
ks. Rafał Jarosiewicz – mis-
jonarz miłosierdzia, dyrektor 
Szkoły Nowej Ewangelizacji 
diecezji koszalińsko-
kołobrzeskiej. Autor muzyki, 
książek oraz audiobooków z 
tematyki ewangelizacji i du-
chowości. Pomysłodawca 
wielu nowych form ewange-

lizacji np.: Mobilny Konfesjonał, Ewangelia na 
Dachach czy też Biblioteka dla zmarłych i innych. 
Przez całe lata związany z organizacją rekolekcji 
na stadionie PGE Narodowy – gromadzących 
tysiące osób. Pasjonat ewangelizacji, podróży i 
różnych dyscyplin sportowych.  

 

Magdalena Plucner – 
założycielka Akademii 
Rozwoju Talentów 
działającej w wielu krajach. 
Teolog, muzyk, autorka 
kilkunastu książek i wielu 
artykułów z tematyki życia 

duchowego i formacji. Kompozytor muzyki 
religijnej od lat zaangażowana kształcenie ludzi w 
uwielbieniu Boga. Organizatorka dużych wydar-
zeń na stadionie PGE Narodowym. Prywatnie 
pasjonatka Pisma św., podróży, jazdy na nartach i 
skuterach. 

 

Magdalena Halak – teolog, 
przez wiele lat pracująca w 
szkole i wychowująca 
młodzież. Obecnie 
zaangażowana, pomaga w 
odkrywaniu innym życiowej 
misji (m.in. przez Kompas 

Kariery). Prowadzi doradztwo i poradnictwo w 
ramach formacji w Akademii Rozwoju Talentów. 
Koordynuje kursy w Szkole Nowej Ewangelizacji, 
zaangażowana w głoszenie i ewangelizację na 
rekolekcjach i misjach.  

Jakub Bartkowiak – z wykszt-
ałcenia muzyk i teolog. 
Kompozytor i autor wielu 
pieśni i piosenek. Prowadzi 
szkolenia i warsztaty dla 
chórów i zespołów. Inspiruje i 
pomaga odkrywać talenty 

prowadząc zajęcia m.in. w Akademii Rozwoju 
Talentów. Pasjonat gry na instrumentach – szcze-
gólnie na pianinie. W internecie prowadzi 
ewangelizację na własnym kanale oraz na SMS Z 
NIEBA TV. 

Magdalena Grajewska – 
księgowa i teolog w jednej 
osobie. Zaangażowana od lat 
w duszpasterstwa specja-
listyczne. Lider wspólnoty św. 
Pawła w Koszalinie. W Akade-
mii Rozwoju Talen tów m.in. 
szkoli ludzi w zarządzaniu fi-

nansami wg etyki katolickiej prowadząc Biblijne 
kursy Finansowe, pomaga ludziom w odkrywaniu 
misji poprzez Kompas Kariery. Przez lata związa-
na z Ruchem Światło – Życie, formacją dzieci i 
młodzieży. Pasjonatka książek o różnej tematyce 
– zarówno czyta, jak i szkoli się w zawodzie 
korektora.  
 

Joanna i Jakub Kopczyńscy 
– jedyne małżeństwo 
posługujące wspólnie we 
wspólnocie misyjnej i 
rekolekcyjnej. Prowadzą 
dodatkowo formację 
małżeństw m.in. w Akade-
mii Rozwoju Talentów 
dzieląc się swoim 18 – let-

nim stażem sakramentu małżeństwa. Dwójka 
dzieci czasem uczestniczy w misjach. Małżon-
kowie oprócz prowadzenia innych do Boga – 
posługują muzycznie grając na instrumentach. 
Prowadzą także firmę odzieżową. Pasjonaci po-
dróży, czasem zamieniają dom stacjonarny na 
dom na kołkach i ruszają w świat  
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PLAN MISJI 

 

NIEDZIELA, 25 WRZEŚNIA  

Jak to zrobić, aby być ciągle szczęśliwym żyjąc we 

współczesnym świecie?  

8:00 i 11:00 Msza św. z kazaniem misyjnym  

i świadectwem  

   

PONIEDZIAŁEK, 26 WRZEŚNIA  

A co zrobić, gdy nas ogarnia smutek, niechęć, nie 

czujemy potrzeby czytania Pisma św., modlitwy, 

Komunii i spowiedzi?  

6:30 wieczorem – Msza Św. i konferencja  

   

WTOREK, 27 WRZEŚNIA  

A jak podchodzić do tego, co proponuje świat? 

Amulety, talizmany, czytanie horoskopów czy 

korzystanie z bioenergoterapii i inne…  

6:30 wieczorem – uwielbienie i konferencja  

   

ŚRODA, 28 WRZEŚNIA  

Czy jest możliwe, aby dziś permanentnie słyszeć 

głos Boga? Jeśli tak, to co zrobić, aby Go słyszeć 

codziennie?  

6:30 wieczorem – Msza Święta z nauką misyjną  

   

CZWARTEK, 29 WRZEŚNIA  

Jak właściwie wybierać, aby być pewnym wypeł-

niania woli Boga? Czy Bóg ma mi coś do powie-

dzenia w sprawach mojego zdrowia,  

seksualności, finansów, różnych decyzji...?  

6:30 wieczorem  - modlitwa o uzdrowienie i 

uwolnienie  

   

PIĄTEK, 30 WRZEŚNIA  

Papież Franciszek i Jego prośba, aby wszyscy ka-

tolicy byli „Ochrzczeni Duchem Świętym”. Na 

czym to polega i jak to zrobić?  

6:30 wieczorem – Msza Święta z modlitwą o wy-

lanie Ducha Świętego  

   

SOBOTA, 1 PAŹDZIERNIKA  

Jak zatem my mamy wzrastać w Bogu każdego 

dnia, aby był widoczny prawdziwy postęp?  

6:30 wieczorem – Nabożeństwo Słowa Bożego i 

„skrzynka pytań”  

   

NIEDZIELA, 2 PAŹDZIERNIKA  

Pytania jakie zrodził misyjny tydzień.  

8:00 i 11:00 Msza święta i zakończenie misji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PARAFIA 

MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ 
 

34 Ward St. 
Worcester MA 01610 

 
www.olcworcester.com 

tel. 508-755-5959 
 

 

ZAPRASZAMY do udziału w specjalnym  

tygodniu przebudzenia (od niedzieli do niedzieli)  

i zachęcamy do zaproszenia tych, którzy być mo-

że do kościoła rzadko zaglądają w ciągu roku 

 lub w ogóle. 

 

Zaproszeni goście z Polski poruszą  m.in. takie 

sprawy jak: co zrobić, gdy nas ogarnia smutek, 

nie czujemy potrzeby modlitwy, spowiedzi? Jak 

właściwie wybierać, aby być pewnym 

 wypełniania woli Boga? Czy Bóg ma mi coś do 

powiedzenia w sprawach mojego zdrowia, 

 seksualności, finansów, różnych decyzji? 

 Na czym polega chrzest w Duchu Świętym? 

 

Będzie możliwość zostawienia anonimowo pytań 

w czasie tygodnia misyjnego, by uzyskać  

odpowiedź na nie pod koniec trwania misji. 

 

  

 

  


