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Ukończyłeś formację podstawową? Prowadzisz grupę? Szukasz nowych form?
Chciałbyś lepiej posługiwać jako animator? szukasz wsparcia, inspiracji? Jesteś zmęczony?
Brakuje Ci pomysłów? Szukasz dla siebie miejsca w Ruchu.....
Mamy coś specjalnie dla Ciebie

Odpowiadając na potrzeby posługujących w naszej archidiecezji wyrażone m. in. w
ankietach Diakonia Formacji Diakonii proponuje nową jakość formacji animatorów.
Eucharystia, spotkania w grupach, warsztaty, dzielenie się doświadczeniami, rozmowy przy
kawie i herbacie, modlitwa to stałe elementy naszych spotkań. które chcemy odkrywać na
nowo i zgłębiać charyzmat jaki przez nie otrzymaliśmy

Kiedy będziemy się spotykać?
W ciągu roku będzie 5 okazji do formalnych spotkań. Już teraz zarezerwuj sobie na nie
czas!
15 października 2011 Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii
3 grudnia 2011 Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii
25 lutego 2012 Diecezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii
20-22 kwietnia 2012 Diecezjalna Oaza Modlitwy
16 czerwca 2012 Diecezjalna Oaza Matka
Gdzie będziemy się spotykać?
Pierwsze spotkanie już 15 października 2011 w Piasecznie, w kościele św. Anny.
O kolejnych miejscach spotkań DFD będzie informować z wyprzedzeniem.
Kto może przyjechać?
Każdy kto ukończył formację podstawową Ruchu, oraz ten, kto podejmuje
diakonię deuterokatechumenatu (czyli prowadzi grupę) nawet jeśli nie ukończył formacji
podstawowej.
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Co jest szczególnie nowatorskie?
-Otwarta forma spotkań.
-Dostępność formacji dla wszystkich animatorów i posługujących naszej archidiecezji.
- Spotkania pozwolą nam się bliżej poznać, a przez pogłębienie relacji osobowych lepiej
posługiwać na rekolekcjach wakacyjnych i w każdym innym miejscu, gdzie razem postawi
nas Bóg.
Czy muszę uczestniczyć we wszystkich spotkaniach ?
Czy chcesz stracić możliwość wzbogacenia swojego warsztatu, a co ważniejsze
stracić okazję do spotkania się we wspólnocie sióstr i braci w Chrystusie ?
Czy muszę się wcześniej zgłosić, aby móc uczestniczyć ?
Nie.
Co będzie treścią naszych spotkań?
Treści są z jednej strony odpowiedzią na potrzeby animatorów i znaki czasu jakie
dostrzegamy. Będziemy mieli także okazję do refleksji dotyczącej naszej wierności
Drogowskazom Nowego Człowieka. W jedności z całym Ruchem będziemy się też pochylać
nad hasłem roku.
Jak będzie wyglądała modlitwa?
Oczywiście Eucharystia oraz około godzinny czas uwielbienia, czas stawania przed Panem
ze wszystkimi sprawami naszymi i naszych wspólnot, wstawiania się za siebie nawzajem i
wsłuchiwania się w Słowo.
Jak będą wyglądały spotkania w grupach ?
Pracujemy w stałych grupach – zależnie od etapu formacji uczestników, których
animujemy.
Zachęcamy do kontaktu w ramach grup między spotkaniami, aby
dzielić się doświadczeniem, ubogacać się pomysłami i modlić się za siebie nawzajem, oraz
za naszych podopiecznych.

strona 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

