KOMUNITAT Z KRĘGU DIECEZJALNEGO DOMOWEGO KOŚCIOŁA
Świdnica, 23.01.2016 r.
Niechaj się nikt nie łudzi! Jesli ktos sposrod was mniema, ze jest mądry
na tym swiecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrosc. Mądrosc
bowiem tego swiata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: On
udaremnia zamysły przebiegłych lub takze: Wie Pan, ze prozne są
zamysły mędrcow. Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi!
Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy
to swiat, czy zycie, czy smierc, czy to rzeczy terazniejsze, czy przyszłe;
wszystko jest wasze, wy zas Chrystusa, a Chrystus - Boga.
1 Kor 3, 18-23
1. Dziękujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na zaproszenia księdza biskupa Ignacego
Deca i uczestniczyli w kolędowaniu, Eucharystii. Cieszyliśmy się wszyscy swoją
obecnością.
2. Dziękujemy członkom naszej wspólnoty za zaangażowanie i ofiarność w zakupie
porcelany stołowej do Centralnego Domu Rekolekcyjnego Domowego Kościoła
na ul. Jagiellońskiej 100 w Krościenku n/Dunajcem.
3. Kochani, w tym wyjątkowym roku jako wspólnota Domowego Kościoła będziemy
pielgrzymować do Poznania zamiast tradycyjnie do Kalisza.
Zapraszamy do Poznania 16.04.2016 na uroczystości związane z 1050 rocznicą chrztu
Polski. Nasza diecezja na 100 miejsc. Jeżeli będą osoby chętne zorganizujemy
autokar(y). Obecnie jest chętnych ok. 40 osób. Zapisy przez pary rejonowe.
4. Jeżeli jesteście po formacji podstawowej (OAZA I0,II0,III0,ORAR I0,II0) zapraszamy
na Oazę Rekolekcyjną Diakonii ORD do Barda Śląskiego w dniach 29 kwiecień – 3
maj 2016 roku. W ORD może uczestniczyć młodzież, studenci po formacji
podstawowej dla młodzieży.
Koszt młodzież/studenci 230,00 PLN, osoba dorosła 250,00 PLN, dzieci do 9 roku
125,00 PLN. Zapisy i informacja para diecezjalna tel. 501 109 824 _ wieczorem lub
mail.
5. Zapraszamy do udziału w Triduum Paschalnego w formie rekolekcji w
Wambierzycach w dniach 24-27.03.2016 roku , koszt od osoby dorosłej 260,00 PLN,
dzieci 0-4 latka 0,00PLN, 5-12 lat 130,00 PLN.
6. Rozpoczyna się post, życzymy sobie i Wam, abyśmy znaleźli czas na Drogę
Krzyżową, Gorzkie Żale – aby był to czas na zastanowienie, przemyślenie i
zatrzymanie się nad … „my a Domowy Kościół”.
7. Już dziś zapraszamy Was na Wielkopostny Rejonowy Dzień Wspólnoty . Zróbmy
wszystko, abyśmy byli obecni. Zapytajmy parę rejonową jak możemy im pomóc przecież to nas wspólny dzień.

Pozdrawiamy i życzymy mądrości , miłości i sił W Mocy Ducha Świętego.
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