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1. Zapalenie świecy, modlitwa do Ducha Świętego



2. Dzielenie się Słowem Bożym (Łk 18, 9-14)

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi
gardzili, tę przypowieść:

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik.
Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni
ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post
dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”.

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi,
mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!”

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».



3. Temat formacyjny:

40 – lecie KWC i nowe wyzwania DM

• Jakie są owoce KWC w moim środowisku?

• Czy włączamy się w projekty związane z KWC realizowane przy współpracy 
z PARP ą i Ministerstwem Sprawiedliwości? („Lokalni Liderzy Trzeźwości”, 
szkolenia dla diakonii społecznej, wspieranie kampanii internetowych –
projekty: „Nierozerwalni”, „Ciąża bez alkoholu”?)

• Możliwości działania w aspekcie nowych wyzwań (dla siebie osobiście, dla 
wspólnot i środowisk Ruchu Światło-Życie): w dziedzinie płciowości, 
ekologii, obrony prawdy – np. zaangażowanie obywatelskie…



3. Temat formacyjny:

Nasze „działać” po DWDD

• Zadania na „teraz”
– Konferencja w Niedzielę Miłosierdzia 

(???)/jakiś inny termin

– Krótka konferencja o diakonii 
miłosierdzia na naszych rekolekcjach

• Zadania na przyszły rok
– Pomoc osobom z 

uzależnieniem/problemem 
alkoholowym w Żyrardowie/ rejonie 
(statystyki z Żyrardowa nt. spożycia 
alk. W 2018 r.)

– Promocja diakonii miłosierdzia w 
rejonie i diecezji

– Wsparcie w tworzeniu diakonii 
wyzwolenia

– Pochylenie się nad budżetem 
diecezjalnej diakonii miłosierdzia



Inspiracje po DWDD
Pedagodzy uliczni – Ełk

Osoby, które na ulicy pracują 
bezpośrednio z osobami z tzw. 
marginesu, mają etaty opłacone z 
budżetu miasta, są specjalnie 
przygotowane do takiej pracy

Zaangażowanie oazowej 
„młodzieżówki” w wolontariat w 
ramach diakonii miłosierdzia

24h modlitwy

(np. w Niedzielę Miłosierdzia)

W konkretnej intencji związanej z 
dziełami miłosierdzia

Arkusz interaktywny, gdzie wpisujemy się 
na wybrane z 24h 15 min modlitwy (np. 
Koronka do Bożego Miłosierdzia), czym 
robimy „sztafetę modlitewną” 



4. Ogłoszenia

• ORDMił. 

21-23.06.2019 - Częstochowa, Dom Ruchu Ś-Ż, koszt 160/os. dorosła,

Temat: "Charyzmat Spotkania, dziełem miłosierdzia" - prowadzący: ks. Adam 
Skutela

zapisy / pytania: Iwona i Jacek Wolscy – mail: diak.mil@wp.pl, kom:. 694 367 952

• Termin następnego spotkania: 
– 11.06.2019

https://poczta.wp.pl/k/


5. Modlitwa na zakończenie

• Koronka do Miłosierdzia Bożego
– Włączenie intencji własnych



Chwała Panu!
Dziękujemy!


