
  

                        KATOWICE 21.05.2016 

 

 
 

Temat spotkania: 
 

Nowa adhortacja pp Franciszka  
"Amoris Laetitia" 

 
- ks. Jarosław Ogrodniczak 

 

Namiot spotkania: 

Mk10,13-16 

„ Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął;  

lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, 

widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie 

dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie 

im; do takich bowiem należy królestwo Boże. 

 Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie 

królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do 

niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce  

i błogosławił je.” 

 
 
 

 



 
 

 INFORMACJE:  
 
1) Serdecznie dziękujemy za dar spotkania i wspólnej 
modlitwy podczas Wielkopostnych Dni Skupienia  
w Rejonach.  
 
2) Za nami XXV Dzień Wspólnoty "Emaus". Gorąco 
dziękujemy kapłanom, rodzinom - za obecność oraz 
wspólną modlitwę. Szczególne podziękowania kierujemy 
pod adresem osób posługujących: diakonii muzycznej, 
liturgicznej, wychowawczej oraz rodzin rejonu Rybnik za 
ogromne zaangażowanie w organizację tego spotkania. 
 
Dziękujemy również za ofiarę na dofinansowanie wyjazdu 
rodzin na rekolekcje letnie oraz organizację rekolekcji  
w Kazachstanie. Zebraliśmy na ten cel 3700 zł. 
 
3) 16.04.2016r. odbyły obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski 
na stadionie w Poznaniu.  Dziękujemy za udział  
i reprezentowanie Wspólnoty Domowego Kościoła.  
 
4) W dniach 13-16.05.2016  w Centrum Ruchu  
w Krościenku  odbyła się Centralna Oaza Matka.  
 
5) 22.05.2016 zapraszamy do Archikatedry Chrystusa Króla 
w Katowicach wszystkie małżeństwa, które obchodzą 
okrągłe rocznice ślubu, na wspólne świętowanie jubileuszy 
małżeńskich. O godzinie 12.00 zostanie odprawiona 
uroczysta Eucharystia z odnowieniem przyrzeczeń 
małżeńskich i indywidualnym błogosławieństwem każdej 
pary.  
 



6) 23.05.2016 o godz. 18.00 zapraszamy na IV Dzień 
Wspólnoty Moderatorów i Odpowiedzialnych DK w parafii 
św. Archanioła Michała w Orzegowie.  
 
7) 29.05.2016 - IV Dzień Wspólnoty Ruchu w rejonach 
 
8) 11.06.2016 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. 
 
9) Serdecznie zapraszamy do udziału w rekolekcjach 
śródrocznych w Koniakowie. Są jeszcze wolne miejsca na 
rekolekcjach: 
26-29.05.2016 Rekolekcje ewangelizacyjne dla małżeństw 
03-05.06.2016 Dialog małżeński 
Zapisy przez stronę: www.emauskoniakow.pl 
 
10) Dziękujemy za Waszą ofiarność i otwartość na potrzeby 
Ruchu, a szczególnie za wpłaty „składek małżeńskich”.  
 
11) Po raz kolejny rodziny DK z naszej Archidiecezji będą 
prowadzić rekolekcje w Kazachstanie. Prosimy o modlitwę 
w intencji tych rekolekcji. Jest to również spore 
przedsięwzięcie finansowe, dlatego gdyby ktoś zechciał 
jeszcze 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) Podajemy ważne daty dotyczące spotkań w nowym 
roku formacyjnym:  
3.09.2016  
Podsumowanie rekolekcji letnich DK Wisła Jawornik  
4.09.2016  
Powakacyjny Dzień Wspólnoty w Katedrze w Katowicach 
9-11.09.2016  
Podsumowanie pracy rocznej DK - Poznań 

24.09.2015  
Ogólnopolska Pielgrzymka KWC - Pola Lednickie 

30.09.2016  
Czuwanie modlitewne na rozpoczęcie roku formacyjnego - 
Parafia Miłosierdzia Bożego Pszczyna  

14-16.10.2016  
Krąg diecezjalny Koniaków 

 
13). Na kolejne Spotkanie Formacyjne Animatorów 
Domowego Kościoła zapraszamy 8 X 2016 do Chwałowic.  
Prosimy aby posługę liturgiczną podjął rejon Piekary,  
posługę gospodarczo - porządkową rejon Mikołów,  
a opiekę nad dziećmi - diakonia wychowawcza.  
O posługę w czasie spotkania modlitewnego w Pszczynie  
w dniu 30 września prosimy rejon Żory.  
Za dzisiejsze posługi dziękujemy rodzinom z rejonów 
Mikołów, Pszów i Katowice oraz diakonii wychowawczej. 
 
PLAN DZISIEJSZEGO SPOTKANIA: 
08.30 Namiot Spotkania w Kościele  
09.00 Eucharystia  
10.00 Kawa, herbata  
10.30 Konferencja  
11.30 Ogłoszenia 

 


