TERMINARZ SNE
SMOLNICA
Uwielbienie i nauczanie
Janusza Wójcika o
modlitwie wstawienniczej
20.09.2018r. 19:00

GLIWICE
Uwielbienie
07.09.2018r. 19:15
Kościół pw. Chrystusa Króla,
Stefana Okrzei 31

Liczymy na wasze świadectwa!

Kurs Crown

KIEDY:
Pierwsze spotkanie 26 września
godz 18:00.
GDZIE:
Dom Centrum Formacyjnego,
obok „małego” kościoła p.w. św.
Bartłomieja, Gliwice,
ul. Toszecka 36A

 cykl 10 spotkań odbywających się raz
w tygodniu i trwających ok. 2 godzin.
Formacja
ta
wymaga
również
poświęcenia
czasu
w
domu
(codziennie ok. 20 min)
 planujemy utworzenie 2 lub 3 grup.
Spotkania będą się odbywać we wtorki
i środy lub piątki. Terminy zostaną
podane w dniu rozpoczęcia kursu
26.09.2018 r.
 koszt 130 zł/osobę W przypadku
małżeństw uczestniczących razem
koszt wynosi 180 zł (dodatkowy
podręcznik
uczestnika).
Opłata
zostanie pobrana w dniu rozpoczęcia
kursu.
 Wszelkie pytania prosimy kierować
pod adres: m.comi.sne@gmail.com

Kurs KAMCH

Kiedy:
19-21.10.2018 r.
Gdzie:
Miejsce w trakcie
ustaleń

 UWAGA: Z przyczyn od nas
niezależnych Kurs odbędzie się w
trybie dochodzonym.
 Koszt:50 zł od osoby dorosłej; koszt
udziału dzieci podamy wkrótce.
 Warunki udziału w kursie:
– obowiązkowe wcześniejsze
uczestnictwo w kursie Nowe Życie,
– przynależność do wspólnoty,
– pisemna zgoda animatora (we
wspólnocie SNE Gliwice) lub księdza
opiekuna innej wspólnoty.
 Pytania:j.rojowski.sne@gmail.com

Kurs Emaus

Kiedy:
26-28.10.2018 r.
(Kurs rozpoczyna się w piątek
o godzinie 17:00, kończy w niedzielę ok.
16:00.)
Gdzie:
Salezjański Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Tarnowskie Góry, ul. Jana Śniadeckiego
1

 Dla kogo: Kurs Emaus jest
skierowany
do
osób,
które
uczestniczyły w kursie Nowe Życie
(wymagane) i chcą dalej poznawać
Boga żywego poprzez Biblię.
 Koszt: 170 zł od osoby dorosłej i
dzieci od lat 14-tu. Dzieci do 4 lat za
darmo; 4 - 10 lat za 100 zł i 10 - 14 lat
120 zł; Warunkiem udziału w kursie
jest wpłata zadatku w wysokości 100 zł
od osoby dorosłej oraz 50 zł od
dziecka (powyżej 4 lat).
 Pytania:j.rojowski.sne@gmail.com

Kurs Nowe Życie

Kiedy
21-23.09.2018
Gdzie
Szkoła Podstawowa
Kleszczów k. Gliwic, ul.
Szkolna 23

 Start: 17:30 21.09(piątek)
 Zakończenie: 13:00 23.09 (niedziela)
 W sobotę Msza św. o 8:00 (dla chętnych), w
niedzielę o godz. 9:00 Msza św. parafialna.
 Zapewniamy herbatę, kawę i ciastka,
a w sobotę dodatkowo obiad i kolację.
 Należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik,
lekarstwa na własne dolegliwości.
 Koszt: 50 zł/osobę dorosłą; koszt udziału
dzieci podamy wkrótce.
 Tryb kursu jest dochodzony.
 Uwaga: W czasie kursu zapewniamy opiekę
nad dziećmi (powyżej 2 lat). Prosimy o
zgłaszanie ich w odpowiedniej rubryce
formularza. Z rodzicami zostają dzieci
malutkie, potrzebujące ich opieki.
 Wszelkie pytania prosimy kierować na
adres mailowy:
m.machula.sne@gmail.com

Kurs Nowe Życie 2
 Należy ze sobą zabrać Biblię, notatnik,
lekarstwa na własne dolegliwości.
 Koszt: 170 zł od osoby dorosłej i dzieci od lat
14-tu. Dzieci do 4 lat za darmo; 4 - 10 lat za
100 zł i 10 - 14 lat 120 zł;
 Warunkiem udziału w kursie jest wpłata
zadatku w wysokości 100 zł od osoby dorosłej
oraz 50 zł od dziecka (powyżej 4 lat).
 Pytania:j.rojowski.sne@gmail.com
Kiedy
30.11-02.12.2018 r.
(Kurs rozpoczyna się w piątek
o godzinie 17:00, kończy
w niedzielę ok. 16:00.)
Gdzie:
Salezjański Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Tarnowskie Góry, ul. Jana
Śniadeckiego 1

Wieczór uzdrowienia i mocy

Gdzie:
Kościół p.w.św. Jacka, ul.
Przedwiośnie 1, Gliwice - Sośnica
Kiedy:
21.09.2018 r., od 18:00 do 22.00
O godzinie 18:00 jest Msza Święta
parafialna. Zachęcamy do
uczestnictwa w niej.

Plan spotkania:
 Msza święta.
 Przywitanie i pieśń.
 Świadectwa i głoszenie Słowa
Bożego.
 Modlitwa wspólna.
 Modlitwa wstawiennicza
 Wieczory Uzdrowienia i Mocy
odbywają się również
w Bytomiu, w górnym kościele
parafii p.w. św. Anny.
 UWAGA:
Prosimy nie dzwonić na
numer telefonu parafii
p.w. Chrystusa Króla i parafii
p.w.św. Jacka

Z pokolenia na pokolenie (09.2018)

Gdzie:
Centrum Duchowości
Archidiecezji Częstochowskiej
ŚWIĘTA PUSZCZA
ul. Świętej Puszczy 6
42-256 Olsztyn k. Częstochowy
Kiedy:
7-9.09.2018 r.

Zapraszamy na pierwszy kurs DLA
DZIECI i DLA RODZICÓW
Chcemy nasze dzieci wprowadzić do życia w
cudownej mocy Boga. To czas dla całej
rodziny – chcemy wspólnie uwielbiać Boga
Ojca. Pozwolimy dzieciom przyjść do
Jezusa, doświadczyć mocy Ducha św.
 Wiek dzieci: 0-12 lat
 Koszt: 170zł osoba dorosła, 100zł dzieci
4-17 lat. Ceny dotyczą domu Owieczka.
Warunkiem
koniecznym
do
rezerwacji miejsca jest wpłata
zadatku w wysokości 100 zł od osoby
dorosłej + 50 zł od dziecka. Wpłaty
należy dokonać dopiero po wysłaniu
zgłoszenia i otrzymaniu potwierdzenia
jego przyjęcia.
 Pytania:a.kaminska.sne(at)gmail.com

Niebiańskie kino
PANIE
10.09.2018r. 19:00

PANOWIE
17.09.2018r. Godz.19

Mama Tina

Szare anioły

Szkoła animatora
Na spotkania Szkoły Animatora zapraszamy księży
i świeckich (animatorów i kandydatów na
animatorów) z SNE Gliwice. Celem szkoły jest
kształtowanie
umiejętności
potrzebnych
w prowadzeniu małej grupy i wspólnoty oraz rozwój
filii SNE. Zapisy na kolejne spotkania będą
prowadzone przez stronę SNE Gliwice.
Przy zgłoszeniach wymagana jest zgoda animatora.

Kiedy
październik 2018
Gdzie:
Salki przy parafii św.
Anny w Zabrzu, ul. 3
Maja 18

Uwagi:
Opłata
25
zł/os.
przelewem
na
konto.
Wpłaty należy dokonać po wysłaniu zgłoszenia i
otrzymaniu potwierdzenia jego przyjęcia. Kopię
potwierdzenia wpłaty prosimy przesłać na adres
biuro@snegliwice.org;
Osoba odpowiedzialna: Gosia Królicka
Kontakt: m.krolicka.sne@gmail.com

NADSZEDŁ CZAS ŚWIADECTW…

Konto Sne Smolnica
06114020040000390276786016
Tytułem:
Sne Gliwice filia Smolnica

Dane odbiorcy:
ul. Stefana Okrzei 31,
44-100 Gliwice, Polska

