
 

 

Ewangelizacja Miasta Krakowa

W dniach 19 – 21 pa

Miasta Krakowa – „Jestem!

Archidiecezji Krakowskiej chc

miasta z Jezusem Zmartwychwstał

wokół Słowa w modlitwie 

w środowiskach pracy i nauki.

 

Z tej okazji bp Grzegorz Ry

przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, 

skierował do wiernych specjalne zaproszenie do udziału

Cracovii i w Sanktuarium Miłosierdzia Bo

  

W przedsięwzięcie zaanga

działających w ramach archidiecezji krakowskiej: od Akcji Katolickiej, Ruchu 

Światło-Życie, Neokatechumenatu, przez wspólnoty Alfy, Duszpasterstwa 

Akademickie, Szkoły Życia Chrze

Odnowy w Duchu Świętym.

 

Październikowa ewangelizacja b

Katolickiego, ale także znakiem jedno

ewangelizacji będzie spotkaniem wokół Bo

Przedstawiciele różnych chrze

we wspólnym uwielbieniu 

zaprosić całe miasto do przyj

 

Sobotnie spotkanie b

Czasem przebudzenia. Czasem podj

a także modlitwy o uzdrowienie.

 

Niedziela będzie wspólnym do

Cały krakowski Kościół zgromadzi 

w Łagiewnikach, aby zostać posłanym do dalszej ewangelizacji w swoich 

środowiskach nauki, pracy i zamieszkania.

Ewangelizacja Miasta Krakowa
 

ździernika 2012 r. w Krakowie odbędzie si

Jestem!”. Organizatorzy – Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji 

Archidiecezji Krakowskiej chcą, aby był to czas osobistego spotkania mieszka

miasta z Jezusem Zmartwychwstałym, wspólnego stanięcia różnych grup i wspólnot 

 za Kraków oraz posłania do dzielenia si

rodowiskach pracy i nauki. 

Z tej okazji bp Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, 

cy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, 

skierował do wiernych specjalne zaproszenie do udziału w spotkaniach na Stadionie 

Cracovii i w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. 

cie zaangażowanych jest ponad 50 wspólnot i organizacji 

w ramach archidiecezji krakowskiej: od Akcji Katolickiej, Ruchu 

ycie, Neokatechumenatu, przez wspólnoty Alfy, Duszpasterstwa 

ycia Chrześcijańskiego, aż po charyzmatyczne wspólnoty 

tym. 

dziernikowa ewangelizacja będzie nie tylko znakiem jedno

e znakiem jedności wszystkich chrześcijan. Pierwszy dzie

dzie spotkaniem wokół Bożego Słowa oraz modlitwy za Kraków. 

nych chrześcijańskich wspólnot i społeczności wezm

we wspólnym uwielbieniu oraz przejdą na Rynek Główny Miasta Krakowa, aby 

zaprosić całe miasto do przyjścia na Stadion Cracovii. 

Sobotnie spotkanie będzie osobistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. 

Czasem przebudzenia. Czasem podjęcia decyzji. Wypełnią go rozmowy, 

e modlitwy o uzdrowienie. 

dzie wspólnym doświadczaniem Jezusa w Eucharystii. 

ciół zgromadzi się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 

w Łagiewnikach, aby zostać posłanym do dalszej ewangelizacji w swoich 

i zamieszkania. 

Ewangelizacja Miasta Krakowa 

dzie się Ewangelizacja 

ds. Nowej Ewangelizacji 

ania mieszkańców 

nych grup i wspólnot 

do dzielenia się Dobrą Nowiną  

chidiecezji krakowskiej, 

cy Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, 

w spotkaniach na Stadionie 

owanych jest ponad 50 wspólnot i organizacji 

w ramach archidiecezji krakowskiej: od Akcji Katolickiej, Ruchu  

ycie, Neokatechumenatu, przez wspólnoty Alfy, Duszpasterstwa 

po charyzmatyczne wspólnoty 

dzie nie tylko znakiem jedności Kościoła 

cijan. Pierwszy dzień 

oraz modlitwy za Kraków. 

ci wezmą udział  

na Rynek Główny Miasta Krakowa, aby 

zie osobistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem. 

go rozmowy, świadectwa, 

wiadczaniem Jezusa w Eucharystii.  

ego Miłosierdzia  

w Łagiewnikach, aby zostać posłanym do dalszej ewangelizacji w swoich 


