Co działo się w klasztorze w Dylakach
od nowego roku 2017?
Na początku roku 7.01.2017 w naszym klasztorze odbyło się spotkanie
kolędowe dla dzieci szkoły podstawowej i gimnazjalnej. Przybyło 14. dzieci. Najpierw
spotkaliśmy się w kaplicy, słuchając
Ewangelię, następnie dzieci uczestniczyły
w konkursach, zagrały w scence o Bożym
Narodzeniu a na koniec była ciepła
herbata i ciasto.
Pomocą przy organizacji i przebiegu
spotkanie służyła Wiktoria Ziegler, która
nas odwiedziła już po raz drugi.

W miesiącu styczniu czcimy naszego patrona Św. Franciszka Salezego. Z tej
okazji 21.01. 2017 odbyło się u nas w Dylakach skupienie dla dziewcząt. Skupienie
prowadził ks. dr hab. Marek Lis. Od godz. 10-18 poznawaliśmy postać naszego
patrona, po wspólnej Eucharystii, mieliśmy możliwość uczczenia relikwii
św. Franciszka Salezego.
Dziewczyny odegrały scenkę. Oto krótki fragment: „ Franciszek Salezy był
biskupem Genewy. Miał naturę porywczą, ale wiedząc o tym, pracował nad sobą tak,
że zasłynął z niezwykłej łagodności. Gdy czuł,
że ogarnia go fala gniewu, zachowywał
bezwzględne milczenie tak długo, dopóki nie
wrócił do zupełnego spokoju. Kiedy pewien
szlachcic znieważył go i uderzył w twarz,
Franciszek odpowiedział:
„Choćbyś mi wybił oko, drugim będę na
ciebie patrzył z miłością”.
W skupieniu wzięło udział 9 dziewcząt.
Módlmy się , aby św. Franciszek Salezy był dla nich wzorem w dążeniu do
doskonałości.

Pragniemy z całego serca podziękować Matce Generalnej Sr. M. Adelinde oraz
sr. M. Elisbeth za przeprowadzenie w naszym domu w Dylakach wizytacji generalnej,
która miała miejsce 17-18. 02.
2017 r. Dziękujemy za
poświęcenie, wsparcie i
zrozumienie. Bóg zapłać!

W sobotę 25.02.2017 od
godz. 11:00 do 19:00, gościłyśmy
w naszym domu dziewczęta (7),
które odbywały skupienie w
oparciu o „ Traktat o
prawdziwym nabożeństwie do
Najświętszej Panny Maryi”, na
temat: Do Serca Jezusa przez
Serce Maryi. Na zdjęciu scenka ze spotkania wspólnoty Dzieci Maryi, później
przedstawiała ją także młodzież. tak też w trakcie skupienia dla dziewcząt. Bardzo
dziękujemy naszemu Proboszczowi z Dylak, ks. Januszowi Konofalskiemu, który
podjął się prowadzenia skupienia.

18.05 w 135 rocznicę śmierci o. Założyciela o. Victora Brauna uczestniczyłyśmy we
mszy św. w kościele parafialnym w Dylakach, następnie odbyło się spotkanie, na
temat: „ Cecha prostoty według o. Victora”. Podczas adoracji Najświętszego
Sakramentu w kaplicy klasztornej dziękowaliśmy Bogu naszego Założyciela.
Cieszyłyśmy się, że z nami był ks. pr. Janusz Konofalski, s. Dorota i 3 studentki z
Opola.

Maryjo , ja Twe Dziecię”
pod takim hasłem rozpoczął się 27.05.2017 r. 1. Festiwal Piosenki Maryjnej dla
dekanatu Ozimek, Siołkowice i Zagwiździe. Organizacji imprezy podjęła się parafia
pw. św. Józefa Robotnika Węgry –Osowiec. Przesłuchania odbywały się w dwóch
kategoriach: szkoła podstawowa i gimnazjum oraz solistów i zespołów muzycznych.
Jako solistka 1. miejsce zajęła Urszula Buba z Dylak śpiewając pieśń „ Matko i twarzy
czarnej”. W festiwalu mogły uczstniczyć wszystkie dzieci należące do wspólnot
Mariańskich, w podróż udała się też nasza wspólnota.

Jeszcze w miesiącu czerwcu od 27.06. – 1.07 odbyły się w Dylakach rekolekcje
sercańskie dla dzieci. Duchowej opieki podjął się ks. Stanisław Dworzak z par.
Pakosławice. Uczestniczyło 12 dzieci w wieku od 8 – 17 lat. Hitem rekolekcji stały się
piosenki : „Bóg kocha mnie” i „Gdy po wielkim połowie” . Dzieci przedstawiały scenki
i tworzyły wspólnie kolaż z 12 obietnicami Serca Jezusowego. W piątek wspólnie
zrobiliśmy obiad, naleśniki z nutellą i frytki. Niektórym tak posmakowały, że po
powrocie do domu robili jeszcze raz. Oto rekolekcje, które dał nam Pan, dziękujemy
Bogu za Jego Miłość!

