Spotkanie formacyjne
animatorów
Chwałowice 8.10.2016
REKOLEKCJE DOMOWEGO KOŚCIOŁA
Jak co roku na początek nowego roku formacyjnego, krąg centralny napisał list do wszystkich
członków Domowego Kościoła. Tym razem nosi on tytuł „Radość rekolekcji”.
„Z jednej strony jest to nawiązanie do adhortacji „Amoris Laetitia” – „Radość Miłości”, a z drugiej –
chcemy tym listem pokazać, że rekolekcje niosą radość, i że ta radość przemienia nasze rodziny.”
(List kręgu centralnego 2016)

Kontynuując rozpoczęty w ubiegłym roku formacyjnym powrót do Darów Ruchu, jakie proponuje
Domowy Kościół oraz nawiązując do tematu Listu kręgu centralnego, tym razem rozważać będziemy
temat rekolekcji Domowego Kościoła.
„Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące elementy formacyjne –
zobowiązania:
- uczestnictwo, przynajmniej raz w roku, w rekolekcjach formacyjnych.”
(Zasady DK 13)

NAMIOT SPOTKANIA: J15,1-11
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który [go] uprawia. Każdą
latorośl, która we Mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc,
oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które
wypowiedziałem do was. Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak
latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie - jeśli nie trwa w winnym krzewie - tak
samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy - latoroślami.
Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie
uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera
się ją, i wrzuca do ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was,
poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały,
że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak
i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje
przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby
radość wasza była pełna.”

INFORMACJE
1) W zakończonym roku formacyjnym w rekolekcjach zorganizowanych przez katowicki DK
uczestniczyło 2212 osób.
Serdecznie dziękujemy całej diakonii rekolekcyjnej za zaangażowanie, poświęcony czas i za serce,
które włożyli w przygotowanie i prowadzenie rekolekcji. Prośmy Pana, aby owoce rekolekcji trwały
w rodzinach przez cały kolejny rok formacyjny i aby osobiste świadectwo uczestników dla innych
zachętą do udziału w rekolekcjach.
2) Za nami powakacyjny Dniu Wspólnoty w Katedrze, oraz w czuwanie rozpoczynające nowy rok
formacyjny DK w Parafii Miłosierdzia Bożego w Pszczynie. Dziękujemy wszystkim, którzy poprzez swą
posługę umożliwili przeżycie tego czasu modlitwy. Szczególne podziękowania kierujemy do rodzin
z rejonu Żory.
3) W dniach 9 - 11 września 2016 roku w Poznaniu odbyło się Podsumowanie Rocznej Pracy
Domowego Kościoła 2015/16. Relację z tego spotkania można zobaczyć na stronie ogólnopolskiej DK:
www.dk.oaza.pl
4) Na spotkaniu w Pszczynie, następujące pary przyjęły posługę par rejonowych:
w rejonie Jastrzębie : Beata i Jerzy Polak, para ustępująca Maria i Krzysztof Króliczek,
w rejonie Knurów: Anita i Andrzej Kaszuba, para ustępująca Renata i Jan Brańczyk,
w rejonie Mysłowice: Katarzyna i Robert Marszołek,
para ustępująca Sylwia i Włodzimierz Demitraszek,
w rejonie Rybnik: Monika i Bartosz Zielenkiewicz, para ustępująca Joanna i Dominik Tomanek.
Parom ustępującym serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, wysiłek i serce włożone w posługę,
natomiast nowym parom dziękujemy za postawę odpowiedzialności i podjęcie posługi.
5) Zapraszamy wszystkie pary rejonowe na weekendowe spotkanie kręgu diecezjalnego, które
odbędzie się w dniach 14 - 16.10.2016 w Koniakowie
6) I Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych DK – 17.10.2016
Ruda Śląska Orzegów parafia Św. Michała Archanioła godz. 18.00. Zapraszamy wszystkie pary
rejonowe wraz z moderatorami.
7) I Dzien Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach – 23.10.2016
8) Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych – 5.11.2016 w Częstochowie.

9) Zapraszamy na rekolekcje śródroczne w domu Rekolekcyjnym Emaus w Koniakowie. Terminy oraz
tematy można znaleźć na stronie www.emauskoniakow.pl.
Za pośrednictwem tej strony internetowej można się też na nie zapisać.
Szczególnie polecamy:
- 14.01.-20.01.2017 – Obdarowani – Renata i Marek Makowscy
- 21.01.-27.01.2017 - Sesja o pilotowaniu kręgów - Urszula i Bogdan Wieczorek
(tel. 606 595 974, 32 425 06 36, e-mail: pawwie@wp.pl
Gorąco zachęcamy, gdyż ciągle brakuje małżeństw przygotowanych do wprowadzania nowych rodzin
do Wspólnoty Domowego Kościoła.)
10) W czasie ferii zimowych odbędą się również rekolekcje tematyczne w Wiśle. Na razie nie mamy
jeszcze konkretnego tematu, gdyż jest to świeża sprawa z tego tygodnia.
Termin : 14-20.01.2017 - prowadzą Małgorzata i Sławomir Bernat. Kontakt: s1b@poczta.onet.pl
Tel. 695 408 822.
11) Na kolejne spotkanie formacyjne zapraszamy 3.12.2016, do Katowic na Oś. Witosa. O posługę
liturgiczną prosimy rejon Knurów, a o posługą gospodarczą – rejon Piekary. Za dzisiejsze posługi
bardzo dziękujemy rodzinom z rejonów Piekary i Mikołów oraz Rybnik.
12) W związku z małą ilością osób w diakonii wychowawczej, prosimy rodziny DK o pomoc osobom
z diakonii w opiece nad dziećmi. Na kolejnym spotkaniu o zapewnienie opieki nad dziećmi prosimy
rejon Chorzów.

Pytania do spotkań w grupach:
Udział w rekolekcjach formacyjnych DK
1. Jakie owoce wyjazdów na rekolekcje dostrzegam w moim życiu?
2. Jakie są najczęstsze przeszkody w wyjeździe na rekolekcje i jak można je pokonać?

Plan spotkania:
09.00 Namiot Spotkania w Kościele
09.30 Eucharystia
10.30 Kawa, herbata
11.00 Konferencja + świadectwa
12.00 Spotkanie w małej grupie
12.30 Ogłoszenia

