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Początek Kongregacji, zaraz się zacznie...

Serdecznie witamy się  z  oglądającymi
transmisję na żywo

XXXV  KKO



  

Kawa była dostępna 
i od rana bardzo potrzebna 

Ważne prezentowane tematy były 
na bieżąco omawiane

XXXV KKO



  

Wiele usłyszanych kwestii było 
oklaskiwanych 

Jedni skrzętnie notowali, drudzy od razu 
dzielili się usłyszanymi nowościami... 
wykorzystując najszybsze środki przekazu :)

 XXXV KKO



  

Ale wielka radość ze spotkania 
była w sercach i na twarzach

XXXV KKO



  

Wg programu przerwa... 

Czas na coś dla ciała 
czyli wspólny obiad, na 
który dołączyli do nas 
„filialni” - Gosia i Tomek

XXXV  KKO



  

… podczas której posługę głównego 
ceremoniarza pełni Mateusz

Bazylika jeszcze pusta, ale zaraz wypełni się 
uczestnikami KKO na Eucharystii...                  

XXXV  KKO



  

…do których wyznaczeni są również 
członkowie Diakonii Liturgicznej 
z naszej diecezji

Ustalenia, omówienia, podział funkcji...  

XXXV  KKO



  

Pomocnikiem głównego 
Ceremoniarza - drugi Darek

 Dłuuuga procesja wejścia  

Ministranci krzyża i światła -
Adrian, Piotr i Darek



  

A wśród ponad stu kapłanów nasz 
Moderator diecezjalny DK ks. Piotr 
Listwoń i Moderator diecezjalny Ruchu 
Światło-Życie ks. Wojciech Koladyński

Eucharystię koncelebrowali bp Krzysztof 
Włodarczyk – delegat KEP ds. Ruchu Światło-
Życie, ks. Marek Sędek – Moderator Generalny 
Ruchu Ś-Ż i ks. Krzysztof Łapiński – Moderator 
Krajowy Domowego Kościoła 



  

Eucharystii przewodniczył i głosił homilię
bp Wiesław Śmigiel – 

przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP



  

Po Eucharystii w bazylice 
znowu pusto bo...

...wszyscy już zbierają się 
w Auli im. A. Kordeckiego
na kolejny punkt spotkania, 
kolejne konferencje



  

A wieczorem                                                                      
Nieszpory z błogosławieństwem nowo przyjętych             
członków Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie 

“Pragnę służyć !” - to odpowiedź każdego 
wywołanego  kandydata do Stowarzyszenia



  

“Pragnę służyć !” - to odpowiedź 
każdego wywołanego  
Kandydata do Stowarzyszenia

A wśród nich z naszej diecezji
Marta oraz Ania i Darek

XXXV  KKO



  

i od ks. Krzysztofa 
(Moderatora Krajowego DK)

  

Błogosławieństwo i serdeczne     
gratulacje od ks. Wojtka              



  

Delegacja na KKO z naszej diecezji

A  potem 
radosne spotkanie, rozmowy, wspólnota



  

W niedzielny poranek Eucharystia                 
w kaplicy JP II u gościnnych sióstr antoninek 

A po zakończeniu kongregacji 
pamiątkowe zdjęcie z bp K. Włodarczykiem...

i w drogę powrotną - osłuchani z nową 
piosenką roku, zapoznani z nowym
znakiem roku, bogatsi o nowe 
treści, zapowiedzi programu nowego 
roku formacyjnego w temacie
„Dojrzałość w Chrystusie” 
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