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W PRZYJAŹNI Z UPOŚLEDZONYMI UMYSŁOWO

To międzynarodowym ruchem osób z upośledzeniem umysłowym, ich rodzin i przyjaciół. Ruch
ten narodził się we Francji w roku 1971 w środowisku rzymskokatolickim.

Wiara i Światło jest ruchem wspólnotowym, w centrum którego znajdują się osoby w różnym
wieku i w różnym stopniu dotknięte upośledzeniem umysłowym. Wspólnoty te starają się być
miejscem, gdzie osoby z upośledzeniem mogą być sobą, czuć się kochane i uznawane takimi,
jakimi są, bo to pozwala im znaleźć w sobie głęboką radość i pokój.

Ruch daje osobom upośledzonym umysłowo możliwość poznania i wykorzystania swoich
darów oraz odkrycia radości, jaką niesie przyjaźń.
Rodzicom
daje wsparcie w ich doświadczeniu i pomaga im lepiej dostrzec wewnętrzne piękno ich dziecka.
Dzięki osobom z upośledzeniem umysłowym również i
przyjaciele
mogą zrozumieć, że istnieje także inny świat, niż świat rywalizacji, pieniędzy i materialnych
przyjemności; że ci, którzy są słabi i ogołoceni, mogą poprowadzić ich do świata: delikatności,
zdolności słuchania i wierności.

Wspólnoty Wiary i Światła nie są wspólnotami życia, ale wspólnotami, których członkowie
spotykają się w regularnych odstępach czasu, budując między sobą coraz głębsze więzi przez
dzielenie się swoimi trudnościami i nadziejami, przez wspólne świętowanie, Eucharystię i
modlitwę, rekolekcje czy wyjazdy na obozy wakacyjne.

Przy naszej parafii spotyka się wspólnota Sól Ziemi. Jeśli chcesz doświadczyć szczególnego
wymiaru przyjaźni, odkryć Boga w tych którzy są słabi, jeżeli należysz do ludzi szczęśliwych bo otrzymałeś coś więcej niż inni w postaci uzdolnień, radości, wrażliwości na drugiego
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człowieka, nie traktuj tego jako oczywistość. Jesteś powołany, aby wiele ofiarować innym...

Zapraszamy Cię do wspólnoty, której możesz wiele ofiarować a jeszcze więcej otrzymać dla
siebie! żyjąc w przyjaźni z osobami upośledzonymi, ich rodzinami i młodymi ludźmi.

Kapelanem naszej wspólnoty jest ks. Marian Kluczny

Nasza Wspólnota spotyka się w drugą niedzielę miesiąca o godzinie 14.00 na Eucharystii w
kościele parafialnym. Po Mszy św. w salce odbywa się spotkanie poświęcone tematowi
miesiąca.
Wyjątkiem jest miesiąc grudzień, kiedy spotykamy się w Dziewkowicach na kiermaszu oraz
miesiąc kwiecień, w którym odbywają się rekolekcje.
TERMINY SPOTKAŃ 2013

14 kwietnia, 19 maja i 16 czerwca. W każdą z tych niedziel rozpoczynamy zawsze o godz.
14.00 Mszą świętą. Natomiast najbliższe rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach od 15
do 17 marca. Serdecznie i gorąco zapraszamy. Bóg czeka na Ciebie w osobach z
upośledzeniem. Przyjdź!

WYDARZYŁO SIĘ:
Rekolekcje adwentowe
Nasze rekolekcje adwentowe tradycyjnie odbywały się w Jełowej. Odpowiedzialnymi za
przebieg rekolekcji byli Basia i Stasia. W czasie tego czasu skupienia rozważaliśmy co to jest
przyjaźń. życie we wspólnocie niesie ze sobą wiele przyjaźni. o nich opowiada nam pamiątka
tych rekolekcji, płyta ze zdjęciami naszej wspólnoty.

Rekolekcje wielkopostne
Miejsce odbywania się naszych rekolekcji nie zaskoczyło nas – Jełowa. Tym razem nasze
rozważania i myśli dotyczyły sakramentu pokuty i nawrócenia. Nad przebiegiem rekolekcji
czuwały i odpowiedzialnymi były: Aneta i Andzia. O nawróceniu i Sakramencie spotkania się z
przebaczającym Bogiem mówił nam ks. Marian Kluczny. jak co roku wielkim wydarzeniem w
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czasie wielkopostnych rekolekcji był obrzęd umywania nóg. O zbliżaniu się do Boga
przypominać nam będzie sznur, pamiątka tych rekolekcji.

KONTAKT ZE WSPÓLNOTĄ:

Rafał Haegenbarth
tel:691603472
GG 358004

Zapraszamy również do odwiedzenia strony wspólnoty Wiara i Światło

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

9 październik (niedziela) – Spotkanie wspólnoty g.14 – Parafia PP ZWM - Prowadzi Stasia

19 październik (środa) – Formacja g. 18:30 – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (kaplica) adoracja,

Chmielowicka (u Hegenów) - prowadzi Ania K.
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23 październik (niedziela) – Rada wspólnoty g. 19:00 – ul. Oleska (u Oliwów)

9 listopad (środa) – Formacja g. 18:30 – kaplica ZWM, ul. Oleska (u Oliwów) – prowadzi Aneta

20 listopad (niedziela) – Wybory odpowiedzialnego g.14 – Parafia PP ZWM – prowadzą Hegen i
Andzia

21 listopad (poniedziałek) – Paszczakowisko g. 19:00 – ul. Jankowskiego (u Piotra B.)

2 - 4 grudzień (piątek – sobota - niedziela) – Rekolekcje adwentowe – Jełowa – prowadzą Piotr
B i Aneta
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