PARRESIA 2019
Od roku 1999 sú organizované medzinárodné stretnutia HSŽ, ktoré sú tesne
pred kongregáciou zodpovedných v Czestochowej. Ich cieľom je stretnúť sa
z rôznych krajín a navzájom sa povzbudiť. Vzájomná pomoc, spolupráca
a inšpirácia misie Hnutia „až po kraj zeme!“ sú ďalšími myšlienkami stretnutia
Parresia. Všetci oázisti spoza hraníc Poľska sú pozvaní. Obsahom stretnutia je
okrem iného aj vzájomne zdieľanie zo služby diakonie oslobodenia.
Stretnutie je v Dome HSŽ na ul. Dobrzyńska 112/114, 42-200 Częstochowa, tel.
+48 343629882, mobil - otec Adam Polak, +48 662 999 834.
Začiatok stretnutia je vo štvrtok 21.02.2019 (od 17.00 recepcia). V piatok sa
pripájame do Kongregácie zodpovedných na Jasnej Hore. Záver Parresie je
v nedeľu 24.02.2019 o 16.00 v Oázovom dome.
PROGRAM:
21.02.2019
17.00 – 19.30 Recepcia
19.45 príprava na sv. omšu
20.00 Eucharistia
21.00 večera
21.30 večerná modlitba
22.02.2019
8.00 stánok stretnutia
8.30 ranné chvály
9.00 raňajky
9.45 úvod do stretnutia
10.15 Katechéza na tému: Slobodní a vyslobodzujúci
11.00 zdieľanie v skupinách
12.00 resumé

12.45 príprava na sv omšu
13.00 Eucharistia
14.00 obed
15.00 modlitba príhovoru za oslobodenie v jednotlivých krajinách
16.00 záver dňa
19.45 modlitba na Jasnej Hore – začiatok Kongregácie
23.02.2019
16.00 resumé Parresii v oázovom dome

Organizátori stretnutia – medzinárodne centrum evanjelizácie HSŽ Marianum
v Carlsbergu a centrum evanjelizácie Svetlo-Život v Gvardijsku na Ukrajine
ks. Jacek Herma
Moderátor MCE „Marianum”
Mobil: + 49-173-36 19 166

ks. Ireneusz Kopacz
Moderátor MDE „Drogocenna Perła”
mob.: + 49-160 907 405 47

ZODPOVEDNÝ ZA STRETNUTIE PARRESIA:
Ks. Jarosław Gąsiorek, národný moderátor Hnutia na Ukrajine
Mob: +380676258732, +48697855718
e-mail: jargasiorek@wp.pl
PRIHLÁŠKY NA STRETNUTIE PARRESIA:
prosíme o to, aby ste sa prihlasovali ako celé skupiny z jednotlivých krajín so
zoznamom všetkých prihlásených a kontaktom na zodpovednú osobu do
10.2.2019. na adresu: e-mail: centr.svitlozyttia.ua@gmail.com alebo
jargasiorek@wp.pl, alebo drogocenna.perla@oaza.de
Nocľah:
Stretnutie bude v Oázovom dome na ul. Dobrzyńskiej 112/114 s možnosťou
mať tam nocľah.
Cena pobytu v oázovom dome:

nocľah 30 zł. + 10 zł. (obliečky)
jedlo: obed 10 zł.
večera a raňajky po 5 zł.
AK NEMÔŽETE PRÍSŤ, TAK NAPÍŠTE LIST JEDNOTY.

