ks. Rafał Jarosiewicz – misjonarz
miłosierdzia, dyrektor Szkoły Nowej
Ewangelizacji diecezji koszalińskokołobrzeskiej.
Magdalena Plucner – założycielka
Akademii
Rozwoju
Talentów
działającej w wielu krajach. Teolog,
muzyk, autorka kilkunastu książek i
wielu artykułów z tematyki życia
duchowego i formacji.

PLAN MISJI
NIEDZIELA, 25 WRZEŚNIA
Jak to zrobić, aby być szczęśliwym 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
Magdalena Halak – teolog, przez A jak podchodzić do tego, co proponuje świat? Amulety, talizmawiele lat pracująca w szkole i
ny, horoskopy czy korzystanie z bioenergoterapii i inne…
wychowująca młodzież. Koordynu6:30 wieczorem – uwielbienie i konferencja
je kursy w Szkole Nowej EwangeŚRODA, 28 WRZEŚNIA
lizacji, zaangażowana w głoszenie i
ewangelizację na rekolekcjach i Czy jest możliwe, aby dziś permanentnie słyszeć głos Boga? Jeśli
tak, to co zrobić, aby Go słyszeć codziennie?
misjach.
6:30 wieczorem – Msza Święta z nauką misyjną
Jakub Bartkowiak – z wykształcenia
CZWARTEK, 29 WRZEŚNIA
muzyk i teolog. Kompozytor i autor
Jak
właściwie
wybierać,
aby być pewnym wypełniania woli Bowielu pieśni i piosenek. Prowadzi
ga?
Czy
Bóg
ma
mi
coś
do powiedzenia w sprawach mojego
szkolenia i warsztaty dla chórów i
zdrowia, seksualności, finansów, różnych decyzji...?
zespołów.
6:30 wieczorem - modlitwa o uzdrowienie i uwolnienie
Magdalena Grajewska – księgowa i
PIĄTEK, 30 WRZEŚNIA
teolog
w
jednej
osobie.
Papież Franciszek i Jego prośba, aby wszyscy katolicy byli
Zaangażowana od lat w duszpaster„Ochrzczeni Duchem Świętym”. Na czym to polega?
stwa
specjalistyczne.
Lider
6:30 pm – Msza Święta z modlitwą o wylanie Ducha Świętego
wspólnoty św. Pawła w Koszalinie.
SOBOTA, 1 PAŹDZIERNIKA
Joanna i Jakub Kopczyńscy – jeJak
zatem
my
mamy
wzrastać w Bogu każdego dnia, aby był widyne małżeństwo posługujące
doczny
prawdziwy postęp?
wspólnie we wspólnocie misyjnej i
6:30 pm – Nabożeństwo Słowa Bożego i „skrzynka pytań”
rekolekcyjnej. Prowadzą dodatkowo
formację małżeństw m.in. w AkadeNIEDZIELA, 2 PAŹDZIERNIKA
mii Rozwoju Talentów dzieląc się
Pytania jakie zrodził misyjny tydzień.
swoim 18 – letnim stażem
8:00 i 11:00 Msza święta i zakończenie misji
sakramentu małżeństwa.
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