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Zaproszenie na Dzień Wspólnoty 

„Zobaczyć drogę” 
Lublin, 29 września 2018 

 
Drodzy Moderatorzy, Moderatorki, 

Kochani Animatorzy i Uczestnicy! 
 

Zakończyły się wakacje i jednocześnie rozpoczął nowy rok formacji oazowej. Po 

pięknych przeżyciach związanych z rekolekcjami letnimi przed nami czas intensywnej pracy we 

wspólnotach lokalnych. Jednak chcemy jeszcze raz spotkać się we wspólnotach 

poszczególnych stopni oraz wrócić na chwilę wspomnieniami do tego, czego doświadczyliśmy 

na oazach rekolekcyjnych, aby nabrać siły na drogę. Zapraszam więc Was, moderatorzy, 

animatorzy i uczestnicy tegorocznych rekolekcji letnich oraz wszyscy oazowicze, którzy tylko 

chcecie i możecie przyjechać, na Dzień Wspólnoty, który odbędzie się w Lublinie, na 

Poczekajce, 29 września 2018 r. 

Podczas tego spotkania będą nam towarzyszyć dwa fragmenty Pisma św. Pierwszy to 

historia spotkania Jezusa z Natanaelem (J 1, 47-51), który będzie czytany podczas Eucharystii. 

Jezus Cię zna, doskonale wie kim jesteś, jaki i jaka jesteś. Nie ma przed Nim nic ukrytego, 

zarówno z Twojej przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. Nie gorszy się Tobą, ale takiego 

i taką zaprasza Cię do głębokiej relacji ze sobą. Drugi fragment dotyczy tegorocznego hasła 

oazy – „Młodzi w Kościele” oraz hasła tego naszego spotkania – „Zobaczyć drogę”. Jest to 

tekst o Bogatym Młodzieńcu (Łk 18, 18-23), który będzie odczytany podczas spotkania 

w grupach. Jezus zaprasza Cię nie tylko do przyjścia do Niego, ale także do pójścia za Nim – 

w takim stanie i w takiej drodze, do jakiej On Cię powołuje. Uczmy się odpowiadać na to 

zaproszenie z ufnością i miłością! 

Do tego zaproszenia dołączam plan spotkania oraz podział posług. Proszę również, aby 

moderatorzy dostarczyli mi informację o ilości osób do 25 września.  

Polecam Was opiece Niepokalanej Matki Kościoła! 

br. Piotr Krawczyk 
Moderator Prowincjalny 

http://www.oaza.kapucyni.eu/


 

PLAN DNIA WSPÓLNOTY – LUBLIN 2018 
 

 

10.00  Zawiązanie wspólnoty 
 Przedstawienie kolejnych stopni oaz wakacyjnych 
 Godzina świadectw 

11.00  Przygotowanie do Eucharystii 

11.15 Eucharystia 

12.15 Obiad  
Czas na rekreację i pogaduchy 

14.00  Spotkanie w grupach 

15.15  Adoracja NS 
 Koronka do Bożego Miłosierdzia 

16.00 Rozesłanie 



Podział posług: 
 

Asysta liturgiczna na Eucharystii – wszyscy ministranci i lektorzy z naszych wspólnot (proszę 

zabrać stroje liturgiczne) 

Nowe Miasto  Animacja śpiewu – Eucharystia i uwielbienie przed NS (zapraszamy 

muzycznych pozostałych wspólnot do pomocy) 

Lublin   Pomoc w wydawaniu obiadu i sprzątanie po obiedzie 

Biała Podlaska  Liturgia Słowa (I czytanie + Psalm), modlitwa  wiernych 

Siennica   Komentarz na Komunię podczas Eucharystii  

Mogilno    Komentarz wprowadzający do Eucharystii i Liturgii Słowa 

Olsztyn  Komentarz do znaku pokoju podczas Eucharystii 

Orchówek  Chleb, wino i woda – dary do sprawowania Eucharystii (na końcu procesji) 

 

Spotkania w grupach 
 
Animatorzy wyznaczeni na poszczególne stopnie otrzymają konspekty kilka dni przed Dniem 
Wspólnoty. 

 Po IIIo – Biała Podlaska 

 Po IIo – Lubartów 

 Po Io – Lublin  

 Po OND – Nowe Miasto 

 Po ODB – Łomża 

 
Dodatkowe informacje: 

 
- ilość osób przesłać do 25 września; 

- zawiązanie wspólnoty – przedstawienie każdego stopnia (może być 3-4 min prezentacja 

multimedialna,  zdjęcia, filmy, itd. – będzie projektor, laptop i nagłośnienie) oraz piosenka; 

- godzina świadectw – powiedzieć o możliwości i zachęcić do dzielenia się uczestników oaz 

wakacyjnych, ale bez przymusu – świadectwo krótkie, radosne i chrystocentryczne  

- zabrać znak oazy letniej (jeśli jeszcze jest), świecę i chleb, 15 zł na obiad; 

- jeśli to możliwe, proszę o przywiezienia ze sobą czegoś słodkiego na czas po obiedzie; 

- spotkanie moderatorów i moderatorek podczas spotkania w grupach 

 


