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V FUNDUSZ REMONTOWY
Dąbrówka, Rudnik, Pionki

Drodzy Przyjaciele!
Dzielimy się z Wami wielką radością, że w tym roku formacyjnym w rekolekcjach wakacyjnych brało
udział ponad 2000 uczestników od dzieci po Domowy Kościół. Jest to dla nas znak, że Ruch Światło-Życie
w naszej diecezji od lat ma się bardzo dobrze i pozostaje jedynie troska o dalszy jego rozwój.
Praca formacyjna to nie tylko oazy rekolekcyjne, ale również odbywające się w ciągu roku
spotkania w naszych ośrodkach w Dąbrówce i Pionkach.
W ośrodku w Pionkach organizowane są następujące spotkania weekendowe: 12 oaz modlitwy dla
dzieci i młodzieży, 3 Szkoły Animatora, kursy lektora, dni skupienia bierzmowanych, Oazy ewangelizacyjne.
Można powiedzieć, że ośrodek w Pionkach gromadzi młodych prawie w każdy weekend. Z terminów nie
zajętych przez oazowiczów chętnie korzystają grupy parafialne.
Dom rekolekcyjny w Dąbrówce jako własność Ruchu jest przeznaczony do formacji oazowiczów.
Spotykają się tu rodziny na różnego rodzaju rekolekcjach, natomiast młodzież na 10 dniowym Kursie dla
Animatorów i Animatorów Muzycznych, warsztatach muzycznych, kursach lektora, oraz pięciokrotnie na
Oazach Modlitwy.
.Jeśli pozostają jakieś wolne terminy, ośrodek jest wynajmowany innym grupom – rekolekcje dla
księży, spotkania Neokatechumenatu, spotkania bierzmowanych, rekolekcje zelatorek Kół Różańcowych
itp. Dzięki czemu dom żyje cały rok.
Dzięki tym ośrodkom mamy większe możliwości formacyjno-wychowawcze. Równocześnie mamy
świadomość, że na Moderatorach spoczywa odpowiedzialność i troska o ośrodki, czego świadkami byliśmy
przez wszystkie te lata ich dopracowywania, remontowania i rozbudowy. Na prośbę Moderatora, po
konsultacjach z Parą Diecezjalną Domowego Kościoła i księżmi Moderatorami Diakonii, Ks. Biskup
mianował Dyrektora ośrodka oazowego w Dąbrówce – ks. Grzegorza Wójcika. Nowa funkcja podnosi
poziom bezpieczeństwa i lepszą troskę o rozwój tego miejsca. Daje też większe możliwości rozbudowy.
Wymaga to, jak wiadomo nakładów finansowych. Dlatego kierując się doświadczeniem poprzednich lat
postanowiliśmy powołać fundusz remontowy, będzie to już jego V edycja.
Powołując kolejną edycję funduszu planujemy wykonać:
•

w Dąbrówce:
- dobudować dużą salę multimedialną przeznaczoną do konferencji i spotkań
- rozbudować kaplicę

•

w Rudniku:
- wymienić wszystkie drzwi do pokoi
- wymienić podłogę oraz wyremontować salę zabaw dla dzieci
- wykonać meble w pokojach (szafki, stoliki, wieszaki)

•

w Pionkach:
- ocieplić budynek

Założenia V Funduszu Remontowego:
1. Udział w Funduszu jest dobrowolny.

2. Zadeklarowaną dowolną kwotę można wpłacać na konto lub zrobić stały przelew na:

GETIN BANK 33 1560 0013 2022 0180 3000 0035
z dopiskiem
„Darowizna na V Fundusz Remontowy”
3. Wpłat można dokonywać także osobiście w Centrum Ruchu Światło-Życie
przy ul. Malczewskiego 1 (środa i czwartek od godz. 10-16.00).
4. Raz w miesiącu wpłacamy dowolną kwotę.
5. Czas trwania zaplanowany jest na okres 24 miesięcy do sierpnia 2020.
6. Raz w miesiącu na Oazach Modlitwy sprawowana jest Msza Św. w intencji wszystkich
ofiarodawców.

Moderatorzy Diecezjalni
Domowego Kościoła
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Ks. Krzysztof Dukielski
s. Małgorzata Kobylarz

