KATOWICE 27.05.2017
Temat spotkania:

Sytuacje nieregularne
w życiu i duszpasterstwie.
Ewangelia a złożone sytuacje,
w których stawia nas życie.
Omówienie rozdziału 8 "AMORIS LAETITIA" zatytułowanego:
Towarzyszyć, rozpoznać i włączyć to, co kruche - ks. Jarosław
Ogrodniczak

NAMIOT SPOTKANIA - J 16,23b-28

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: O cokolwiek byście
prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie
prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość
wasza była pełna.
Mówiłem wam o tych sprawach w przypowieściach. Nadchodzi
godzina, kiedy już nie będę wam mówił w przypowieściach,
ale całkiem otwarcie oznajmię wam o Ojcu. W owym dniu
będziecie prosić w imię moje, i nie mówię, że Ja będę musiał
prosić Ojca za wami. Albowiem Ojciec sam was miłuje,
bo wyście Mnie umiłowali i uwierzyli, że wyszedłem od Boga.
Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam
świat i idę do Ojca.”

INFORMACJE:
1. Serdecznie dziękujemy za dar spotkania i wspólnej modlitwy
podczas Wielkopostnych Dni Skupienia w Rejonach.
2. Za nami XXVI Dzień Wspólnoty "Emaus". Gorąco dziękujemy
za obecność oraz modlitwę. Szczególne wyrazy wdzięczności
kierujemy
pod
adresem
osób
posługujących:
diakonii muzycznej, liturgicznej oraz rodzin rejonu Wodzisław
za ogromne zaangażowanie w organizację tego spotkania.
3. 1.04.2017r. odbyła się pielgrzymka rodzin DK filii śląskiej do
grobu Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
w Krościenku. Cieszy nas fakt tak licznego udziału naszych rodzin.
4. 21.05.2017 po raz kolejny małżeństwa naszej Archidiecezji
przeżywały
wspólne
świętowanie
jubileuszy małżeńskich
w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Gorąco dziękujemy
wszystkim rodzinom Domowego Kościoła zaangażowanym
w to dzieło.
5. W dniach 2-4.06.2017
w Centrum Ruchu Światło-Życie
w Krościenku odbędzie się Centralna Oaza Matka.
6. 15.06.2017 od godz. 15.00 zapraszamy do wzięcia udziału
w Rodzinnym Koncercie Ekumenicznym „Bądź jak Jezus”, który
odbędzie się w Mysłowicach w Parku Słupna. Wstęp wolny!
Organizatorem koncertu jest Fundacja „Światło-Życie”.
7. 17.06.2017 o godzinie 10.00 w Chorzowie w parafii św. Jadwigi,
odbędzie się Nabożeństwo Rozesłania Animatorów i Diakonii
przed rekolekcjami letnimi. Po nabożeństwie krótkie spotkanie par
odpowiedzialnych za tegoroczne rekolekcje Domowego Kościoła.

8. Wygospodarowano dodatkowe miejsca na rekolekcje
tematyczne „Kielich życia” w Kokoszycach (bez dzieci)
w terminie 30.07.2017 – 6.08.2017. Zapraszamy do skorzystania.
Zgłoszenia: Wiesława i Piotr Gawron tel. 504808757
9. Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach śródrocznych
w Koniakowie. Są jeszcze wolne miejsca na rekolekcjach:
02-04.06.2017 Dialog małżeński
09-11.06.2017 Spowiedź i małżeństwo
Zapisy przez stronę: www.emauskoniakow.pl
10. Dziękujemy za Waszą ofiarność i otwartość na potrzeby Ruchu,
a szczególnie za wpłaty „składek małżeńskich”.
Dzięki nim mogliśmy w tym roku dofinansować wyjazd
16 rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej, na rekolekcje
letnie, na łączną kwotę 12735 zł.
11. We wrześniu 2017r. małżeństwo DK naszej Archidiecezji
weźmie udział w rekolekcjach dla kapłanów w Kazachstanie, aby
przybliżyć im Ruch Światło-Życie a szczególnie jego gałąź rodzinną
- Domowy Kościół. Prosimy o modlitwę w intencji tych rekolekcji.
Jest to również spore przedsięwzięcie finansowe, dlatego gdyby
ktoś zechciał wspomóc to dzieło, to można wpłacać darowizny na
konto Diakonii Ruchu Światło Życie Archidiecezji Katowickiej,
40-589 Katowice, ul. Różyckiego 8, nr konta:
74 1050 1243 1000 0090 7096 9341 z dopiskiem "dar na
rekolekcje w Kazachstanie".
Już dziś wszystkim serdecznie dziękujemy.
12. Zapraszamy pary prowadzące tegoroczne rekolekcje letnie DK
na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 2.09.2017
w Wiśle Jaworniku.
13. 3.09.2017 Powakacyjny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
w Katedrze w Katowicach.

14. Ogólnopolska Pielgrzymka KWC odbędzie się 30.09.2017.

W 60-tą rocznice powołania Krucjaty Wstrzemięźliwości będzie
miała miejsce w Katowicach. Gorąco zachęcamy do licznego
udziału. W związku z tym wydarzeniem nie będzie czuwania
modlitewnego na rozpoczęcie nowego roku formacyjnego.
15. Od września 2017r. nastąpi reorganizacja rejonów Domowego
Kościoła w naszej Archidiecezji. W miejsce dotychczasowych 13
rejonów DK powstanie 26 rejonów, tożsamych z rejonami
młodzieżowymi. Powinno to znacznie ułatwić całoroczną pracę
Ruchu Światło-Życie w rejonach.
16. Rekolekcje dla nowych
20-22.10.2017 w Koniakowie.

par

PLAN DZISIEJSZEGO SPOTKANIA:
08.30 Namiot Spotkania w Kościele
09.00 Eucharystia
10.00 Kawa, herbata
10.30 Konferencja
11.30 Ogłoszenia

rejonowych

odbędą

się

