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OGŁOSZENIA - 18.03.2019

1. Najbliższe spotkania Wspólnoty

Za tydzień, 25 marca, obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. W tym dniu spotyka
my się na wspólnej modlitwie uwielbienia. Proszę przynieść ze sobą Pismo Święte.

2. Dyżury

W przyszłym tygodniu na spotkaniu modlitewnym prosimy o modlitwę osłonową osoby z listy
wywieszonej przy drzwiach kaplicy.

3. Msza Święta z modlitwą o uzdrowienie

Kolejną Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała w parafii Świętej Rodziny
organizujemy w sobotę 23 marca. Nauczanie na temat grzechu lenistwa wygłosi oraz modlitwę
poprowadzi o. Roman Celary.

4. Dzień Pokutny - 12.04.

Krajowy Zespół Koordynatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym zaprasza do podjęcia
"Dnia Pokutnego". Chodzi o modlitwę przebłagania i wynagrodzenia Bogu za grzechy oraz
zaniedbania naszego narodu w różnych obszarach jego życia. W tym
roku będzie to
12 kwietnia
(piątek przed Niedzielą Palmową).
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Jesteśmy zaproszeni do podjęcia w tym dniu:
- modlitwy przebłagalnej, np.: różaniec, koronka do Bożego Miłosierdzia, Litania Narodu
Polskiego, Droga Krzyżowa, Litania do Krwi Chrystusa
- umartwienia, np. post o chlebie i wodzie, odmówienie sobie ulubionej potrawy, ograniczenie w
przyjmowaniu pokarmów, rezygnacja z oglądania telewizji, słuchania muzyki, itp.
- uczestnictwa we Mszy świętej ofiarowanej w intencji Ojczyzny.

5. Spotkanie dotyczące zmian w Odnowie w Duchu Świętym - 13.04.

Koordynacja Odnowy zaprasza wszystkie osoby, którym leżą na sercu sprawy Odnowy, w
sobotę 13 kwietnia na spotkanie informacyjne na temat nowej międzynarodowej służby
CHARIS, która od czerwca br. zastąpi dotychczasowe struktury Katolickiej Odnowy oraz innych
wspólnot charyzmatycznych. Na spotkaniu podjęty zostanie również temat daru proroctwa.

13.04.2019, godz. 9:00 - 19:00, Pl. Grunwaldzki 3

Więcej szczegółów odnośnie spotkania tutaj .

6. VIII Kongres Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie - 16-18.05.2019

W dniach 16-18.05.2019 odbędzie się w Częstochowie VIII Kongres Katolickiej Odnowy
Charyzmatycznej. Sobota
18 maja jest dniem otwartym, spotkanie
odbywa się na placu jasnogórskim. W czwartek i piątek (
16-17 maja
) spotkanie odbędzie się w Hali Arena, ul. Żużlowa 4. Do udziału w Kongresie zaproszeni są
wszyscy, nie tylko liderzy i animatorzy.
Zapisy na spotkanie w Hali Arena (czwartek-piątek) u Tereski i Renaty do 25 marca. Koszt
udziału to 60zł + koszty posiłków dla chętnych (10 zł kolacja, 15 zł obiad).
Podobnie jak w ubiegłych latach, mamy zarezerwowane noclegi w Domu Pielgrzyma przy
Jasnej Górze w pokojach 4-osobowych z umywalkami, w cenie jednego noclegu 28 zł za osobę
(przy dwóch noclegach będzie to 56 zł od osoby). Za noclegi płacimy na miejscu, w Domu
Pielgrzyma.
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Zapisy na wspólny wyjazd autokarem na Jasną Górę w sobotę 18 maja będą zorganizowane w
terminie późniejszym.
Plan Kongresu dostępny jest
tutaj
.

7. Prośba o modlitwę w intencji Kongresu Odnowy
Nasza diecezja w tym roku podjęła następujące intencje modlitewne w związku z Kongresem
Odnowy w Częstochowie w maju: - za młodych - za kapłanów posługujących Sakramentem
Pojednania w czasie Kongresu.
Pamiętaj
my o tym, proszę, w naszych modlitwach.
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