KOMUNIKAT Z KRĘGU DIECEZJALNEGO DOMOWEGO KOSCIOŁA
Świdnica, 20.04.2013 r.

Kościół naszym domem
Na ile znam Ruch Światło-Życie (charyzmat, historię, cele, metody...)?
J 6, 55. 60-69
1.
Dziękujemy wszystkim rodzinom Domowego Kościoła za liczny udział w dniach wspólnoty
Ruchu przeżywanych w rejonach oraz cieszymy się z deklaracji licznego udziału małżeństw w
pielgrzymce do Kalisza ( na chwilę obecną jedziemy z diecezji dwoma autobusami ).
2.
Uczestniczyliśmy jako 10 osobowa reprezentacja diecezji razem z naszym moderatorem ks.
Adamem Woźniakiem w Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu w Częstochowie w lutym –
prosimy o zapoznanie się z materiałami z kongregacji w Liście DK 129, Wieczerniku nr 192 oraz
na stronie oaza.pl – m.in. z wystąpieniem bpa Edwarda Dajczaka i Aleksandra Bańki.
Również z ks. Adamem i przedstawicielami Diakonii Wyzwolenia i Diakonii Życia braliśmy udział
w Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych naszej filii w Chwałowicach-Rybniku 13 kwietnia. To
drugie tegoroczne DWDD, tym razem na temat „Diakonia Ruchu Światło-Życie na rzecz odnowy
parafii – wspólnoty wspólnot celem planu Ad Christum Redemptorem 2”.
3.
Przeżywając rok 40-lecia Domowego kościoła zapraszamy wszystkich członków (i
sympatyków) do udziału w pielgrzymce DK do Kalisza oraz na nasz Diecezjalny Paschalny Dzień
Wspólnoty nt. „ Wierzę w Kościół Apostolski”, który odbędzie się u sióstr Salezjanek w Pieszycach
przy ul. Ogrodowej w dniu 12 maja . Początek o godzinie 14.30. Program spotkania:
Zawiązanie wspólnoty 14.30
Katecheza ks. Adama Woźniaka - Wzrastający Kościół 14.45
Kawa, herbata
Spotkanie w grupach 16.00
Godzina odpowiedzialności ( i świadectwa ) 16.45
Namiot spotkania 2Tm 2,2; Nabożeństwo majowe i Eucharystia17.30 – Kościół Parafialny
Agapa po Mszy Św. - ciepły posiłek.
Zachęcajmy naszych księży - opiekunów kręgów do uczestnictwa w dniu wspólnoty.
4.
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, itd. Jeżeli będzie nas więcej zorganizujemy wyjazd autokarem w piątek po
południu, a powrót w niedzielę wieczorem. Koszt ok. 250-280 zł od osoby.
5.
Zachęcamy do uczestnictwa w rekolekcjach formacyjnych, wakacyjnych, tematycznych i in.
Niestety naszą diecezjalną oazę w Zamku Bierzgłowieckim odwołaliśmy z powodu braku

uczestników i diakonii, jednak na stronach Ruchu jest dużo wolnych miejsc na rekolekcjach innych
diecezji.
5.
Ciągle 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 akcje ewangelizacyjne www.kibicujrodzinie.pl,
www.szukającboga.pl. Starajcie się na modlitwie rozpoznawać miejsce swojej służby w Kościele.
6.
Czy napisaliście już świadectwo Moje miejsce i wzrost duchowy w Domowym Kościele,o
które prosiliśmy w poprzednim komunikacie z kręgu diecezjalnego? Ponawiamy apel o napisanie
świadectwa, które będziemy mogli uzupełniać z biegiem dni ... .
7.

Do zobaczenia w Kaliszu i w Pieszycach.
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