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MMOODDLLIITTWWAA  MMAAŁŁŻŻEEŃŃSSKKAA  

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 małżeńska.             Zasady DK, punkt 13 

Modlitwa małżonków za siebie 

Ojcze nasz, który zjednoczyłeś nas w jedności małżeńskiej, napełnij 
nas swoją radością, błogosław nam i naszym dzieciom. 
Jednorodzony Synu Boży, który w Kanie Galilejskiej zatroszczyłeś się 
o radość młodego małżeństwa, wspomagaj nas w dniach 
pomyślności i w chwilach doświadczeń. Duchu Święty, którego 
wzywaliśmy z Kościołem przy zawieraniu naszego związku 
małżeńskiego, udzielaj zawsze naszym sercom swojej miłości. Amen 

 

NNAAMMIIOOTT  SSPPOOTTKKAANNIIAA  MMkk  99,,22--1133  

„Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana  

i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się 

wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden 

folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz  

z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do 

Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden 

dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział 

bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, 

osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 

już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili  

z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, 

zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych.  

 

 



Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy 

powstać z martwych. I pytali Go: Czemu uczeni w Piśmie twierdzą, że 

wpierw musi przyjść Eliasz? Rzekł im w odpowiedzi: Istotnie, Eliasz 

przyjdzie najpierw i naprawi wszystko. Ale jak jest napisane o Synu 

Człowieczym? Ma On wiele cierpieć i być wzgardzonym. Otóż mówię 

wam: Eliasz już przyszedł i uczynili mu tak, jak chcieli, jak o nim jest 

napisane”. 

INFORMACJE: 

1. Serdecznie dziękujemy za udział w spotkaniu kolędowym  
w Katowicach- Panewnikach. Rejonowi Knurów, za prowadzenie 
posługi liturgicznej a rejonowi Katowice za pełnioną posługę 
gospodarczą.  
 
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 13-15 stycznia 2017 roku w Krakowie-Łagiewnikach 
odbyło się ogólnopolskie spotkanie opłatkowe odpowiedzialnych 
Domowego Kościoła.  
 
4. Trwają coroczne spotkania w rejonach, tzw. „wielkopostne”. 
Odbyły się już spotkania w rejonach Wodzisław i Mikołów, Piekary, 
Katowice, Żory i Knurów. Terminy kolejnych spotkań: 

 
22.02.2017  rejon Chorzów 
23.02.2017  rejon Rybnik 
17.03.2017  rejon Mysłowice 
22.03.2017  rejon Tychy 
23.03.2017  rejon Ruda Śląska 
29.03.2017  rejon Pszów 
30.03.2017  rejon Jastrzębie. 

 
5. W dniach 24-26 lutego 2017 roku odbędzie się XLII 
Kongregacja Odpowiedzialnych Ruchu Światło- Życie  
w Częstochowie. Wszystkie osoby z Domowego Kościoła, które do 
nas się zgłosiły wezmą udział w tym spotkaniu.  



6. 27 lutego 2017br. przypada 30 rocznica śmierci Czcigodnego 
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. W tym dniu na 
Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego odbędzie się 
konferencja naukowa pod hasłem "Polska teologia wyzwolenia 
wobec wyzwań współczesności". Początek o godzinie 16:00. 
Szczegółowy plan jest dostępny na naszej stronie internetowej.  

O godzinie 18:00 w Archikatedrze Chrystusa Króla odbędzie się 
uroczysta Eucharystia a po niej projekcja filmu "Prorok nie 
umiera" w reżyserii Adama Kraśnickiego w auli Wydziału 
Teologicznego. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy. 

7. W związku z przypadającą w tym roku 30 rocznicą śmierci 
Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego, 
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie zachęca do 
pielgrzymowania do grobu Ojca Franciszka w Krościenku. 
Pielgrzymka Domowego Kościoła filii śląskiej planowana jest  
1 kwietnia 2017r. Zachęcamy do licznego udziału.  

8. W poniedziałek 6.03.2017 na godz. 18.00 zapraszamy wszystkie 
pary rejonowe wraz z moderatorami na Dzień Wspólnoty 
Moderatorów i Odpowiedzialnych DK u św. Archanioła Michała  
w Orzegowie. 
 
9. Kolejny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach 
przypada 12 marca 2017 roku. Zapraszamy rodziny DK do 
czynnego i radosnego udziału w tych spotkaniach. 
 
10. 18 marca 2017 zapraszamy przedstawicieli poszczególnych 
diakonii diecezjalnych na wiosenne DWDD do Częstochowy.  
 
11. Tegoroczny Wielkanocy Dzień Wspólnoty EMAUS odbędzie się 
w dniu 23 kwietnia 2017 roku w parafii MB Fatimskiej w Turzy 
Śląskiej. Szczegółowe informacje podamy w późniejszym terminie. 
 
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 20 maja 
2017 roku. Zachęcamy do licznego udziału.  

 
14. Kończą się miejsca na rekolekcje letnie. Lista rekolekcji wraz  
z namiarami do par odpowiedzialnych znajduje się na stronie: 
http://www.katowice.oaza.pl/wp/ 
Już dziś dziękujemy wszystkim, którzy podejmą posługę w czasie 
rekolekcji. 
 
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 końca marca.  
 
16. Serdecznie zapraszamy do udziału w śródrocznych 
rekolekcjach w Domu Rekolekcyjnym EMAUS w Koniakowie. 
Wszelkie  informacje: http://www.emauskoniakow.pl/ 
 
17. Na kolejne spotkanie w Katowicach, zapraszamy 27.05.2017.  
O posługę liturgiczną prosimy rejon Mysłowice, o posługą 
gospodarczą – rejon Żory, a o zapewnienie opiekę nad dziećmi 
rejon Rybnik. Za dzisiejsze posługi bardzo dziękujemy rodzinom  
z rejonów Żory, Knurów, Tychy oraz Rybnik. 
 

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

 
Pytania do spotkań w grupie: 

Co jest dla ciebie największą przeszkodą w codziennej modlitwie 
małżeńskiej i jak starasz się ją pokonywać? 
Co z usłyszanych dzisiaj treści chcesz wprowadzić do Waszej 
modlitwy małżeńskiej? 

http://www.katowice.oaza.pl/wp/
http://www.emauskoniakow.pl/

