Spotkanie Liderów MŚJ

Spotkanie liderów MśJ w Olsztynie k. Częstochowy
Wszystkich liderów grup MśJ zapraszamy na doroczne spotkanie liderów grup Mężczyzn
Świętego Józefa. Zapraszamy wszystkich liderów grup, które utożsamiają się, i chcą wzrastać
wspólnie w wizji Ruchu Mężczyzn św Józefa. Zapraszamy też osoby, które mają w sercu
pragnienie pracy z mężczyznami, jednak nie wiedzą jak to zrobić.
Spotkanie odbędzie się w weekend 11-13 września 2015.
Spotkanie będzie miało za cel określenie horyzontów wspólnych działań na najbliższy rok.
Będzie też kontynuacją budowania mapy grup Mężczyzn Świętego Józefa w Polsce, oraz
struktur stowarzyszenia.
To spotkanie będzie ważnym elementem budowania naszej świadomości ruchu, oraz
określania zasad przynależności i współpracy pomiędzy grupami Mężczyzn Świętego Józefa
w Polsce. Omówimy też zasady współudziału w "Programie 72h do Zmartwychwstałego
Życia", zasady i sposoby korzystania ze wspólnych zasobów i materiałów, grafiki, nagrań,
logotypu, sposoby organizacji grup lokalnych, oddziałów terenowych, diecezjalnych,
parafialnych, korporacyjnych.
Gościem spotkania będzie Wiesiek Grabowski.
Więcej szczegółów i zapisy
Koszty udziału:
50 zł za pełną dobę w warunkach młodzieżowych (100 zł za cały weekend)
Koszty w rozbiciu na elementy:
- Śniadanie/kolacja 10 zł
- Obiad 20 zł
- Noc w pokoju wieloosobowym (warunki młodzieżowe) - 25 zł
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- Noc w pokoju 2-3 osobowym - 40 zł
- Noc w pokoju 1 osobowym - 50 zł

Program weekendu:
Piątek
19:00 - kolacja dla tych, co dojadą
20:00 - wieczór dzielenia
21:00 - opcjonalnie film
Sobota
7:00 Modlitwa osobista
8:00 Śniadanie
9:00 Modlitwa wspólna
9:30 Blok dzielenia i nauczania
11:00 Przerwa
11:30 Gdzie jesteśmy jako MśJ? Budowanie mapy MśJ
13:00 Obiad
14:00 Outdoor
16:00 Blok dzielenia i nauczania
18:00 Eucharystia.
19:00 Kolacja
20:00 Opcjonalnie film
22:00 Cisza nocna
Niedziela
7:00 Modlitwa osobista
8:00 Śniadanie
9:00 Eucharystia
10:30 Blok dzielenia i nauczania
11:30 Sesja finałowa
13:00 Obiad - pożegnanie.
Zapisy na weekend poprzez formularz.
Zgłoszenie prosimy potwierdzać zaliczką w wysokości 30 zł płatną na konto MSJ
51 2130 0004 2001 0687 5363 0001
Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa
ul. Zamoyskiego 2, 30-523 Kraków
Tytułem: Zaliczka Święta Puszcza - Imię i nazwisko
Ładowanie...
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