Drodzy Odpowiedzialni wspólnot,
Ponieważ dla uczestników formacji po drugim stopniu Oazy Nowego Życia zbliżają się
najważniejsze wydarzenia dla ich drogi deuterokatechumenalnej, poniżej podaję informacje
dotyczące Triduum Paschalnego w formie rekolekcji oraz poprzedzającego je Obrzędu Wezwania
po Imieniu. Bardzo proszę o zapoznanie się z całym tekstem.
Triduum Paschalne w formie rekolekcji stanowi szczyt, do którego zmierza cała formacja
deuterokatechumenalna. Uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wigilię Paschalną
zamyka ten etap. Uczestnicy przygotowywali się do tego wydarzenia przez kilka lat podobnie jak
katechumeni do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Dla członków wspólnot
deuterokatechumenalnych Triduum Paschalne w formie rekolekcji jest wydarzeniem
wyjątkowym i przeżywanym raz w życiu. Zrozumienie ich znaczenia stanowi weryfikację jakości
całej dotychczasowej formacji uczestników i posługi animatorów.
W tym roku Triduum Paschalne przypada w dniach 18–21 kwietnia. Rekolekcje rozpoczynają się
Mszą św. Krzyżma w katedrze w Wielki Czwartek, a kończą Nieszporami Chrzcielnymi w
Niedzielę Zmartwychwstania. Miejsce pozostaje bez zmian, czyli ośrodek przy parafii w Laskach.
Obrzęd Wezwania po Imieniu, celebrowany w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, wprowadza
w ostatni etap przygotowania do tych rekolekcji. Będzie miał miejsce w czasie Dnia Wspólnoty
podczas Eucharystii, której będzie przewodniczył ks. bp Michał Janocha. Już teraz zapraszam
wszystkich do parafii bł. Władysława z Gielniowa, 10 marca. Przed rozpoczęciem Dnia
Wspólnoty, o godzinie 13:30 odbędzie się spotkanie dla wszystkich zgłoszonych uczestników.
W związku z tym, co napisałem powyżej, przypominam, że do obrzędu mogą przystąpić tyko ci,
którzy wyjeżdżają na Triduum Paschalne w formie rekolekcji. Zgłoszenie do Obrzędu jest
równocześnie zgłoszeniem na rekolekcje w Triduum Paschalne w Laskach. Dlatego uczestnicy
na spotkanie przynoszą wypełnioną kartę i zaliczkę w wysokości 50 zł. Do samego obrzędu będą
potrzebne data i miejsce chrztu.
Przypominam również, że od początku Wielkiego Postu uczestnicy pracują z notatnikam, które
mają im pomóc w dobrym przeżyciu Triduum Paschalnego - to bardzo ważny element formacji.
Reszta informacji dotyczących rekolekcji i obrzędu zostanie podana na spotkaniu przed Dniem
Wspólnoty. Osobą, do której można kierować pytania jest Anna Dębska: czterolistna@gmail.com

Niech Bóg Wam wszystkim błogosławi!
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