KOMUNIKAT Z KRĘGU DIECEZJALNEGO DOMOWEGO KOŚCIOŁA
WIRY, 7.11.2015

Nieurodzajne drzewo figowe
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał drzewo
figowe zasadzone w swojej winnicy; przyszedł i szukał na nim owoców,
ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: "Oto już trzy lata, odkąd
przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję.
Wytnij je: po co jeszcze ziemię wyjaławia?" Lecz on mu odpowiedział:
"Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem;
może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć"».
Łk 13. 6-9

1. Dziękujemy wszystkim, którzy pragnęli cieszyć się wzajemną obecnością podczas
Diecezjalnego Dnia Wspólnoty.
2. Dziękujemy rejonowi Świdnica za przygotowanie dnia wspólnoty oraz pozostałym
rejonom za ich posługi.
3. Dziękujemy Uli i Stasiowi z rejonu Świdnica, Markowi z rejonu Wałbrzych za
uczestnictwo w Dniu Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych (DWDD) w Częstochowie.
Było nas 5 osób.
4. Zapraszamy na OAZĘ MODLITWY od 27-29.11.2015 do Szczawna Zdroju,
szczegółowy plan został wysłany do par rejonowych oraz znajduje się na
internetowej stronie diecezjalnej Ruchu Światło-Życie.
5. Nasza diecezja organizuje w Nysie ORAR Io w dniach 29.01-02.02.2016r. Koszt
kształtuje się następująco: osoba dorosła – 300,00 PLN, dzieci 0 – 3 lata – 0,00
PLN, 4-10 lat – 110,00 PLN, 11 i więcej – 220,00 PLN. Osobnym komunikatem
przez pary rejonowe podamy terminy przyjmowania przedpłat wraz z kontem oraz
informacje niezbędne dla uczestników rekolekcji.
6. Zapraszamy na TRIDUUM PASCHALNE w formie rekolekcji do Wambierzyc w
dniach 24-27.03. 2016r. Koszt kształtuje się następująco: osoba dorosła – 260,00
PLN, dzieci 130,00 PLN. Osobnym komunikatem przez pary rejonowe podamy
terminy przyjmowania przedpłat wraz z kontem oraz informacje niezbędne dla
uczestników rekolekcji.
7. Jeżeli przeżyliście formację podstawową pkt. 19 wg. zasad DK zapraszamy Was do
przeżycia OAZY REKOLEKCYJNEJ DIAKONII (ORD) w dniach 29.04 -3.05. 2016 w
Bardzie Śląskim. Informacja ta dotyczy również młodzieży po przeżytej formacji.
Osobnym komunikatem przez pary rejonowe podamy szczegółowe informacje.
8. Kochani, jeżeli myślicie o służeniu we wspólnocie po przez pilotowanie kręgów to
w dniach 29.01 – 02.02.2016r organizowane są rekolekcje – sesja o pilotowaniu
kręgów w Głogowie zapisy poprzez nas Beatę i Grzegorza. Tego samego typu
rekolekcje są organizowane w Spale w dniach 16.02 - 21.02.2016 r.
9. Na ostatnim kręgu (Wiry) odwiedzili nas Gabrysia i Józek Sobczykowie – para
filialna fili śląskiej.
10. Już dziś zapraszamy na Rejonowe Dni Wspólnoty.
11. Trwajmy w modlitwie za nasze małżeństwa i naszych kapłanów – w mocy Ducha
Świętego.
12. Następny krąg diecezjalny 23 stycznia 2016 roku
Pozdrawiamy i życzymy wzajemnej miłości w mocy Ducha Świętego .
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