MĘŻCZYZNA KATOLIK
– FAKTY I MITY
Jesteśmy mężczyznami – takie powołanie wybrał nam Bóg
w chwili naszego poczęcia.
Szukamy wzorców ojca, męża, profesjonalisty, kapłana –
mężczyzny wierzącego.
Chcemy przyjrzeć się tym wzorcom, odkłamać stereotypy,
odnaleźć i zrozumieć dobre przykłady.

Weekend dla mężczyzn

08-09.04.2017 Magdalenka
Organizator: Organizator: Wspólnota Dobrego
Pasterza i przedstawiciele grup Katolickiej Odnowy
w Duchu Świętym
Goście specjalni:
s. Judyta Pudełko PDDM, o. Adam Schulz SJ

Facebook: #FaceciMagdalenka2017

Mężczyzna katolik – fakty i mity
Jesteśmy mężczyznami – takie powołanie wybrał nam Bóg w chwili naszego poczęcia. Żyjemy,
wierzymy, przyjaźnimy się z Bogiem i ludźmi jako mężczyźni. We współczesnym świecie pytamy o swoje miejsce, o swoją rolę. Jaka ma być wiara mężczyzny? Czym ma się różnić od
wiary kobiecej, czy od wiary zakonników?
Szukamy wzorców ojca, męża, profesjonalisty, kapłana, mężczyzny wierzącego. Chcemy
wspólnie przyjrzeć się tym wzorcom, dostrzec i odkłamać stereotypy, ale także odnaleźć i
zrozumieć dobre przykłady.
w imieniu Zespołu ks. Andrzej Grefkowicz i Jacek Nowicki

Spotkanie poprowadzą:
s. dr Judyta Pudełko PDDM (Zgromadzenie Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza), absolwentka UKSW w Warszawie (2006), Studium Biblicum Franciscanum (SBF) w Jerozolimie gdzie
uzyskała licencjat z nauk biblijnych i archeologii. Wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW). Zaangażowana w duszpasterstwo biblijne, popularyzowanie Lectio divina.
o. Adam Schulz SJ – Krajowy asystent WŻCh. Założyciel i wieloletni przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK); całe swoje życie kapłańskie poświęcił pracy o
charakterze refleksji dotyczącej duchowości świeckich ich powołania i miejsca w Kościele.
Tomasz Rowiński – psycholog, mąż, ojciec czwórki dzieci. Pracuje w Instytucie Psychologii UKSW, razem z żoną zaangażowany w Katolicką Odnowę w Duchu Świętym, należy do
Wspólnoty Dobrego Pasterza.
ks. Andrzej Grefkowicz – koordynator grup Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Arch.
Warszawskiej, dyrektor Centrum Formacji „Wieczernik” w Magdalence, członek Rady Programowej „Miesięcznika Egzorcysta”, kierownik duchowy, egzorcysta, asystent kościelny
Wspólnoty Dobrego Pasterza.
oraz: Jacek Nowicki, Tomasz Gniewek, Paweł Pery, Franciszek Rakowski, Arek Nalej
Termin: 08-09.04. 2017 (rozpoczęcie o godz. 8.00, zakończenie ok. godz. 13:00)
Miejsce: Dom Rekolekcyjny Wieczernik, ul. Ks. H. Słojewskiego 19,
Magdalenka, 05-552 Wólka Kosowska
Koszt: 110 PLN, dodatkowo płatne (opcja): obiad w niedzielę (15zł),
powleczenie na pościel (15zł) jeśli nie zabrałeś własnego.
Kontakt telefoniczny: 22 / 673 71 44
Kontakt mailowy: wspolnota@wspolnota.odnowa.org
Informacje o dodatkowe: Prosimy o przywiezienie Pisma Świętego,
powleczenia na pościel, obuwia domowego.
Zapisy: Zgłoszenie należy wysłać na adres: info@cfwieczernik.odnowa.org
bądź poprzez formularz on-line www.cfwieczernik.odnowa.org
lub pod nr telefonu: 22 / 673 71 44
Więcej na Facebooku #FaceciMagdalenka2017

