KOMUNIKAT Z KRĘGU DIECEZJALNEGO DOMOWEGO KOSCIOŁA
Świdnica, 27.10. 2012 r.

Kościół naszym domem
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda
owoc.” Łk 13, 1-9
1.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Ruchu Światło-Życie
w Wałbrzychu św. Franciszka u oo. Pallotynów, wszystkim podejmującym posługę oraz księżom i
klerykom. Pytamy również m.in. gdzie były pary z rejonu Świdnica?
Następny Dzień Wspólnoty przeżywany w rejonach odbędzie się w dniu 8 lub 9.12.2012.
2.
Dziękujemy wszystkim parom uczestniczącym w rekolekcjach dla par animatorskich w
Zagórzu Śl. i ks. Arkadiuszowi za posługę dla uczestniczących 16 par (mogło nas być więcęj –
szczególnie, że dopisał program, pogoda, kuchnia i ... ).
3.
W załączniku (1) przekazujemy propozycje zawarte w liście Pary Krajowej z podsumowania
w Miłkowie. Niech będzie to ułatwienie do działania wszystkich kręgów w roku jubileuszu 40-lecia
DK, m.in. sugestia aby kręgi po I i II roku pracy oparły tegoroczne spotkania na tematach z Listów
DK.
Zapytajmy się nawzajem o pasję głoszenia Boga, na ile Ewangelia, którą głoszę jest atrakcyjna dla
tych którzy słuchają?
Pytanie to było stawiane także przez ks. Ryszarda Nowaka na DWDD w Rybniku Chwałowicach
13.10.2012 podczas konferencji na temat Nowej Ewangelizacji.
Odbywające się dwa razy do roku Dni Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych stanowią okazję do
dzielenia się życiem diakonii specjalistycznych w poszczególnych diecezjach. Z naszej diecezji w
ostatnim spotkaniu uczestniczyło 5 osób. Liczba ta stanowi wezwanie do tworzenia nowych
diakonii, których tak bardzo nam potrzeba (w szczególności diakonii modlitwy, która od lat nie
może powstać...)
4.
Podjęliśmy próbę spotkania Diecezjalnej Diakonii Jedności w dniu 14 października. Ciągle
nie mamy Moderatora Ruchu w diecezji. Apelujemy do wszystkich o modlitwę w intencjach
Ruchu, powołania moderatora, tworzenia diakonii ( modlitwy, ewangelizacji ) i in.
Ustaliliśmy zarys kalendarium działania Ruchu na najbliższy rok, chcielibyśmy poznać istniejące i
działające na terenie diecezji grupy oazowe
5.
Zachęcamy i namawiamy do uczestnictwa w różnych formach rekolekcji formacyjnych i
tematycznych, najbliższe poniżej - zgłoszenia do odpowiedzialnych
9-11.11 Bardo – Rekolekcje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka
16-18.11 Warszawa – Jesienna Oaza Modlitwy Centralnej Diakonii Modlitwy- prowadzi Andrzej

Sionek współpracownik o. Franciszka Blachnickiego
26-29.11 Krościenko – Rekolekcje dla kapłanów
30.11-2.12 Porszewice - Oaza Rekolekcyjna Diakonii Jedności
14-15.12 Warszawa – Oaza Rekolekcyjna Jedności Diakonii Liturgicznej
30.12 Świdnica Kuria – Niedziela Św. Rodziny - spotkanie opłatkowe z Ks. Biskupem
27.01-30.01.2013 Kowary – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Ewangelizacji z x. Adamem
Wodarczykiem
6.
Włączajmy się aktywnie jako DK w uczestnictwo we Mszy św i modlitwy podczas
comiesięcznych spotkań także innych wspólnot
rejon Dzierżoniów – każda III środa miesiąca w parafii NMP Matki Kościoła
rejon Świdnica

- każda III niedziela miesiąca w par. Miłosierdzia Bożego godz. 18.00

rejon Wałbrzych

- każda I sobota miesiąca w par. pw. Św. Franciszka z Asyżu, ul. Poznańska 7,
godz. 8.00, Msza Św. ze spotkaniem formacyjno-modlitewnym Krucjaty Wyzwolenia Człowieka."
7.
W imieniu Fundacji Małżeństwo Rodzina w Świdnicy zapraszamy na Warsztaty dla Ojców
w dniach 7-8 grudnia w sali katechetycznej przy Katedrze ul. JPII. Odpłatność od osoby 120 zł
( zaliczka 40 zł ). Zajęcia piątek 17-21, sobota 9-18. Zapisy na stronie http://tato.net.
8.

Następny krąg diecezjalny 2.02.2013

Para Diecezjalna DK
Lila i Olek Bojnowscy

Diecezjalny Moderator DK
Ks. Adam Woźniak

