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Liturgia, szczególnie eucharystyczna, jest uprzywilejo- wanym miejscem
spotkania z Chrystusem w Duchu Świętym, dlatego chcę zawsze jak najpełniej
w niej uczestniczyć, a moim zaszczytem i radością jest służba w zgromadzeniu
liturgicznym według zaleceń soborowej odnowy liturgii.
Diakonia muzyczna jest właściwie częścią szeroko rozumianej diakonii liturgicznej.
Zajmuje się ona przede wszystkim muzyką w liturgii, zarówno jej wykonywaniem zwłaszcza podczas Eucharystii - jak i formowaniem środowisk odpowiedzialnych za
kształtowanie śpiewu podczas różnych celebracji w parafiach. W tym celu diakonia
organizuje warsztaty i spotkania, które pozwalają lepiej rozumieć ducha muzyki
kościelnej. Stara się też rozwijać umiejętności wokalne oraz instrumentalne animatorów
muzycznych, kantorów, psałterzystów i członków zespołów śpiewaczych. Warsztat
umiejętności zawsze powiązany jest z wychowaniem do modlitwy i teologicznym
kształtowaniem uczestników. Sama diakonia stanowi nie tylko zespół "fachowców", ale
przede wszystkim wspólnotę wiary, którą łączy umiłowanie Boga i pragnienie
ukazywania Jego tajemnicy innym przez piękno muzyki sakralnej.
Wszystkich, którzy chcą realizować to właśnie pragnienie, zapraszamy do włączenia się
do Diecezjalnych Diakonii Muzycznej i Liturgicznej, które w naszej diecezji działają
wspólnie. Zaproszenie to kierujemy do młodzieży, która uczestniczyła przynajmniej w
Oazie Nowego Życia stopnia podstawowego (tzw. zerówce), oraz do małżeństw z
Domowego Kościoła. Wierzymy, że wspólnie możemy zbudować coś pięknego. Najbliższe
spotkanie obu diakonii odbędzie się w dniach od 8 do 10 listopada 2013 roku w Centrum
Edukacyjno-Formacyjnym w Koszalinie. Będzie to czas przygotowania, zarówno od strony
duchowej jak i warsztatowej, do XX Diecezjalnej Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie (11
listopada), na której będziemy posługiwali. Chętnych do udziału w spotkaniu prosimy o
zgłaszanie się do s. Moniki Grabek - tel. 608 693 143 lub e-mail:
mgrabek@koszalin.oaza.pl - najpóźniej do 3 listopada.
s. Monika Grabek WDŁB - odpowiedzialna
za Diakonie Muzyczną i Liturgiczną

Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: www.koszalin.oaza.pl; realizacja: kokoma.pl

Strona 1

Ruch Światło-Życie w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej: www.koszalin.oaza.pl; realizacja: kokoma.pl

Strona 2

