
 

Nakło nad Notecią, 14.09.2017 r. 

„(…) w pracy ruchu, od Oazy Dzieci Bożych poczynając, 

przez wszystkie stopnie formacji służby liturgicznej, 

przez wszystkie stopnie oaz, stopnie formacji deuterokatechumenalnej, 

wszędzie jest mistagogia – wprowadzanie w rzeczywistość 

zbawczą, uobecnioną w Kościele, w liturgii.” 

 

Ks. Franciszek Blachnicki 

ZAPROSZENIE 

 Jako członkowie wspólnoty Ruchu Światło – Życie, zdajemy sobie sprawę z wagi i znaczenia 

formacji liturgicznej, która dobrze przeżywana, może stać się źródłem radosnego i owocnego życia  

w Panu. Duchowość liturgiczna, którą każdy członek Ruchu rozwija, potrzebuje nie tylko zewnętrznego 

potwierdzenia przez udział w pięknie przygotowanej liturgii, ale również poprzez osobistą formację, 

zdobywaną także dla dobra wspólnoty. 

 Diakonia Liturgiczna Diecezji Bydgoskiej, w imieniu której się do Was zwracam, skupia ludzi, 

dla których piękno liturgii, poznawane nie tylko przez widzialne znaki, ale również przez intelektualną 

formację, stanowi źródło i szczyt życia Kościoła. 

 Szczególnym zadaniem, stojącym przed Diecezjalną Diakonią Liturgiczną (DDL) jest bowiem 

troska o integralny rozwój każdej wspólnoty wchodzącej w skład Ruchu, który buduje przecież 

swoją tożsamość na liturgii, czy to podczas sprawowanej Eucharystii bądź podczas Liturgii Godzin, czy 

też liturgii domowej. Stąd też, ku wspólnemu pożytkowi w dziele formacji liturgicznej, pragniemy w 

roku formacyjnym 2017/2018 zaprosić przedstawicieli każdej wspólnoty do udziału we wspólnym 

spotkaniu. Aby to było możliwe zwracamy się do: 

 Par Rejonowych Domowego Kościoła o wybór jednego (bądź więcej) małżeństwa, 

odpowiedzialnego za kwestie liturgiczne w swoim rejonie, do udziału w spotkaniach. 

 Księży Moderatorów wspólnot młodzieżowych o wybór dwóch (lub więcej) osób, 

odpowiedzialnych za kwestie liturgiczne w swojej wspólnocie, do udziału w spotkaniach. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę, 21 października 2017 r. w godz. 15:30-17:30,  

w kaplicy parafii p.w. NMP Królowej Polski przy ul. Mroteckiej 29 w Nakle nad Notecią. Podczas 

spotkania przewidziana jest wspólna modlitwa Liturgią Godzin, katecheza liturgiczna, przekazanie 

materiałów formacyjnych oraz organizacja pracy na rok formacyjny 2017/2018. Planowane są łącznie  

4 takie spotkania w tym roku. Uprzejmie prosimy o podanie imienia i nazwiska wskazanych osób oraz 

parafii (i rejonu), z którego pochodzą i przesłanie potwierdzenia udziału na adres: 

ddl@bydgoszcz.oaza.pl do dnia 13 października 2017 r. 

Przedstawiciele wspólnot należeć będą do Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej, co ułatwi 

przygotowanie jednego programu formacyjnego w zakresie liturgicznym, a także pomoże  

w przygotowywaniu wydarzeń liturgicznych zarówno na szczeblu diecezjalnym, rejonowym, jak  

i parafialnym.   

                                                                                                         Z pozdrowieniami 

 

 

 

Moderator Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej 
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