KOMUNIKAT Z KRĘGU DIECEZJALNEGO DOMOWEGO KOSCIOŁA
Świdnica, 09.02.2013 r.

Kościół naszym domem
Jakimi charyzmatami służę w Kościele?
Mk 6,30-34
1. Dziękujemy wszystkim rodzinom Domowego Kościoła za zaangażowanie w odbytych
spotkaniach i uroczystościach , a szczególnie za liczny udział w spotkaniu opłatkowym z
naszym biskupem ordynariuszem Ignacym Decem oraz postawę w organizacji i
przeprowadzeniu Orszaków Trzech Króli w Kłodzku, Dzierżoniowie, Wałbrzychu i Świdnicy.
2. Polecamy, jako materiał formacyjny na spotkania kręgów, konferencję Eli Kozyry i Marysi
Różyckiej (opiekunki z Instytutu Maryi Niepokalanej Matki Kościoła naszego domu przy
ul. Jagiellońskiej w Krościenku) na temat 40 lat Domowego Kościoła p.t. „Pamięć i tożsamość”.
Materiał dostępny na stronie internetowej ruchu DK prezentowany na spotkaniu opłatkowym
par odpowiedzialnych w Konstancinie.
3. Przeżywając rok 40-lecia Domowego Kościoła zapraszamy wszystkich członków
(i sympatyków) do udziału w ogólnopolskich spotkaniach:
− Kongregacji Ruchu Światło-Życie na Jasnej Górze w dniach 23-24.02 2013 (to już za
tydzień) – poznajmy tematy, które będziemy przeżywać w następnym roku formacyjnym,
zawołajmy wraz z innymi w Częstochowie „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
ziemi”. Zaproszenie, program i materiał wprowadzający na stronie www.oaza.pl.
− Pielgrzymce Ruchu DK do Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu w dniu 27.04.2013.
Chcielibyśmy zorganizować wyjazd autokarowy, wspólny z całej diecezji, jeżeli
pojechałoby przynajmniej jedno małżeństwo z kręgu to już mamy 2 autokary uczestników
a może więcej? Warto zobaczyć siłę Ruchu, którego jesteśmy członkami. Zgłoszenia do par
odpowiedzialnych, cena ok. 50 zł za osobę. Zachęcajmy również naszych kapłanówmoderatorów.
− Zapraszamy chętnych na wyjazd do Krościenka na modlitewne czuwanie przed Zesłaniem
Ducha Św. czyli Centralną Oazę Matkę na Kopiej Górce w dniach 17-19 maja 2013,
z rozesłaniem na letnie rekolekcje.
4. Ciągle namawiamy do uczestnictwa w letnich rekolekcjach formacyjnych – informacje o
terminach i organizatorach dostępne na stronie internetowej ogólnopolskiej i stronach
diecezjalnych (oferujemy pomoc w znalezieniu miejsca w konkretnych turnusach). Polecamy
szczególnie naszą diecezjalną oazę rodzin i młodzieży, ew. dorosłych I stopnia w terminie
17.07-02.08.2013 w Zamku Bierzgłowieckim k. Torunia. Moderatorzy ks. Mirek Rakoczy i
ks. Krzysztof Mielnik, odpłatność ok. 950 zł dorośli, dzieci 4-10 – ok. 500 zł, do lat 3
bezpłatnie, oaza młodzież 650-700 zł.
Poszukujemy chętnych do służby w diakoniach na tej oazie. Wszelkie zgłoszenia do par
odpowiedzialnych.

5. Polecamy Waszej modlitwie księży moderatorów diecezjalnych i rejonowych Ruchu oraz pary
odpowiedzialne a także inicjatywy powstania diecezjalnych diakonii – modlitwy, ewangelizacji,
oaz itp., a Waszej szczodrobliwości polecamy dom rekolekcyjny DK w Krościenku przy
ul. Jagiellońskiej (postęp prac remontowych możemy obserwować na stronie www.oaza.dk.pl).
Poszukujemy chętnych do włączenia się w akcję organizacji warsztatów NAWIGACJA
W RODZINIE. Potrzebne informacje na stronie www.kibicujrodzinie.pl.
Starajcie się na modlitwie rozpoznawać miejsce swojej służby w Kościele.
6. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w inicjatywie związanej z obchodami 40-lecia DK.
Prosimy wszystkich członków w diecezji o napisanie świadectwa Moje miejsce i wzrost
duchowy w Domowym Kościele. Z biegiem czasu będziemy mogli to świadectwo uzupełniać,
poprawiać, a przez to mieć świadomość wzrostu czy.... .
7. Następny krąg diecezjalny 20.04.2013.
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