
 

   
 
 
 
 
 
 

 

Spotkanie miesięczne kręgu 
 

 

NAMIOT SPOTKANIA – Łk 2,41-51 

„Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto 

Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem 

świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, 

został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego 

Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników,  

uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych.  

Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero 

po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między 

nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy 

zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu  

i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego 

Matka rzekła do Niego: «Synu, czemuś nam to uczynił? Oto 

ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz On im 

odpowiedział: «Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, 

że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?»  

Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem 

poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka 

Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym 

sercu.” 

 
 

 

KATOWICE 9.06.2018 



INFORMACJE: 
 
1. Decyzją Ks. Arcybiskupa, Maria i Krzysztof Króliczek zostali 
wskazani nową parą diecezjalną DK w naszej diecezji. Posługę 
podejmą z dniem 1 września 2018. Życzymy im pięknego 
przeżywania posługi oraz światła i pomocy Ducha Świętego.  
 
2. Od września zmienią się pary rejonowe w następujących 
rejonach: Piekary, Świętochłowice, Katowice Panewniki,  
Tychy Nowe, Żory, Kochłowice, Mikołów i Niedobczyce. Lista 
nowych par będzie podana we wrześniu, gdyż niektóre rejony są 
jeszcze przed wyborami. Dziękujemy małżeństwom podejmującym 
posługę za postawę otwartości i gotowości do służby. Ustępującym 
parom rejonowym serdecznie dziękujemy za trud i wysiłek włożony  
w pracę w rejonach oraz ich dotychczasową służbę  
i zaangażowanie.  
 
3. Rekolekcje dla nowych par rejonowych odbędą się  
12-14.10.2018 w Częstochowie. 
 
4. Za nami XXVII Dzień Wspólnoty "Emaus". Gorąco dziękujemy  
za obecność oraz modlitwę. Szczególne wyrazy wdzięczności 
kierujemy pod adresem osób posługujących: diakonii muzycznej, 
liturgicznej oraz rodzin z grupy św. Marii Magdaleny za pracę 
włożoną w organizację tego spotkania. 
 
5. 20.05.2018 po raz kolejny małżeństwa naszej Archidiecezji 
przeżywały wspólne świętowanie jubileuszy małżeńskich  
w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach. Gorąco dziękujemy 
wszystkim rodzinom Domowego Kościoła posługującym w tym 
wydarzeniu. 
 
6. 16.06.2018 o godzinie 10.00 w Chorzowie w parafii św. Jadwigi, 
odbędzie się Nabożeństwo Rozesłania Animatorów i Diakonii 
przed rekolekcjami letnimi. Na to piękne nabożeństwo zaproszeni 
są nie tylko odpowiedzialni za poszczególne turnusy, ale wszyscy 
zaangażowani w organizację i przeżywanie rekolekcji letnich. 



7. 16.06.2018 o godz. 18.00 w Bazylice Narodzenia NMP  
w Pszowie, odbędzie się ostatnie w tym roku formacyjnym 
spotkanie z grupą rejonów św. Zelii i Ludwika Martin.  

8. Są jeszcze wolne miejsca na rekolekcjach tematycznych 
„Jestem kochany” w Kokoszycach w terminie 14.07.2018 – 
21.07.2018. Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw (w każdym 
wieku),  jak również  wdów i wdowców z Domowego Kościoła.  
Rekolekcje odbywają się bez udziału dzieci, aby zapewnić 
uczestnikom możliwość większego wyciszenia i skupienia. 
Motywem przewodnim rekolekcji jest przypowieść o synu 
marnotrawnym lub inaczej o miłosiernym Ojcu. Ich przeżywanie  
ma doprowadzić do ponownego odkrycia miłości Boga wobec 
każdego z nas, po to, byśmy i my stawali się miłosierni jak Ojciec. 
Zapisy przez stronę: https://katowice.oaza.pl/php/DK-2018/ 
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 504808757.  
 
9. Dziękujemy za Waszą ofiarność i otwartość na potrzeby Ruchu, 
szczególnie za wpłaty „składek małżeńskich”. 
Dzięki nim mogliśmy w tym roku dofinansować wyjazd  
na rekolekcje dla 22 rodzin będących w trudnej sytuacji finansowej, 
na łączną kwotę 14065 zł.  
 
10. 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.  
 
11. Małżeństwa prowadzące tegoroczne rekolekcje letnie DK 
zapraszamy na spotkanie podsumowujące, które odbędzie się 
1.09.2018 od godz. 9.00 w Wiśle Idylli. 



 
12. 2.09.2018 Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie w Katedrze  
w Katowicach. Jest to jednocześnie rozpoczęcie nowego roku 
pracy formacyjnej. Zaproszenie dotyczy więc nie tylko uczestników 
rekolekcji letnich, ale wszystkich oazowiczów. 
 
13. Rodzinom z grupy I – MB Piekarskiej bardzo dziękujemy za 

dzisiejsze posługi.   

14. Dobiega końca czas naszej posługi pary diecezjalnej. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za współpracę, pomoc, 

okazywaną życzliwość, a przede wszystkim wsparcie modlitewne. 

Był to dla nas piękny i owocny czas. Chwala Panu! 

 
 

PLAN DZISIEJSZEGO SPOTKANIA: 
 

08.30 Namiot Spotkania w Kościele  
09.00 Eucharystia  
10.00 Kawa, herbata  
10.30 Konferencja  
11.30 Spotkanie w grupie 

12.00 Ogłoszenia 

 

PYTANIA DO SPOTKANIA W GRUPIE: 

1. Czy spotkania Twojego kręgu odbywają się zgodnie  
z „Zasadami DK”? 
 
2. Które z usłyszanych dzisiaj treści chciałbyś wprowadzić  
w Twoim kręgu? 


