CHWAŁOWICE
17.02.2018
MODLITWA RODZINNA
DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do
świętości w jedności ze współmałżonkiem.
Zasady DK, punkt 10
Budowaniu jedności (communio) w małżeństwie i rodzinie służą następujące
elementy formacyjne – zobowiązania, przyjęte z END: (…) - codzienna modlitwa
rodzinna.
Zasady DK, punkt 13
Doświadczeniem
modlitwy
rodzinnej
podzielą
się
z
nami:
Iwona i Janusz Kołodziej z diecezji gliwickiej, Małgorzata i Sławomir Bernat
oraz Agnieszka i Aleksander Jaromin.
NAMIOT SPOTKANIA Łk 5, 27-32
„Potem wyszedł i zobaczył celnika, imieniem Lewi, siedzącego
w komorze celnej. Rzekł do niego: «Pójdź za Mną!» On zostawił wszystko, wstał
i chodził za Nim. Potem Lewi wyprawił dla Niego wielkie przyjęcie u siebie w domu;
a była spora liczba celników oraz innych, którzy zasiadali z nimi do stołu. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni ich w Piśmie i mówili do Jego uczniów: «Dlaczego jecie
i pijecie z celnikami i grzesznikami?» Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują
lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wezwać do nawrócenia
sprawiedliwych, lecz grzeszników».”
INFORMACJE:
1. Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu kolędowym
w Katowicach- Panewnikach oraz za posługi pełnione przez rodziny z grupy
Chrystusa Króla.
2. Dziękujemy również za włączenie się rodzin w przygotowania Orszaków Trzech
Króli w poszczególnych miastach naszej Archidiecezji oraz świadectwo wiary
poprzez udział w tych spotkaniach.

3. W dniach 19-21 stycznia 2018 roku w Warszawie odbyło się ogólnopolskie
spotkanie odpowiedzialnych Domowego Kościoła. Tematem przewodnim był
rodzinny katechumenat. W czasie tego spotkania nastąpiło przekazanie posługi
pary filialnej Filii Śląskiej Jolancie i Krzysztofowi Gawinom z diecezji
opolskiej. Ustępującej parze filialnej – Gabrieli i Józefowi Sobczykom gorąco
dziękujemy za pełnioną przez nich posługę oraz reprezentowanie naszej
archidiecezji na szczeblu krajowym DK.
4. W dniach 23-25 lutego 2018 roku odbędzie się XLIII Kongregacja
Odpowiedzialnych Ruchu Światło- Życie w Częstochowie. Wszystkie osoby
z Domowego Kościoła, które do nas się zgłosiły wezmą udział w tym spotkaniu.
5. 27 lutego 2018. przypada 31 rocznica śmierci ks. Franciszka Blachnickiego.
O godz. 18.00 zapraszamy do Katedry Chrystusa Króla w Katowicach na
Eucharystię w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego. Podczas tej Eucharystii będziemy również dziękować
ks. Ryszardowi Nowakowi za wieloletnią posługę moderatora diecezjalnego
uchu Światło-Życie.
6. Przed nami kolejne spotkania z grupami rejonów, które odbywają się przez cały
rok formacyjny w miejsce dotychczasowych spotkań wielkopostnych. Terminy
spotkań są następujące:
3.03.2018 Spotkanie z rejonami grupy III – św. Marii Magdaleny, godz. 16.00
parafia św. Marii Magdaleny w Tychach;
10.03.2018 Spotkanie z rejonami grupy IV – św. Maksymiliana, godz. 18.00
parafia Podwyższenia Krzyża i MB Częstochowskiej w Pszczynie;
7.04.2018 Spotkanie z rejonami grupy V – św. Józefa, godz. 18.00
parafia św. Józefa w Rudzie Śląskiej;
12.05.2018 Spotkanie z rejonami grupy VI – św. Antoniego, godz. 16.00
parafia MB Częstochowskiej w Knurowie;
16.06.2018 Spotkanie z rejonami grupy VII – św. Zelii i Ludwika Martin,
godz. 18.00 Bazylika Narodzenia NMP w Pszowie.
7. W poniedziałek 5.03.2018 zapraszamy wszystkie pary grupowe wraz
z moderatorami na III Dzień Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych do
Katowic na ul. Gawronów. O godz. 18:00 Msza św., a po niej spotkanie w ośrodku
im. Ks. Blachnickiego.

8. Kolejny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach przypada 11 marca
2018 roku. Zapraszamy rodziny DK do czynnego i radosnego udziału.
9. Tegoroczny Wielkanocy Dzień Wspólnoty EMAUS odbędzie się w dniu
15 kwietnia 2018 roku w parafii św. Marii Magdaleny w Tychach.
Plan spotkania: 13.30 Zawiązanie wspólnoty, 14.00 Eucharystia, 15.30 Agapa.
Jak co roku prosimy aby na agapę każdy z rejonów dostarczył 2 blachy ciasta.
10. 20 kwietnia 2018 w czasie spotkania kręgu diecezjalnego odbędą się wybory
kandydatów na parę diecezjalną. Prosimy pary rejonowe o zgłaszanie swoich
kandydatów do 30 marca 2018. Gorąco zachęcamy do modlitwy w intencji nowej
pary diecezjalnej.
11. 21 kwietnia 2018 zapraszamy przedstawicieli poszczególnych diakonii
diecezjalnych na wiosenne DWDD do Częstochowy.
12. Zachęcamy do wspierania działalności naszego Ruchu poprzez przekazanie
na ten cel 1% z podatku. Można to uczynić w ramach rocznego rozliczenia.
W odpowiedniej rubryce należy wpisać: Na Fundację Światło- Życie, KRS:
0000071891, z dopiskiem: na cele Domowego Kościoła w Archidiecezji
katowickiej. Środki te, głownie przeznaczone są, jako pomoc w pokryciu kosztów
rekolekcji dla rodzin, które borykają się z problemami finansowymi i nie są w stanie
pokryć w całości kosztów rekolekcji.
13. Pielgrzymka rodzin DK do Kalisza odbędzie się 26 maja 2018 roku.
Zachęcamy do licznego udziału.
14. Trwają zapisy na rekolekcje letnie. Lista rekolekcji wraz z namiarami do par
odpowiedzialnych znajduje się na stronie: http://katowice.oaza.pl/domowykosciol/rekolekcje-dk
Na kilku turnusach brakuje jeszcze osób do następujących posług:
diakonii wychowawczej – Brenna - Anderka, Tenczyn – Grochowina, Tenczyn –
Malińscy, Wisła – Warchoł, Kokoszce – Moroń oraz Pyzówka – Orlik;
animatora muzycznego – Tenczyn Grochowina oraz Wadowice – Demitraszek.
Gorąco
zachęcamy
do
podejmowania
służby
dla
innych.
15. Rodziny, które borykają się z problemami finansowymi mogą starać się
o dofinansowanie do rekolekcji. Prosimy animatorów poszczególnych kręgów
o składanie wniosków o dofinansowanie za pośrednictwem par rejonowych do
15 kwietnia 2018.

16. Serdecznie zapraszamy do udziału w śródrocznych rekolekcjach w Domu
Rekolekcyjnym
EMAUS
w
Koniakowie.
Wszelkie
informacje:
http://www.emauskoniakow.pl/
17. Na przełomie lipca i sierpnia dwa małżeństwa Domowego Kościoła
zaangażowane w diakonię misyjną w naszej archidiecezji udają się po raz kolejny
na misyjny wyjazd do Kazachstanu. Wraz z ks. Rafałem Larem, będą prowadzić
rekolekcje ewangelizacyjne dla rodzin w Szczucińsku. Diakonia misyjna naszej
archidiecezji działa nie tylko w Kazachstanie, ale także na Ukrainie i w Tanzanii.
Osoby chcące wesprzeć to dzieło finansowo mogą to uczynić, dokonując wpłat na
konto: 74 1050 1243 1000 0090 7096 9341 - Diakonia Ruchu Światło-Życie
Archidiecezji Katowickiej, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice, z dopiskiem
diakonia misyjna. Za wszelkie wsparcie serdecznie dziękujemy.
18. Latem 2019r., wraz z Apostolstwem Chorych, planujemy zorganizować
tygodniowe rekolekcje dla rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w Kokoszycach.
Chcąc poznać jakie jest zapotrzebowanie na tego typu rekolekcje, bardzo prosimy,
aby rodziny zainteresowane taką formą rekolekcji zgłaszały się bezpośrednio do
nas - e mail: parakatowickadk@gmail.com
19. Na kolejne spotkanie w Katowicach, zapraszamy 9.06.2018.
O przygotowanie spotkania, tj. posługę liturgiczną, gospodarczą oraz zapewnienie
opieki dla dzieci prosimy rejony grupy I – MB Piekarskiej. Za dzisiejsze posługi
bardzo dziękujemy rodzinom z IV gr. - św. Maksymiliana.
Plan dzisiejszego spotkania:
09.00 Namiot Spotkania w Kościele
09.30 Eucharystia
10.30 Spotkanie przy kawie
11.00 Konferencja
12.30 Spotkanie w małej grupie
13.00 Ogłoszenia
Pytania do spotkań w grupie:
Co jest dla ciebie największą przeszkodą w codziennej modlitwie rodzinnej i jak
starasz się ją pokonywać?
Co z usłyszanych dzisiaj treści chcesz wprowadzić do Waszej modlitwy rodzinnej?

