Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus !
Droga Wspólnoto Domowego Kościoła Diecezji Siedleckiej !
Rozpoczynamy kolejny rok formacyjny 2017/2018 - temat tego roku brzmi:
„Sługa Niepokalanej”.
Dla nas jest to pierwszy rok posługi jako para diecezjalna. Chcemy służyć
odkrywając radość z dawania siebie innym. Prosimy Was o modlitwę, byśmy umieli
czerpać z najlepszego wzoru służby jakim jest Niepokalana.
Z ogromną radością informujemy, że zarówno w rekolekcjach wakacyjnych jak
i śródrocznych uczestniczyła bardzo duża liczba rodzin Domowego Kościoła naszej
diecezji.
Bogu niech będą dzięki!
W Bobrownikach odbyły się: OAZA I st. ; OAZA II st. i ORAR-y I i II st. oraz
Rekolekcje Ewangelizacyjne , w Domu „Moria” w Łukowie odbyły się : oraz ORAR I i II
st. oraz rekolekcje o finansach; w Górkach odbyła się OAZA I st.
Rekolekcje te mogły się odbyć dzięki ogromnemu zaangażowaniu pary diecezjalnej
Ewy i Tadzia Lipińskich, którzy osobiście szukali par posługujących na wszystkie
rekolekcje.
Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przyjęli posługę podczas
rekolekcji, szczególnie Księżom Moderatorom. Niech Pan obdarzy wszystkich
posługujących wszelkimi łaskami. To dzięki ich ogromnej pracy, zaangażowaniu i
właściwemu przygotowaniu tak wielu z nas mogło przybliżyć się do Boga pogłębiając
swoją formację.
Dziękujemy również wszystkim, którzy już od wiosny zaangażowali się w prace
remontowo-porządkowe w Bobrownikach, by ośrodek był jak najlepiej przygotowany do
rekolekcji wakacyjnych. Efekty tych prac były bardzo widoczne, szczególnie nowe altany,
które bardzo przydały się podczas upałów, upiększając przy tym wygląd ośrodka.
Składamy serdeczne Bóg Zapłać wszystkim, którzy tak licznie i z ogromnym
zaangażowaniem uczestniczyli w tych pracach.
Dziękujemy również Tym, którzy nieustannie troszczą się o nasz Dom „MORIA”.
W roku formacyjnym 2017/2018 zaplanowane zostały w naszej diecezji następujące
wydarzenia i rekolekcje śródroczne:
23.09. 2017 – wyjazd na piknik „ Świadek wolności’ – Warszawa, Pl. Piłsudskiego
30.09.2017 - pielgrzymka KWC – Katowice
13-15.X – rekolekcje „Ewangelia Wyzwolenia”- Dom „MORIA” – zgł. do ks. Marka

22. X godz. 16.00-20.30 - seminarium DVD „ Przez śmiech do lepszego małżeństwa” –
CKiS Siedlce
7 - 12. XI – Sesja o pilotowaniu kręgów - Dom „MORIA”
17-19. XI – Oaza Modlitwy - Górki
24-26. XI – Rekolekcje „ Dialog małżeński”
24-26. XI – Rekolekcje - Kodeń
1 -3. XII – Rekolekcje o wychowaniu seksualnym - Dom „MORIA „
13. I

- Opłatek diecezjalny - Siedlce

2- 4 .II

– Rekolekcje - Dom „MORIA „

16-18.II – Rekolekcje o Liturgii - Dom „MORIA „
9-11. III - Rekolekcje o przebaczeniu - Kodeń
29.III- 1.IV – Rekolekcje Triduum Paschalnego- Dom „MORIA „– zgł. do ks. Marka
6-8. IV
30. IV
15-17. VI

- Rekolekcje o wychowaniu - Dom „MORIA „
– Diecezjalna Pielgrzymka DK do sanktuarium Św. Jozefa w Siedlcach
- Rekolekcje „ 60 plus” - Dom „MORIA „

Koszty udziału w rekolekcjach:
Weekendowych - 120 zł / os. dorosła , 60 zł/ dzieci
Zapisy u par rejonowych, lub bezpośrednio u nas Tel: Jola - 600 001 070; Bogdan – 602 718 525
Dopiero wpłacone zaliczki na rekolekcje w kwocie 50 zł / os. dorosła, są równoznaczne z zapisem na
listę uczestników .
Wpłaty na konto Katolickie Stowarzyszenie Moria Nr 48 2030 0045 1110 0000 0420 0990

Szczegóły n/t rekolekcji oraz terminy i rodzaj rekolekcji wakacyjnych zostanie podany w
późniejszym terminie.
Składamy serdeczne podziękowanie za dotychczasową posługę pary diecezjalnej Ewie
i Tadeuszowi Lipińskim oraz parze rejonowej Małgosi i Jurkowi Baczkurom. Dziękujemy
za wielkie zaangażowanie, czas i ogrom pracy jaki ofiarowaliście w czasie swej posługi
przez ostatnie 3 lata.
Niech Dobry Bóg Wam to wynagrodzi !
Na rozpoczynający rok formacyjny życzymy Wam abyście codziennie doświadczali
miłości i opieki Ojca, a wpatrując się w Syna Bożego- Chrystusa Sługę i Maryję pamiętali,
że człowiek zawsze służy temu panu, którego posadził na tronie swojego życia.
Szczęść Boże!
Jola i Bogdan Jędrych
para diecezjalna

Ks. Marek Andrzejuk
moderator diecezjalny

