Otwarte ogólnopolskie spotkanie modlitewne

Krucjata Modlitwy
Warszawa, 2 czerwca 2018 r., godz. 13

Spotkanie zasadniczo będzie miało charakter modlitewny – wspólne Modlitwy Krucjaty, Różaniec,
Koronka do Bożego Miłosierdzia.
Maria od Bożego Miłosierdzia zapytana w sprawie organizacji spotkania odpowiedziała, że jest
bardzo ważne, by tego typu spotkanie miało miejsce.
Spotkanie odbędzie się z okazji święta Matki Zbawienia (4 czerwca) przypadającego w tym roku w
poniedziałek. Aby jednak umożliwić wszystkim przybycie, spotykamy się w sobotę.

Dokładne miejsce spotkania będzie podane w czasie późniejszym.
Plan spotkania przewiduje wspólne modlitwy od godziny 13 oraz, w dalszej kolejności, ogłoszenia
Misji Zbawienia, informacje o działaniach podejmowanych za granicą oraz od Marii od Bożego
Miłosierdzia, a także ewentualny program dodatkowy. Istnieje możliwość wcześniejszego
prywatnego dołączenia do Mszy świętej w wybranym kościele w Warszawie, na przykład o godz. 12.
Dokładny plan spotkania zostanie przedstawiony w czasie późniejszym.

Każdy uczestnik otrzyma modlitewnik z zestawami Modlitw Krucjaty, by mógł dołączyć do wspólnej
modlitwy.
Spotkanie ma na celu przede wszystkim wspólną modlitwę o zbawienie dusz, ale także, w drugiej
kolejności, świadectwa, wzajemne poznanie się osób zaangażowanych w Krucjatę i Misję Zbawienia.
Jesteśmy w Polsce aktywni, ale rozproszeni, poznajemy się i zbieramy siły.
Wstęp wolny, prosimy jednak o zgłaszanie udziału do dnia 15 maja najlepiej poprzez formularz
kontaktowy na stronie http://KsiegaPrawdy.pl/spotkanie-Warszawa-2czerwca (potwierdzenie
zgłoszenia wysyłane jest automatycznie) lub mailowo na info@KsiegaPrawdy.pl (prosimy o
odczekanie do dwóch dni na maila zwrotnego z potwierdzeniem zgłoszenia). Zgłosić swój udział
można także telefonicznie pod numerem 505616403.
Uczestników prosimy choćby o drobną ofiarę na pokrycie kosztów organizacyjnych.
W przypadku braku miejsca na sali, gdy przybędzie większa ilość osób, pierwszeństwo wejścia na
spotkanie będą miały osoby, które wcześniej zgłosiły swoje przybycie. Swój udział w spotkaniu
zapowiedziały już także osoby z zagranicy.
Zabronione jest rozdawanie jakichkolwiek materiałów (czy to obrazków, czy ulotek – czegokolwiek).
Osoby mające pomysły i inspiracje ewangelizacyjne prosimy o wcześniejszy kontakt.
Choć Pan Jezus w Orędziach powiedział, że Kościół katolicki jest jedynym prawdziwym Kościołem, to
jednak ponieważ Orędzia i Modlitwy są dane całej ludzkości, na spotkanie zapraszamy wszystkich
ludzi dobrej woli.

Na spotkaniu istnieje zakaz wszelkiego nagrywania zarówno wideo, jak i samych nagrań
dźwiękowych, a także robienia zdjęć (fotki można sobie zrobić prywatnie w gronie swoich znajomych
po zakończeniu programu).
Po spotkaniu będzie można otrzymać poświęcone kartonikowe Pieczęcie Boga Żywego, zaopatrzyć
się w materiały ewangelizacyjne dotyczące Misji Zbawienia oraz nabyć Księgę Prawdy.
Każdy zapisany uczestnik otrzyma mały podarek ewangelizacyjny.
Z radością oczekujemy na spotkanie!
----O spotkaniu czytaj na stronach internetowych:
Paruzja.info
JezusDoLudzkosci.pl
Ostrzezenie.net
ArmiaJezusaChrystusa.pl
KsiegaPrawdy.pl

-----Ulotka informacyjna z dnia 6 kwietnia 2018 roku
http://KsiegaPrawdy.pl/pdf/spotkanie-Warszawa-2czerwca.pdf

