KOMUNITAT Z KRĘGU DIECEZJALNEGO DOMOWEGO KOSCIOŁA
Świdnica, 28.03.2015 r.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się
moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem.
Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania,
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was
była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości
od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście
przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie
nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca
mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na
to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał - aby wszystko dał wam
Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się
wzajemnie miłowali.
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1. Dziękujemy wszystkim za udział w 39 Kongregacji Odpowiedzialnych Ruchu ŚwiatłoŻycie, który odbyła się w Częstochowie w dniach 20-22.02.2015 r, było nas 13
osób.
2. W dniu 21 marca 2015 r. odbył się Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych
w Częstochowie, z naszej diecezji było nas 6 osób.
3. Dziękujemy wszystkim
zaangażowanym w przygotowanie oraz udział
w Rejonowych Dniach Wspólnoty. Nasza obecność na RDW ubogaca nas i innych.
4. Czy już zapisałeś siebie i współmałżonka na II Forum Ewangelizacyjne, które
odbędzie się 25 kwietnia w kościele pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy. Wśród
zaproszonych gości będą m.in. bp Edward Dajczak, Marek Borowski SAC,
Beata
i
Tomasz
Strużanowscy.
Zapisy
przez
stronę:
http://www.diecezja.swidnica.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1
720:ii-forum-ewangelizacyjne&catid=34:o-diecezji
5. 9 maja idąc za parą krajową DK – Kasią i Pawłem ” … Gorąco zapraszamy całe
rodziny Domowego Kościoła wraz z Kapłanami na pielgrzymkę do Kalisza, by
za przyczyną św. Józefa wypraszać potrzebne łaski dla naszych małżeństw, rodzin,
wspólnot,…”
6. Zapraszamy na Diecezjalny Dzień Wspólnoty (DDW), który odbędzie się
17 maja w parafii św. Mikołaja w Nowej Rudzie. Program szczegółowy podamy
w późniejszym terminie.
7. W dniach 22-24 maja w Krościenku odbędzie się Centralna Oaza Matka (COM)
to tylko od Ciebie zależy czy ten czas Zesłania Ducha Świętego spędzisz
w wspólnocie Ruchu Światło – Życie w Krościenku.
8. Zachęcamy rodziny do udziału w rekolekcjach. Jest to ostatnia chwila, aby wybrać
miejsce i termin w którym chcemy przeżyć czas z Bogiem i wspólnotą.
9. Rozliczając PIT za 2014 rok możemy 1 % przekazać na Fundację Światło-Życie,
KRS 0000071891 - to tylko tyle a możemy razem zrobić tak wiele.
10.Otoczmy modlitwą kapłanów, wspólnoty DK i wszystkie dzieła, które się tworzą
w diecezji i rejonach.
11. Następne spotkanie kręgu diecezjalnego 06.06.2015 r.
Pozdrawiamy i życzymy radości płynącej z Ewangelii.
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