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OGŁOSZENIA - 15.04.2019

1. Najbliższe spotkania Wspólnoty

Za tydzień 22 kwietnia (Poniedziałek Wielkanocny) spotkania nie będzie. 29 kwietnia spotka
my się na modlitwie uwielbienia oraz konferencji, którą wygłosi dla nas ks. Marcin Kołodziej.

2. Dyżury

29 kwietnia na spotkaniu modlitewnym prosimy o modlitwę osłonową osoby z listy wywieszonej
przy drzwiach kaplicy.

3. Warsztaty modlitwy wstawienniczej - 27.04.

Przypominamy o trwających zapisach na warsztaty modlitwy wstawienniczej, które 27 kwietnia
poprowadzą dla nas osoby ze wspólnoty Mocni w Duchu. D
la osób z Płomienia udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy na
plomienpanski@gmail.com
" style="color: rgb(139, 2, 0);">
plomienpanski@gmail.com
.
4. Pokaz filmu "Matteo"- 5 maja
Zapraszamy na kolejny seans w popołudniowo-niedzielnym cyklu. Tym razem będzie to film pt.
"Matteo", wyreżyserowany w 2013 roku przez Michała Kondrata (twórcę filmu "Miłość i
Miłosierdzie"). Film opowiada o walce duchowej, modlitwie i egzorcyzmach. Jest świadectwem
mocy Boga i duchowym umocnieniem. Tylko dla widzów dorosłych.

Niedziela, 05.05.2019, godzina 17.00. Sala 15 w domu katechetycznym parafii Świętej
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Rodziny.

5. 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 27 kwietnia. Koszt
udziału to 70zł + 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.
Zapisy na wspólny wyjazd autokarem na Jasną Górę w sobotę 18 maja będą zorganizowane w
terminie późniejszym.
Plan Kongresu dostępny jest
tutaj
.
6. 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.
Pamiętajmy o tym, proszę, w naszych modlitwach.
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