warszawsko-
Praskiej proponuje formacj¦ w oparciu o ogóln¡ lini¦ formacyjn¡
przyj¦t¡ w Odnowie w Duchu �wi¦tym.
Jest to kierunek pozwalaj¡cy na uporz¡dkowan¡ formacj¦, za-
korzenion¡ w to»samo±ci Odnowy w Duchu �wi¦tym.
Uporz¡dkowana formacja nie jest stwierdzeniem przypadkowym.
Nale»y zwróci¢ przy tym uwag¦, »e podejmowana formacja nie
jest zaliczaniem kolejnych �stopni sprawno±ci�, ale jest nasz¡ od-
powiedzi¡ na zaproszenie Jezusa do coraz gª¦bszego poznawania
i na±ladowania Go.
Pragnienie poznawania Jezusa jest jakby �limitowane� przez Du-
cha �wi¦tego, stopniem dojrzaªo±ci duchowej.
Walka duchowa, jaka odbywa si¦ w naszym »yciu duchowym,
jest ci¡gªym zmaganiem si¦ pomi¦dzy pragnieniem naszego � ja�
a drog¡ wyznaczon¡ nam przez naszego Pana i Zbawiciela.
Dlatego na ka»dym etapie rozwoju duchowego konieczna jest re-
�eksja nad naszym obecnym stanem przygotowania na przyj¦cie
woli Bo»ej.
W tym powinni pomaga¢ animatorzy, lider, opiekun duchowny
wspólnoty, a tak»e wspólnotowa modlitwa, dni skupienia, reko-
lekcje indywidualne i grupowe oraz proponowana w niniejszej
broszurce propozycja formacji.
Niezwykle wa»ny jest pocz¡tkowy etap formacji. Dlatego na ten
etap zwracamy szczególn¡ uwag¦.
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Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy (REO), weekendy uzdro-
wienia wewn¦trznego, rekolekcje Uzdrowienia Wspomnie«, re-
kolekcje Akceptacja Siebie, warsztaty Odkryj Moc Ducha oraz
Fundament �wicze« Ignacja«skich � to jest obowi¡zkowy ze-
staw pocz¡tkowej formacji ka»dego charyzmatyka. Zaniedbanie
któregokolwiek z tych elementów formacji mo»e prowadzi¢ do
trudnych do odwrócenia skutków w rozwoju duchowym, a przez
to do niewªa±ciwego postrzegania i wypeªniania chrze±cija«skich
sªu»by i misji.
Kolejne etapy procesu nawrócenia najlepiej rozeznawa¢ z kim±
bardziej dojrzaªym duchowo, np. z animatorem lub liderem.
Charyzmat, którym obdarzyª ka»dego z nas Jezus Chrystus przez
Ducha �wi¦tego, jest Bo»ym bªogosªawie«stwem dla posªugi we
wspólnocie i w Ko±ciele. Przez charyzmat objawia si¦ chwaªa
Bo»a. Dlatego, aby rozwa»nie posªugiwa¢ swoim charyzmatem,
nale»y si¦ do tego odpowiednio przygotowa¢. Trzeba zwróci¢
uwag¦, »e samo rozeznawanie charyzmatu odbywa si¦ czasami
na przestrzeni dosy¢ dªugiego okresu czasu.
Proponowany w caªo±ci model formacyjny, mamy nadziej¦, »e
temu b¦dzie sprzyja¢.
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REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE ODNOWY

Na jesieni planujemy Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy w Du-
chu �wi¦tym wyª¡cznie w wydaniu internetowym, czyli e-REO
- Internetowe Rekolekcje Ewangelizacyjne Odnowy.
Rekolekcje stworzone z my±l¡ o wspólnotach, które pragn¡ ewan-
gelizowa¢ wykorzystuj¡c mo»liwo±ci, jakie daje internet.
Do kogo kierowane jest e-REO?
� do osób, które chc¡ pogª¦bi¢ swoj¡ wiar¦ oraz nawi¡za¢ »yw¡

relacj¦ z Bogiem;
� szczególnie do osób zabieganych i zapracowanych, które wol¡

obejrze¢ katechezy w dogodnym dla siebie czasie;
� do osób chorych, które nie mog¡ opu±ci¢ mieszkania lub

obawiaj¡ si¦ zara»enia koronawirusem...
Uczestnik otrzymuje bezpªatne materiaªy elektroniczne lub ko-
rzysta z podr¦cznika �Tajemnica wiary �.
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REKOLEKCJE UZDROWIENIA WEWN�TRZNEGO

S¡ one niezb¦dne, aby podj¡¢ kolejne etapy drogi formacyjnej.
Rekolekcje te maj¡ na celu uzdrowienie wn¦trza, poznanie przy-
czyn swoich zranie« i oddanie ich Jezusowi, uwolnienie od nie-
przebaczenia. Jest to bardzo wa»ny a zarazem kluczowy etap
formacji otwieraj¡cy drog¦ do ±wiadomej i odpowiedzialnej sªu»-
by. Jedn¡ z form rekolekcji uzdrowienia wewn¦trznego, któr¡
szczególnie polecamy, s¡ rekolekcje �UZDROWIENIE WSPO-
MNIE��. Pomagaj¡ one w otwarciu si¦ na ªask¦ uzdrowienia
wewn¦trznego. Prowadz¡ do pogª¦bionej re�eksji nad relacjami
z osobami najbli»szymi, które mogªy przyczyni¢ si¦ do naszych
ró»nych zranie« duchowych. Rekolekcje trwaj¡ 7 dni.
Do tej samej grupy rekolekcji nale»¡: rekolekcje weekendowe
Przebaczenie i uzdrowienie oraz rekolekcje tygodniowe Akcep-
tacja siebie. Rekolekcje Uzdrowienie wspomnie« oraz Akceptacja
siebie odbywaj¡ si¦ w o±rodku rekolekcyjnym Centrum Formacji
Wieczernik w Magdalence w okresie ferii zimowych lub w wa-
kacje. Wi¦cej informacji na stronie:
https://cfwieczernik.odnowa.org/

Rekolekcje Przebaczenie i uzdrowienie odbywaj¡ si¦ w domu
rekolekcyjnym ksi¦»y Pallotynów w Otwocku przy ul. �erom-
skiego 6. Najbli»sze terminy: 23�25.04.2021, 22�24.10.2021.
Wi¦cej informacji na stronie:
https://pallotyni-otwock.pl/category/rekolekcje
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SEMINARIUM MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Seminarium przeznaczone jest dla animatorów podejmuj¡cych
posªug¦ modlitwy wstawienniczej, b¡d¹ osób pragn¡cych przy-
gotowa¢ si¦ do tej sªu»by. Caªo±¢ skªada si¦ z pi¦ciu weekendo-
wych spotka«. Wymaganym minimum formacyjnym jest odpra-
wienie Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy w Duchu �wi¦tym
i zako«czony proces podstawowego uzdrowienia wewn¦trznego.
Program rozpoczyna si¦ w pi¡tek o godz. 18.00 kolacj¡, a ko«-
czy si¦ w niedziel¦ Eucharysti¡. Zaj¦cia odbywaj¡ si¦ w Domu
Rekolekcyjnym ksi¦»y Pallotynów w Otwocku, przy ul. �erom-
skiego 6 i ka»dorazowo rozpoczynaj¡ si¦ w pi¡tek o godz. 18.30,
a ko«cz¡ w niedziel¦ ok. godz. 12.30 przed obiadem. Koszt jed-
nego weekendu to 180,00 PLN � z noclegiem i 130,00 � bez
noclegu, obejmuje pobyt w Domu Rekolekcyjnym wraz z dwoma
noclegami (po±ciel i r¦cznik na miejscu), caªodziennym wy»y-
wieniem od kolacji w pi¡tek do ±niadania w niedziel¦. Zgªosze-
nia za po±rednictwem Lidera wspólnoty lub osoby upowa»nionej
przez Lidera.
Terminy SMW
12�14.02.2021
12�14.03.2021
09�11.04.2021
14�16.05.2021
18�20.06.2021
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DIAKONIA MODLITWY WSTAWIENNICZEJ

Przeznaczeniem Diakonii Modlitwy Wstawienniczej jest syste-
matyczna formacja, oparta na modlitwie, wiedzy, posªudze,
warsztatach i do±wiadczeniu w celu duchowej przemiany, na-
wróceniu oraz aby±my byli prawdziwymi szafarzami ªaski Bo»ej
i potra�li podj¡¢ odpowiedzialno±¢ za drugiego czªowieka.

POS�UGA MODLITW� WSTAWIENNICZ�

Pragniemy poinformowa¢, »e od dnia 13 maja 2020 w ka»d¡
±rod¦ w ramach Diakonii Modlitwy Wstawienniczej w naszej
diecezji warszawsko-praskiej ruszyªa posªuga Modlitw¡ Wsta-
wiennicz¡ On-Line.
Powoªali±my 7 zespoªów z naszych wspólnot, które posªuguj¡
Modlitw¡ Wstawiennicz¡ (w tym jeden zespóª modlitw¡ osªono-
w¡) przez komunikator taki jak WhatsApp lub zwykªy telefon.
Posªuga Modlitw¡ Wstawiennicz¡ ma charakter cykliczny i od-
bywa si¦ w ka»d¡ ±rod¦ od godz. 19:00 do godz. 21:00. Wszyscy,
którzy pragn¡ pomocy duchowej i wsparcia modlitewnego, mog¡
skorzysta¢ z tej posªugi. Numery telefonów, na które osoby pra-
gn¡ce modlitwy wstawienniczej mog¡ dzwoni¢ w ka»d¡ ±rod¦:
507 663 089, 506 030 771, 603 889 412.
Ju» dzi± wszystkie osoby, które b¦d¡ korzystaªy z naszej modli-
twy, polecamy Bogu, aby to On jako jedyny Pan i Uzdrowiciel
okazaª im swoje MI�OSIERDZIE.
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Kursy pogª¦biaj¡ce wiedz¦ biblijn¡ i teologiczn¡
oraz przygotowuj¡ce do gªoszenia Sªowa Bo»ego

Wszystkich pragn¡cych pogª¦bi¢ swoj¡ wiar¦ oraz bra¢ czynny
udziaª w »yciu para�i zapraszamy na kursy realizowane przez ze-
spóª do±wiadczonej kadry naukowo-dydaktycznej Uniwersytetu
Kardynaªa Stefana Wyszy«skiego. Kursy powstaªy z inicjatywy
i we wspóªpracy z Katolick¡ Odnow¡ w Duchu �wi¦tym diecezji
warszawsko-praskiej.
W celu zapewnienia wszechstronnej formacji grupom Odnowy
w Duchu �wi¦tym, O±rodek Odnowy w Duchu �wi¦tym Diecezji
Warszawsko-Praskiej wspóªpracuje z Wydziaªem Teologicznym
Uniwersytetu Kardynaªa Stefana Wyszy«skiego w Warszawie.
Owocem tej wspóªpracy s¡ dwa kursy weekendowe.
Kurs I stopnia � czyli co mówi¢ o Jezusie. Studium Wiedzy Bi-
blijnej i Teologicznej. Jest to kurs proponowany w szczególno±ci
osobom podejmuj¡cym posªug¦ np. lidera, animatora, ewange-
lizacyjn¡, modlitw¡ wstawiennicz¡. Dzi¦ki temu kursowi twoja
posªuga mo»e by¢ bardziej ±wiadoma i owocna.
Kurs II stopnia � czyli jak mówi¢ o Jezusie. Kurs przygotowuje
osoby, które uko«czyªy Kurs I stopnia, do gªoszenia katechez dla
dorosªych we wspólnocie i w para�i. Liczne ±wiadectwa uczest-
ników kursu potwierdzaj¡, »e obydwa kursy to wielkie dobro
i niezwykle cenny dar w rozwoju ich posªugi.

Odpowiedzialni za Kursy:

Dorota i Grzegorz Ciechomscy
Kontakty:

e-mail: grzegorz.ciechomski@gmail.com, tel. 601 244 800
e-mail: dorota.ciechomska@gmail.com, tel. 601 277 800
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KURS I STOPNIA STUDIUM WIEDZY BIBLIJNEJ
I TEOLOGICZNEJ czyli �� Co mówi¢ o Jezusie?
W ramach kursu przekazywana jest podstawowa wiedza z zakre-
su Pisma �wi¦tego oraz wybranych przedmiotów teologicznych.
Program kursu obejmuje 120 godzin wykªadowych i jest realizo-
wany od listopada 2020 do czerwca 2021 (12 sobót). Uko«czenie
Kursu I stopnia umo»liwia podj¦cie nauczania w ramach kursu
II stopnia �� Kursu dla katechistów para�alnych.
Koszt Kursu 650 zª (pªatno±¢ w dwóch ratach). Rozpocz¦cie
14.11.2020.

KURS II STOPNIADLAKATECHISTÓWPARAFIALNYCH
po uko«czeniu Studium Wiedzy Biblijnej i Teologicznej
czyli � Jak mówi¢ o Jezusie?

Kurs przygotowuje uczestników do gªoszenia katechez dla do-
rosªych w para�ach. Program kursu obejmuje 90 godzin wykªa-
dowych i realizowany jest od listopada 2020 do czerwca 2021
(9 sobót), w ramach którego przewidziane s¡ zaj¦cia teoretycz-
ne z zakresu pedagogiki, katechetyki, komunikacji, teologii pa-
storalnej a tak»e praktyczne. Po uko«czeniu Kursu i uzyskaniu
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kwali�kacji, uczestnicy maj¡ mo»liwo±¢ ubiegania si¦ o misj¦
kanoniczn¡ do gªoszenia katechez dla dorosªych.
Koszt Kursu 650 zª (pªatno±¢ w dwóch ratach). Rozpocz¦cie
14.11.2020.

Zaj¦cia odbywa¢ si¦ b¦d¡ w budynku Uniwersytetu Kardynaªa
Stefana Wyszy«skiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5. Kontakt:
tel. 22 561 89 60, 22 561 88 93, e-mail: wtdz@uksw.edu.pl
Rejestracja na kurs na stronie www.podyplomowe.uksw.edu.pl
Wi¦cej informacji na stronie www.teologia.uksw.edu.pl za-
kªadka podyplomowe.
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KADRA WYK�ADOWCÓW KURSÓW
skªada si¦ z wielu znakomitych biblistów i teologów.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski
Ks. prof. UKSW dr hab. Rafaª Bednarczyk
Ks. dr Zbigniew Grochowski
Ks. dr Jan Hadalski
Ks. dr Tomasz Kopiczko
Ks. prof. dr hab. Marian Kowalczyk
Ks. prof. dr hab. Janusz Kr¦cidªo
Ks. prof. UKSW dr hab. Dariusz Kurzydªo
Prof. UKSW dr hab. Anna Ku±mirek
Dr Aneta Rayzacher-Majewska
Ks. prof. dr hab. Franciszek Mickiewicz
Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
Ks. prof. dr hab. Marek Parchem
Prof. UKSW dr hab. Barbara Strzaªkowska
Dr Bªa»ej Szostek
Ks. prof. dr hab. Marek Tatar
Dr Mateusz Tutak
Dr Anna Twardziªowska
Dr hab. Monika Walu±
Ks. prof. UKSW dr hab. Tomasz Wielebski
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Terminy zaj¦¢ w roku akademickim 2020/2021

STUDIUM WIEDZY BIBLIJNEJ I TEOLOGICZNEJ
I semestr II semestr
14 listopada 2020 06 marca 2021
28 listopada 2020 20 marca 2021
12 grudnia 2020 10 kwietnia 2021
09 stycznia 2021 24 kwietnia 2021
23 stycznia 2021 19 czerwca 2021
06 lutego 2021

KURS DLA KATECHISTÓW
I semestr II semestr
14 listopada 2020 20 marca 2021
28 listopada 2020 10 kwietnia 2021
12 grudnia 2020 24 kwietnia 2021
06 lutego 2021 15 maja 2021

19 czerwca 2021

Wszystkie zaj¦cia odbywaj¡ si¦ w kampusie UKSW przy
ul. Dewajtis 5 w Warszawie, w soboty w godzinach 8:00�16:45.
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SZKO�A ANIMATORA

Szkoªa Animatora Odnowy w Duchu �wi¦tym Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej prowadzona jest od 5 lat. Formuªa szkoªy oparta
jest na »yciu i sªu»bie ±wi¦tego Pawªa z Tarsu. Zaj¦cia odby-
waj¡ si¦ w Domu Rekolekcyjnym Ojców Jezuitów w Falenicy
w formie dziewi¦ciu weekendowych zjazdów. Zaj¦cia rozpoczy-
naj¡ si¦ w pi¡tek kolacj¡ a ko«cz¡ w niedziel¦ przed obiadem.
Harmonogram spotka« podany jest poni»ej.
Szkoªa tworzy wspólnot¦ uczestników i prowadz¡cych, którzy to-
warzysz¡ im do ko«ca formacji. Uczestnicy podzieleni s¡ na maªe
grupy dzielenia, ka»da grupa otrzymuje Animatora � czªonka
zespoªu prowadz¡cego. Ka»dy zjazd ma swoj¡ specy�k¦ i uni-
kaln¡ organizacj¦ oraz dotyczy konkretnych zagadnie«, które
s¡ prezentowane i do±wiadczane w trzech blokach formacyj-
nych: formacji ludzkiej, formacji duchowej oraz modlitwie. Po-
mi¦dzy zjazdami uczestnik zobowi¡zany jest do codziennej mo-
dlitwy Sªowem Bo»ym wedªug zaproponowanego schematu. Ca-
ªo±¢ programu tworzy 9-miesi¦czne rekolekcje zako«czone uro-
czyst¡ ceremoni¡, w której Ko±cióª posyªa uczestników do po-
sªugi.
Celem szkoªy jest stworzenie jak najlepszych warunków dla in-
dywidualnego wzrostu duchowego uczestnika. Osi¡ formacji jest
przygotowanie do posªugi animatora, natomiast nie jest to cel
podstawowy, gdy» jest nim d¡»enie do ±wi¦to±ci, realizowane
przez ka»dego z uczestników pod jego wªasnym imieniem i na-
zwiskiem.
Uczestnikiem szkoªy mo»e by¢ ka»da osoba, która ma takie pra-
gnienie i zostanie zgªoszona przez lidera swojej wspólnoty b¡d¹
kapªana. W pierwszej kolejno±ci przyjmowani s¡ uczestnicy ze
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wspólnot Odnowy w Duchu �wi¦tym. Z uwagi na program wy-
maganym minimum formacyjnym jest REO (lub Seminarium
Odnowienia Wiary), jeden rok uczestnictwa we wspólnocie oraz
rozpocz¦cie procesu uzdrowienia wewn¦trznego, poprzez odby-
cie rekolekcji Uzdrowienia wspomnie« lub Fundament �wicze«
Ignacja«skich, czy te» rekolekcji Przebaczenie i uzdrowienie.
Rozpatrzone mog¡ by¢ tak»e indywidualne sytuacje.

Terminarz 2020�2021
(doko«czenie V edycji Szkoªy Animatora):
19�21.03.2021, 16�19.04.2021,
21�23.05.2021, 18�20.06.2021.

Odpowiedzialni za Szkoª¦ Animatora:
Ks. �ukasz Turek, Karol Kowalek, Barbara Wardaszko.
Kontakty:
Karol Kowalek (koordynator) tel. 600-325-343,
e-mail: karol.dom26@gmail.com
Basia Wardaszko (zast¦pca) tel. 605-496-534,
e-mail: barbara_wardaszko@wp.pl
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DIAKONIE DIECEZJALNE

Diakonie s¡ miejscem przygotowania si¦ do posªugi w zgodzie
ze swoim charyzmatem oraz wzrostu duchowego przez sªu»b¦.
Jezus nie tylko zach¦caª do sªuchania Jego sªów, ale przede
wszystkim do ich wypeªniania (�k 8,21). Na±ladownictwo Je-
zusa znajduje zatem wypeªnienie w sªu»bie Bogu, Ko±cioªowi,
we wspólnocie i swoim bli¹nim. Rozpalanie Bo»ego charyzmatu
(2Tm 1,6) i posªugiwanie nim jest wielk¡ ªask¡ otrzyman¡ od
Ducha �wi¦tego, której nie mo»na zmarnowa¢ (2Kor 6,1).

DIAKONIA PRZYMIERZA �Nasze Credo�

�Ja jestem krzewem winnym, wy � latoro±lami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc ob�ty, poniewa» beze Mnie
nic nie mo»ecie uczyni¢.� (J 15,5)
Przymierze �Nasze Credo� jest prób¡ mojej osobistej odpowiedzi
na miªo±¢ Boga, kiedy podejm¦ starania stylu »ycia, jakiego uczy
mnie Jezus. W Przymierzu wa»ne jest moje �Pragn¦�, mój wy-
siªek, staranie o dochowanie wierno±ci, a nie pewno±¢ o stupro-
centowym wypeªnieniu zobowi¡za«. To Pan Bóg jest ¹ródªem
mocy i siªy. Pan Bóg pragnie, aby±my w podj¦ciu Przymierza
widzieli drog¦, któr¡ mamy kroczy¢ do Niego. Niewierno±ci¡ by-
ªaby rezygnacja z trudu i zmaga«.
Tre±¢ Przymierza �Nasze Credo� oparta jest na podstawowych
tre±ciach Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO), czyli
na or¦dziu, które otwiera nas na ªask¦ Odnowy i »ycie Chrztem
w Duchu �wi¦tym. Jest to fundament, którego nie mo»na zagu-
bi¢, lecz »y¢ nim na co dzie« i pogª¦bia¢ relacj¦ z Panem, która
prowadzi nas do misji.
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Misj¦ wypeªnimy jedynie wtedy, kiedy nasze »ycie b¦dzie nabie-
raªo mocy ±wiadectwa i b¦dzie stawaªo si¦ �»ywym obrazem�
Ewangelii. Módlmy si¦ o ªask¦, by±my z hojno±ci¡ i wielkodusz-
no±ci¡ odpowiedzieli na dar Przymierza.
Terminy spotka« b¦d¡ wysyªane na bie»¡co do liderów i Jedynek.
Kontakt do Diakonii:
Renata Bra«ska (koordynator), tel. 504 646 433,
e-mail: ren.bra@vp.pl
Krystyna Zabªocka (zast¦pca), tel. 503 700 803,
e-mail: zablockakrystyna@wp.pl

O DIAKONII UWIELBIENIA

�Niechaj uwielbienie wypeªni me usta, abym codziennie opiewaª
Twoj¡ chwaª¦� (Ps 71)
Mamy by¢ sªu»b¡ uwielbienia � dla Odnowy naszej diecezji,
dla naszych wspólnot, wreszcie (a mo»e przede wszystkim) dla
siebie nawzajem, bo to od czªowieka, od jego serca zaczyna si¦
uwielbienie.
Zadania Diakonii to: formowanie si¦ w uwielbieniu Boga i sªu»ba
prowadzeniem modlitwy i ±piewu.
Mamy regularne, obowi¡zkowe spotkania formacyjne, które
przygotowuj¡ nas do realizacji tych zada«. Trzeba si¦ tak»e li-
czy¢ z konieczno±ci¡ po±wi¦cenia czasu na posªugi � na spotka-
niach diecezjalnych, rekolekcjach i spotkaniach formacyjnych.
Posªuguj¡c w Diakonii zyskujemy konkretn¡ formacj¦ w uwiel-
bieniu i uczymy si¦ odpowiedzialnie sªu»y¢.
Zapraszamy do sªu»by czªonków wspólnot uzdolnionych mu-
zycznie, ±piewaj¡cych, graj¡cych na instrumentach, ale jedno-
cze±nie rozwijaj¡cych si¦ w prowadzeniu modlitwy.
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Przyjmuj¡c do posªugi w Diakonii Uwielbienia wymagamy do-
±wiadczenia w sªu»bie na gruncie wspólnoty. B¦dziemy o nie
pyta¢ i mo»emy tak»e przeprowadzi¢ przesªuchanie. W Diako-
nii deklarujemy si¦ do sªu»by na jeden rok formacyjny, zapisy
przyjmujemy od czerwca (na kolejny rok) do ko«ca wrze±nia.
Osoby pragn¡ce dopiero rozpocz¡¢ swoj¡ przygod¦ z posªug¡
uwielbienia zapraszamy na Letnie Warsztaty Formacyjne Diako-
nii Uwielbienia w lipcu i sierpniu.
Kontakt do Diakonii: przez liderów wspólnot
www.facebook.com/du.odnowa
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O DIAKONII ODNOWA RODZINOM i o planach

Gªówn¡ misj¡ naszej diakonii jest:
Szcz¦±cie osoby i spoªeczno±ci ludzkiej oraz chrze±cija«skiej,
które wi¡»e si¦ ±ci±le z pomy±ln¡ sytuacj¡ wspólnoty maª»e«-
skiej i rodzinnej. (Sobór Watyka«ski II, konst. Gaudium et spes,
47)
O wszelkich dziaªaniach na rzecz maª»e«stw i rodzin b¦dziemy
informowa¢ na bie»¡co liderów wspólnot i maª»e«stwa zaanga-
»owane w nasz¡ diakoni¦ oraz te, które s¡ zainteresowane tego
typu drog¡ miªo±ci.
Wszelkie aktualno±ci b¦d¡ na stronie:
https://www.facebook.com/

OdnowaRodzinomDiecezjiWarszawskoPraskiej/

Kontakt:
Mateusz i Mariola �ochowscy, tel. kom. 535 152 599
odnowarodzinomdwp@gmail.com
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