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Zaproszenie na Dzień Wspólnoty 

„Wolni i wyzwalający” 
Lubartów, 19 października 2019 

 
Drodzy Moderatorzy, Moderatorki, 

Kochani Animatorzy i Uczestnicy! 
 

Po owocnie przeżytych rekolekcjach wakacyjnych z niecierpliwością czekamy na 

powakacyjny Dzień Wspólnoty. Tym razem odbędzie się on już w pełni roku formacyjnego. 

Będzie to dobra okazja, aby jeszcze raz spotkać się we wspólnotach poszczególnych stopni 

oraz wrócić na chwilę wspomnieniami do tego, czego doświadczyliśmy na oazach 

rekolekcyjnych. W imieniu wspólnoty lubartowskiej 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 Lubartowie, 

19 października 2019 r. 

Spotykamy się w czterdziestą rocznicę powstania Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, 

dlatego ten temat będzie nam towarzyszył. Chcemy być wolni w Chrystusie, aby tą wolnością 

żyć i dzielić się ze wszystkimi których spotykamy. Niech nasz Pan umacnia nas w tej drodze. 

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

moderatorzy dostarczyli mi informację o ilości osób do 15 października.  

Polecam Was opiece Niepokalanej Matki Kościoła! 

 

 

br. Piotr Krawczyk 
Moderator Prowincjalny 
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PLAN DNIA WSPÓLNOTY – LUBARTÓW 2019 
 

 

10.00  Zawiązanie wspólnoty 
 Przedstawienie kolejnych stopni oaz wakacyjnych 
 Godzina świadectw 

11.00  Przygotowanie do Eucharystii 

11.30 Eucharystia – br. Tomasz Wroński, wikariusz prowincjalny 

12.30 Obiad  
Czas na rekreację i luźne spotkania 

14.00  Spotkanie w grupach 

15.30  Nabożeństwo różańcowe 

16.15 Rozesłanie 



Podział posług: 
 

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

zabrać stroje liturgiczne) 

Nowe Miasto  Animacja śpiewu – Eucharystia i nabożeństwo różańcowe (zapraszamy 

muzycznych pozostałych wspólnot do pomocy) 

Lubartów   Pomoc w wydawaniu obiadu i sprzątanie po obiedzie 

Lublin  Liturgia Słowa (I czytanie + Psalm), modlitwa  powszechna 

Olsztyn   Komentarz na Komunię podczas Eucharystii  

Biała Podlaska  Komentarz wprowadzający do Eucharystii i Liturgii Słowa 

Siennica  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 – Lublin 

 Po IIo – Lubartów 

 Po Io – Biała Podlaska  

 Po OND – Łomża 

 Po ODB – Nowe Miasto 

 
Dodatkowe informacje: 

 
- ilość osób przesłać do 15 października; 

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

prezentacja multimedialna,  zdjęcia, filmy, itd. – będzie telewizor w kościele) 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; 

- w procesji z darami, zgodnie z OWMR, niesiemy tylko chleb oraz dary do sprawowania 

Eucharystii; świece ustawiamy przy ołtarzu przed rozpoczęciem Mszy św.; 

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

- spotkanie moderatorów i moderatorek podczas spotkania w grupach; 

 


