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Witaj!

Trzymasz w ręce coś więcej niż receptę na leki, które pomogą Ci
witalizować twoje ciało, bowiem informacje zawarte w tej broszurze mogą
przyczynić się do tego, że cieszyć się będziesz pełnią życia duszy i ciała
codziennie! Dlaczego? Dlatego, że gdzie miłość wzajemna i dobroć tam
znajdziesz Boga żywego, Jezusa (Ap 1, 18). Gdzie dwóch lub trzech zbiera
się w Jego imię tam obecny jest dobry Bóg, dawca życia. Jeśli do tej pory
nie uczestniczyłeś w żadnych spotkaniach katolickich grup modlitewnych,
to może warto zacząć właśnie od przyjścia na spotkanie jednej z tych
wymienionych tutaj. Są to grupy modlitewne Katolickiej Odnowy
w Duchu Świętym. A czym jest Odnowa w Duchu Świętym? Godzi się
przytoczyć tutaj słowa o. Ranierro Cantalamessy z roku 2021, ale też
dzięki postępowi technicznemu odesłać Ciebie czytelniku do całości
artykułu¹ i w ten sposób zamiast obfitego kopiuj/wklej wzbudzić
zainteresowanie dużo większą dawką prozdrowotnych treści, dostępnej na
stronie internetowej Odnowy, moderowanej przez odpowiedzialnych
członków tego ruchu http://krakow.odnowa.org.

O. Ranierro Cantalamessa powiedział – Musimy uznać, że do tej
pory przedstawiliśmy Kościołowi różne i czasami sprzeczne idee i obrazy
Odnowy Charyzmatycznej. Wystarczyłoby przeprowadzić małą ankietę
wśród ludzi, którzy żyją poza nią, aby zdać sobie sprawę z zamętu, jaki
panuje wokół tożsamości Odnowy Charyzmatycznej. Dla niektórych jest to
ruch „entuzjastów”, niczym nie różniący się od „entuzjastycznych
i oświeconych” ruchów z przeszłości; lud „Alleluja”, wzniesionych rąk,
modlący się i śpiewający w niezrozumiałym języku: czyli zjawisko w sumie
emocjonalne i powierzchowne. Mogę to powiedzieć ze znajomością rzeczy,
ponieważ ja też przez pewien czas byłem wśród tych, którzy tak uważali.
Przez innych Odnowa jest utożsamiana z ludźmi, którzy modlą się
o uzdrowienie i sprawują egzorcyzmy; dla jeszcze innych jest to
protestancka i zielonoświątkowa „infiltracja” Kościoła katolickiego.
W najlepszym przypadku Odnowa Charyzmatyczna jest postrzegana jako
rzeczywistość, na której można polegać w wielu sprawach w parafii, ale
w którą lepiej się nie angażować. Jak ktoś powiedział, kocha się owoce
Odnowy, ale nie drzewo."
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Ciekawe jest to, że (raptem ćwierć wieku wcześniej) w roku 1996,
gdy w czasie głoszenia Ewangelii i modlitw w Gorzowie i w Łodzi
Chrystus uzdrawiał złamane serca, tak iż prześladujący niektórych
katolików wielki smutek mijał bezpowrotnie zastępowany radością,
kojarzono Odnowę po prostu z mocą działającego w Kościele Ducha
Świętego. Wówczas znany charyzmatykom śp. o. Emilien Tardif podczas
wizyty w Polsce, w lipcu 1996 roku bardzo trafnie wypowiedział się o tym
ruchu: W Kościele Katolickim Odnowa w Duchu Świętym jest dojrzałym
owocem Soboru Watykańskiego II. W niektórych zborach protestanckich
pojawiła się wcześniej. W Kościele katolickim dopiero po Soborze
Watykańskim II, ale nie chcę przez to powiedzieć, że Odnowa pochodzi od
protestantów. Pochodzi od Ducha Świętego, bo to Duch Święty odnawia
wszystko. Duch Święty odnawia wszystkie charyzmaty wśród katolików
i protestantów, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego.²

Dzisiaj to, jak jest postrzegana Katolicka Odnowa w Duchu
Świętym zależy w dużej mierze od wszystkich zaangażowanych osób
w tym nurcie. Jeśli doświadczysz z nimi spotkania podziel się proszę
z nami swoją opinią. Dzięki temu to, jak jest i będzie postrzegana
Katolicka Odnowa w Duchu Świętym może zależeć również od Ciebie.
Jeśli jeszcze nie jesteś w żadnej Wspólnocie – dołącz do nas!
Do zobaczenia!

Krzysztof Wolny
(członek Wspólnoty W Drodze)

¹https://odnowa.org/charis/62-charis-magazine/528-strumien-laski-dla-calego-kosciola-katolicka-od
nowa-charyzmatyczna
²"Odkupiciel Żyje" o. Emilien Tardif  > Imprimatur KB Archidiecezji Łódzkiej L.dz.856/98 8 lipca
1998 r.
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Papież Franciszek mówi o Odnowie, że jest „Strumieniem Łaski”. Odnowa
to „strumień” Ducha Świętego – Jego przyjście, Jego interwencja. Duch
Święty przychodząc, czyni „nowość”. Najpierw w konkretnych osobach,
a z ich udziałem w kolejnych oraz w Kościele i w świecie. Odnowa to jest
to, co czyni Duch Święty.

Nowość ta jest radykalna –zmienia nas, czyni Chrześcijanami. Daje nam
nową naturę, która ujawnia się w przemianie serca, życia oraz nowych
możliwościach. Ta zmiana jest wynikiem zanurzenia w Duchu Świętym –
tzn. chrztu w Duchu Świętym. Jest ono dokonywane w Sakramentach
Chrztu i Bierzmowania oraz ożywiane najczęściej poprzez modlitwę
o chrzest w Duchu Świętym, choć może się dokonać inaczej, tak, jak
zechce Duch Święty.

Najbardziej widocznym znakiem tej „nowości” – bycia ochrzczonym
w Duchu Świętym – są szczególne dary, którymi Duch Święty, w sposób
całkowicie wolny i bez jakiejkolwiek zasługi, obdarza konkretnych
chrześcijan (kogo chce i jak chce), aby służyli nimi dla budowania
Kościoła. Są to charyzmaty. Każdy chrześcijanin ma charyzmat – każdy
jest obdarowany przez Boga inaczej (1 Kor 7, 7a).

Odnowa, którą czyni Duch Święty w konkretnych osobach (w każdym, kto
zechce), w Kościele i świecie jest charyzmatyczna ponieważ dokonuje się
poprzez posługę charyzmatami i sprawia, że osoby odnowione odnajdują
swój charyzmat, by nim służyć dla budowania Kościoła.

Misją odnowy charyzmatycznej jest dzielenie się z braćmi i siostrami
w Kościele łaską chrztu w Duchu Świętym. Do tego wezwał Odnowę
Papież Franciszek, przemawiając do Odnowy Charyzmatycznej na
Stadionie Olimpijskim w Rzymie w 2014 r.: Oczekuję od Was, że
podzielicie się ze wszystkimi w Kościele łaską chrztu w Duchu Świętym.
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W naszym Ruchu posługujemy się dwoma znakami:
- Ikona Świętej Rodziny jako wzór do naśladowania
dla każdego małżeństwa.
- Znak ΦΩΣ– ΖΩΗ (czyt: FOS-ZOE
„Światło-Życie”) Symbol Ruchu Światło-Życie
wyrastający z dwóch splecionych obrączek, razem
wpisane w dom. Ten znak w skrócie wyraża
charyzmat naszego Ruchu: Życie przeniknięte
Światłem Ducha Świętego, oparte na sakramencie
małżeństwa, realizowane we wspólnocie domu
rodzinnego.
Praca formacyjna odbywa się w małych grupach –
kręgach. Krąg składa się z 4-7 małżeństw,
spotykających się raz w miesiącu na spotkaniach formacyjnych.
Każde spotkanie składa się z 3 części: dzielenia życiem, modlitewnej
i formacyjnej. Spotkania odbywają się w domach członków kręgu.
W spotkaniu uczestniczy ksiądz moderator. Celem spotkań jest wspólne
kształtowanie duchowości małżeńskiej obojga małżonków w oparciu o:
- modlitwę indywidualną i wspólną: małżeńską i rodzinną (wraz
z dziećmi),
- czytanie Słowa Bożego,
- comiesięczny dialog małżeński,
- reguła życia, jako wysiłek poprawy swojego życia drobnymi krokami,
- coroczny udział w wakacyjnych rekolekcjach Ruchu.
Obecnie w Archidiecezji Krakowskiej działa ponad 230 kręgów. Spotykają
się one kilka razy w roku na Dniach Skupienia, pielgrzymkach, dniach
wspólnoty.  Chwała Panu!

Więcej na: www.rdk.krakow.pl
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Misja jest publicznym stowarzyszeniem
wiernych erygowanym przez Arcybiskupa
Krakowskiego Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza.

Misja EnChristo wyrosła z doświadczeń Ruchu Światło–Życie, odnowy
charyzmatycznej, szkół nowej ewangelizacji, nowych wspólnot
ewangelizacyjnych i misyjnych. Stanowi bezpośrednią kontynuację
dziedzictwa otwartej w 1993 Szkoły Ewangelizacji i Życia
Chrześcijańskiego.

Tytuł EnChristo służy dla określenia, sposobu bycia i życia
ochrzczonych w Chrystusie. Oznacza on najwyższą jedność, pomiędzy
uwielbionym Chrystusem, a jego uczniami, jedność obejmującą całe
ludzkie życie. Oznacza ona nową katolicką tożsamość, we wszystkich jej
wymiarach, zgodnie z wezwaniem Vaticanum II. Misja EnChristo
podejmuje wszystkie aspekty życia chrześcijańskiego – można powiedzieć,
że jej duchowość jest globalna, ujawniona w lokalnym wyrazie.

Celem Misji EnChristo jest formacja liderów, formacja małżeństw i rodzin
do czynnej posługi w Kościele również w wymiarze międzywyznaniowym
i międzynarodowym. Ostatecznie zmierzamy do tego, aby cała Ewangelia
wyposażała Kościół, aby możliwa była realizacja jego misji jako Całego
Ciała, tak, aby cały świat uwierzył.
 
- Otwarte spotkania - świętowanie z En Christo - w każdą 3 niedzielę
miesiąca Centrum JPII – kościół dolny godzina 18:15
Wspólne spotkania na dziękczynieniu eucharystycznym, uwielbieniu
i głoszeniu.

Więcej na: www.enchristo.eu
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Katolicka ewangelizacyjna Wspólnota
Chrystusa Zmartwychwstałego „Galilea”
narodziła się w 1992 r. w miejscowości
Stryszawa (k. Suchej Beskidzkiej).
Jej założycielem i pasterzem jest o. Krzysztof Czerwionka CR. Misją
Wspólnoty jest niesienie nadziei w Jezusie tym, którzy Go nie znają,
a następnie formowanie ich na uczniów Jezusa, aby stali się Jego
świadkami.
- Posługa - każdy członek Wspólnoty podejmuje ewangelizację
indywidualną (w miejscu zamieszkania, w rodzinie i pracy, w myśl zasady:
„Głoszę to, czym żyję, żyję tym, co głoszę”) oraz wspólnotową: w Szkole
Nowej Ewangelizacji św. Marka, podczas rekolekcji i ewangelizacji od
drzwi do drzwi, kursów Alpha czy Warsztatów Odnowy Wiary.
Do Wspólnoty należą osoby w każdym wieku. Na Wzgórzu Miłosierdzia
w Stryszawie odbywają się otwarte dla wszystkich Wieczory Chwały oraz
czuwania w Niedzielę Bożego Miłosierdzia i Wigilię Zesłania Ducha
Świętego. Wspólnota „Galilea” realizuje misję i charyzmat Zgromadzenia
Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa i posiada dekrety
pozwalające na działalność w diecezjach w Polsce i za granicą. Opiekę
duchową sprawują nad Wspólnotą Księża Zmartwychwstańcy oraz kapłani
diecezjalni.
- Spotkania cykliczne - Spotykamy się w Domach Zmartwychwstania na
cotygodniowych spotkaniach w domach animatorów – na małych grupach
dzielenia (od 5 do 12 osób). Modlimy się modlitwą trynitarną (uwielbienie
Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego), czytamy Pismo Święte
i dzielimy doświadczeniem wiary. Domy Zmartwychwstania działają
w Polsce m.in. w Krakowie, Tarnowie, Żywcu, Warszawie, Radomiu,
Chełmie, Lublinie, Gdańsku, na Śląsku, a także w Austrii, Anglii, Bułgarii,
Czechach, Holandii, Niemczech oraz na Ukrainie. W tych miejscach
„Galilea” prowadzi także Wieczory Chwały (Msze Święte z modlitwą
o uzdrowienie) oraz posługuje modlitwą wstawienniczą.
Więcej na: www.galilea.pl
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Celem Wspólnoty jest szukanie i głoszenie Królestwa Bożego przez
ewangelizację i służbę w Kościele Katolickim, zwłaszcza przez służbę
rodzinie w duchu Maryi spieszącej z pomocą do Elżbiety (Łk 1,39-56).
Poprzez stałą formację podejmowaną w ramach Wspólnoty jej członkowie
pragną stawać się świadomymi i dojrzałymi chrześcijanami, gotowymi
do realizacji powołania, do którego wzywa ich Chrystus obecny
w Kościele.

Nazwa Wspólnoty "MAMRE" nawiązuje do Księgi Rodzaju 18,
która opisuje, jak Abraham ugościł Boga pod dębami Mamre.

Do charyzmatu Wspólnoty należy m.in. słuchanie Słowa Bożego i na
wzór Abrahama pielgrzymowanie z wiarą na Słowo Pana. Wspólnota
otwiera się na Boże prowadzenie przez codzienne zasłuchanie w Słowo
Boże w liturgii i podczas lektury Pisma św., a także przez przyjmowanie
z wiarą słowa prorockiego, które otrzymuje poprzez charyzmatycznych
proroków Kościoła i Wspólnoty. Ciągłe poddawanie się Bożemu
prowadzeniu oraz wsłuchiwanie się w Boże obietnice jest istotną cechą
Wspólnoty i określa charakter jej życia i działania.
We Wspólnocie „MAMRE” stawiamy sobie za pierwszy cel dzieło
ewangelizacji:
- organizujemy spotkania modlitewno-ewangelizacyjne, Msze Św.

z intencją o uzdrowienie z posługą modlitwą wstawienniczą,
- prowadzimy rekolekcje ewangelizacyjne w Polsce i poza granicami

naszego kraju (Wielka Brytania, Francja, Niemcy) – łącznie ok. 5
turnusów rocznie oraz rekolekcje formacyjne i warsztatowe– prawie 30
turnusów rocznie,

- prowadzimy misje, rekolekcje parafialne, ewangelizację
dla bierzmowanych,

- wydajemy książki, broszury, płyty CD i DVD z materiałami
ewangelizacyjnymi i formacyjnymi.
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Wspólnota ma charakter ogólnopolski, działa w ponad 25 diecezjach,
diecezją-matką jest Archidiecezja Częstochowska.
W Krakowie organizujemy:

- spotkania modlitewno-ewangelizacyjne, Msze św. z intencją
o uzdrowienie z posługą modlitwą wstawienniczą - raz w miesiącu
(poza wakacjami), przeważnie w 4-tą sobotę miesiąca, godz. 18:00,
kościół księży Salezjanów św. Stanisława Kostki, przy ul.
Konfederackiej 6,

- adoracje Najświętszego Sakramentu - w każdy poniedziałek (poza
wakacjami), po Mszy św. o godz. 18-tej, miejsce jak wyżej.

W ramach Wspólnoty działają różne diakonie, w tym diakonia
charytatywna, która organizuje szeroko zakrojoną pomoc ludziom
ubogim i najbardziej potrzebującym. W ramach tej diakonii w Krakowie:

- organizujemy cotygodniowe spotkania biblijne dla osób
bezdomnych  w Sanktuarium Ecce Homo (przy współpracy z
siostrami Albertynkami)

- współorganizujemy uczestnictwo osób bezdomnych w pieszej
pielgrzymce na Jasną Górę,

- pomagamy przy organizowaniu szczególnych spotkań dla osób
bezdomnych (m.in. wieczerza Wigilijna, śniadanie Wielkanocne).

Patronami Wspólnoty są:
Najświętsza Maryja Panna - Królowa i Wychowawczyni Rodzin, św.
Andrzej Bobola oraz św. Józef – patron kapłanów Wspólnoty.

Więcej na: www.mamre.pl, www.krakow.mamre.pl,
e-mail: krakow@mamre.pl
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Kim są Mężczyźni św. Józefa? 

Mężczyźni Świętego Józefa to sieć
mężczyzn, którzy pragną w swoim życiu
duchowym czegoś więcej. 
To mężczyźni, którzy:
● szukają Pana: “Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem

będziecie Mnie szukać z całego serca” (Jer 29, 13)
● starają się służyć potrzebom innych zamiast szukać władzy

i przywilejów  (Łk 22, 25n)
● trwają w Bożej mocy  (J 15)
● odkrywają radość życia według Bożego planu (Kol 1, 9-12)

Jezus przyszedł by dać nam pełnię życia. Dokonało się to poprzez Paschę -
przejście ze śmierci do Życia. Doświadczenie Paschy jest czymś, co
możemy przeżywać z Jezusem.

Zapraszamy Was do programu 72
godzin do Zmartwychwstałego
Życia.
3 dni to właśnie 72 h, 
3 dni to również 3 formy męskich

spotkań.
Proponujemy Wam udział w:
● comiesięcznych spotkaniach

w parafii (2 h miesięcznie
- 24 h rocznie)

● raz w roku całodziennej
konferencji dla mężczyzn (6 h
rocznie)

● raz w roku weekendowych
rekolekcjach dla mężczyzn 
(od piątku wieczorem do niedzieli
w południe – 42 h)
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Razem daje to 72 godziny i - jak wierzymy - to minimum, które jest
niezbędne do odrodzenia naszego życia w Bogu, do Zmartwychwstałego
życia.

Wj 34, 23-24
Trzy razy w roku ukażą się wszyscy twoi mężczyźni przed obliczem Pana,
Boga Izraela. Ja bowiem wypędzę narody sprzed ciebie i rozszerzę twoje
granice, i nikt nie będzie napadał na twój kraj, gdy ty trzy razy w roku
pójdziesz, aby pokazać się przed obliczem Pana, Boga twego. 

Bieżące informacje i zaproszenia, oraz nagrania ze spotkań
archiwalnych są dostępne na stronie:  www.mezczyzni.net
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Ruch Światło-Życie swoimi początkami sięga
lat 50. Kiedy to Sługa Boży ks. Franciszek
Blachnicki, na zlecenie katowickiej Kurii
Diecezjalnej, prowadził zamknięte rekolekcje dla ministrantów.
Po trzech latach poszukiwania właściwej metody, która odpowiadałaby
psychice dziecka, ukształtowała się koncepcja rekolekcji nazwanych Oazą
Dzieci Bożych. Były to rekolekcje przeżyciowo-wychowawcze, w czasie
których uczestnik miał doświadczyć stylu życia ukształtowanego zgodnie
z powołaniem dzieci Bożych. Pierwsza taka oaza zorganizowana została
w Bibieli w 1954 r.

Pierwsze ślady przenikania idei ruchu oazowego na teren Archidiecezji
Krakowskiej miały miejsce już w 1967 r. przez obecność księży
przebywających na rekolekcjach kapłańskich w Krościenku.
Jedne z pierwszych oaz parafialnych Archidiecezji Krakowskiej istniały
już w 1969 r. w Nowym Targu i w Kętach.
Ruch oazowy od samego początku został otoczony szczególną opieką
w naszej Archidiecezji jak i w Polsce przez ks. kard. Karola Wojtyłę.
Wyrażało się to odwiedzinami wakacyjnych turnusów rekolekcyjnych,
braniem udziału w ważniejszych wydarzeniach oraz konkretną pomocą
materialną i obroną przed szykanami władz państwowych.
Kardynał Wojtyła stał się szczególnym orędownikiem i wsparciem
duchowym Ruchu Oazowego.
Na dniu wspólnoty w Tylmanowej (16.08.1973 r.) kard. Wojtyła
powiedział: ...jesteście tutaj na oazie, trzeba, aby każdy z was wziął tę oazę
w siebie i żeby się stał taką oazą i żeby tymi oazami zagęścić jak
najbardziej pustynię. Wtedy ona nie będzie groźna.
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Cel działalności

Cel i program Ruchu Światło-Życie wyrażają w skrócie greckie słowa
„Fos” (światło) i „Dzoe” (życie) wpisane w znak krzyża oraz formuła
„Światło-Życie”, oznaczająca jedność światła danego od Boga i życia,
czyli postępowania. Sprawcą tej jedności jest Duch Święty (Ω).
Celem Ruchu Światło-Życie jest formowanie dojrzałych chrześcijan
i budowanie wspólnoty Kościoła przez ewangelizację, odnowę liturgii, czy
też tworzenie dzieł mających na celu przemianę świata w duchu Ewangelii.
Ruch Światło-Życie ma na celu wzrost w wierze każdego człowieka oraz
wychowanie do świętości, niezależnie od wieku, powołania, czy stanu
w Kościele. Dlatego też Ruch formuje zarówno dzieci, młodzież,
dorosłych, małżeństwa, ale także siostry zakonne i księży.
Cel Ruchu Światło-Życie jest osiągany przez realizację programu
formacyjnego. Każdy uczestnik Ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do
przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako swego Pana i Zbawiciela, uczestniczy
w formacji w grupie uczniów Jezusa (tzw. deuterokatechumenat), a dalej
we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię)
w Kościele i w świecie. Ewangelizacja – katechumenat – diakonia to trzy
etapy drogi formacyjnej Ruchu na wszystkich poziomach formacji.
Nasz adres:
Duszpasterstwo Ruchu Światło-Życie
ul. Wiślna 12/6,
31-007 Kraków
tel.: 12 62 88 230,
e-mail: oaza@diecezja.pl
Więcej na: www.krakow.oaza.pl, www.facebook.com/krakow.oaza
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(Comunità Maria del Rinnovamento
Carismatico Cattolico) jest środowiskiem
modlitewnym, od którego narodziła się cała
katolicka odnowa charyzmatyczna w Kościele
włoskim. Dwójka ludzi świeckich, małżonkowie
Ancillotti, którzy doświadczyli potęgi modlitwy
charyzmatycznej u samych początków Odnowy
jeszcze w końcu lat 60, przenieśli to
doświadczenie na grunt katolicki.
Osadzili je oni mocno wewnątrz przestrzeni
wspólnotowej modlitwy charyzmatycznej, popartej zakorzenieniem
w tradycji Kościoła oraz mocnym naciskiem na maryjny wymiar
doświadczenia charyzmatycznego. Od ich doświadczenia – powstałej
w 1976 r. Wspólnoty Maryja, narodziły się główne włoskie rodziny
charyzmatyczne, które dzisiaj są licznym i prężnym ruchem odnowy
Kościoła, działającym w ścisłej współpracy z ICCRS (International
Catholic Charismatic Renewal Services) i z Kościołem hierarchicznym,
czyli biskupami.

Cechą charakterystyczną Wspólnoty Maryja jest duchowość
chrystocentryczna, charyzmatyczna i maryjna, ze szczególnym naciskiem
położonym na wspólnotową modlitwę charyzmatyczną, która tworzy
przestrzeń spotkania dla osób nawet niekoniecznie związanych z Odnową.
Spotkanie modlitewne jest tak prowadzone, że każdy może doświadczyć
obecności Boga żywego i przeżyć osobiste spotkanie, które przemienia
życie. Wspólnota Maryja istnieje na gruncie polskim od dwóch lat, rok
temu została oficjalnie ustanowiona przez lokalny Kościół
i odpowiedzialnych z Rzymu.
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Otwarte spotkania i wspólnotowa Msza Św.:

w środę o godz. 18.00 i w niedzielę o godz. 10.00 w Auli bł. Jakuba przy
ul. Franciszkańskiej 4,
tj. środa: 18:00 Różaniec, 18:30 Modlitwa charyzmatyczna, 19:30
Eucharystia,
niedziela (tylko 2 i 4 niedziela miesiąca): 10:30 Modlitwa charyzmatyczna,
11:30 Eucharystia (z opieką niań dla dzieci)

Więcej na: https://www.facebook.com/wspolnotamaryja/
e-mail: cmariakrakow@gmail.com
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Wspólnota REDEMTOR i SNE „Sursum corda”
działa w ramach międzynarodowego projektu
Szkół Ewangelizacji Św. Andrzeja.
Podstawową jej działalność stanowią kursy
ewangelizacyjne oraz formujące ewangelizatorów.
Kursy wśród innych rekolekcji wyróżniają się formą,
która pozwala przyswajać treści nie tylko intelektualnie,
ale przede wszystkim sercem. Obecnie samodzielnie prowadzimy kursy
Nowe Życie i Emaus, wkrótce także kurs Jan. Obok nich podejmujemy
inne działania ewangelizacyjne, jak kursy Alpha w więzieniu, rekolekcje
parafialne, ewangelizacja uliczna, ewangelizacja klubowa, modlitwa
wstawiennicza (wg potrzeb). Chcemy móc dotrzeć z Dobrą Nowiną
wszędzie, gdzie jest ona potrzebna. Jako szkoła archidiecezjalna
planujemy otwierać filie w innych miejscowościach.
Obecnie powstaje filia w Zakopanem (Wspólnota Żywej Wiary).
Ze szkołą nierozerwalnie związana jest wspólnota, której życie opiera się
na 5 filarach: 1. uwielbienie, 2. braterskie relacje, 3. uczniostwo, 4. służba,
5. ewangelizacja. W ramach trzeciego filaru proponujemy pięcioletnią
formację systematyczną, realizowaną na cotygodniowych spotkaniach oraz
w małych grupach spotykających się co 2 tygodnie.
Spotkania otwarte:

- Każdy wtorek o 18:30 (także w wakacje), dom rekolekcyjny
MB Nieustającej Pomocy, Zamoyskiego 56, Kraków.

Wydarzenia cykliczne:
- Wieczór uwielbienia „W górę serca!”,

czwarta niedziela miesiąca, godz. 20:00, kościół MBNP,
- „Freedom in the City”. Koncerty ewangelizacyjne

w klubie „u Louisa”  na Rynku Głównym w Krakowie (co 2-3 miesiące).
Więcej na: www.sursumcordamissio.com,
e-mail: krakow.sne@gmail.com
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Każda wspólnota w Kościele, także wspólnoty Odnowy w Duchu
Świętym, są owocem Paschy Pana Jezusa – szczególnie Jego Śmierci,
Zmartwychwstania i Zesłania Ducha Świętego. Jednocześnie przyjmując
dar swojego chrztu i bierzmowania: czyli dar chrztu w Duchu Świętym,
rozpoznajemy, że zostaliśmy stworzeni jako bracia i siostry, by iść, nie
oddzielnie, ale razem do naszego Ojca Niebieskiego. Podstawowym
wymiarem tej drogi „razem” jest pragnienie wspólnej modlitwy.
Dlatego gromadzimy się, by brać udział w spotkaniach modlitewnych.
Tak powstają grupy modlitewne Odnowy w Duchu Świętym. „Sercem”
każdej grupy jest wspólna Eucharystia. Niektóre z tych grup, odnajdują
szczególny zamysł Boży, dlaczego zostały powołane przez Ducha
Świętego. Wtedy przekształcają się we wspólnoty, a także wspólnoty
przymierza.

Celem (misją) Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym jest posługa
modlitwą o wylanie Ducha Świętego, nazywana też modlitwą o chrzest w
Duchu Świętym, na każdego, kto tego zapragnie.

Zazwyczaj modlitwa taka ma miejsce podczas organizowanych przez
poszczególne wspólnoty Rekolekcji Ewangelizacyjnych Odnowy (REO)
znanych również jako Seminaria Odnowy w Duchu Świętym lub
Seminaria Odnowy Wiary.

● Wspólnoty Odnowy są powołane - jak każdy chrześcijanin - do
głoszenia Ewangelii z mocą. Jezus obiecał, że będzie potwierdzał
prawdziwość głoszonych przez nas słów znakami i cudami. Dlatego
naszą troską jest byśmy przyjmowali dary charyzmatyczne
z wdzięcznością i służyli nimi.
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● Charyzmaty ujawniają się w każdej podejmowanej przez wspólnoty
posłudze. Najczęściej Duch Święty obdarza Wspólnoty Odnowy
charyzmatami: modlitwy w językach, proroctwa, rozeznania,
uwielbienia, głoszenia Słowa, modlitwy z wiarą i innymi, których
mnogość ma swe źródło w nieograniczoności Ducha Świętego.

● Szczególnym darem wspólnot Odnowy w Duchu Świętym, gdzie
ujawniają się charyzmaty są:
- charyzmatyczne spotkania modlitewne, a w ich trakcie modlitwa

uwielbienia,
- posługa modlitwą wstawienniczą o uzdrowienie wewnętrzne

z każdym, kto takiej indywidualnej modlitwy potrzebuje.

● W Diecezji Krakowskiej Wspólnot Odnowy w Duchu Świętym jest
kilkadziesiąt. Miejscem, gdzie dokonuje się jedność pośród nich są
dwa spotkania: “Strumienie Miłosierdzia” zwykle organizowane
pod koniec września w Krakowie i “Jezus na lodowisku” w drugą
sobotę czerwca w Nowym Targu.

Wspólnoty w naszej diecezji służą szczególnie poprzez: prowadzenie
otwartych spotkań modlitewnych, prowadzenie seminariów wiary, posługę
modlitwą wstawienniczą, pomoc ubogim, przygotowywanie młodzieży do
Sakramentu Bierzmowania, udział w katechumenacie dorosłych i w inny
sposób, zgodnie z zaproszeniami Ducha Świętego.

W ciągu roku, poza indywidualnymi działaniami każdej ze Wspólnot,
podejmują one również wspólne dzieła: Szkołę Lidera i Animatorów,
Szkołę Wstawienników, Warsztaty muzyczne,  Rekolekcje dla liderów...
Najczęściej przestrzenią wspólnej posługi osób z różnych wspólnot jest
modlitwa wstawiennicza podczas wydarzeń ewangelizacyjnych w naszej
diecezji.

Więcej na: www.krakow.odnowa.org
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

AIN KARIM

Przy parafii:
Św. Stanisława Kostki na Dębnikach
w Krakowie, ul. Konfederacka 6

Spotykamy się i posługujemy:
● We wtorki, o godz. 19.00,

w podziemiach kościoła.

Istota naszego powołania:
W Ewangelii św. Łukasza czytamy, że brzemienna Maryja „poszła
z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy" (Łk 1, 39), by
odwiedzić swoich krewnych. Zainspirowani tym wydarzeniem, gdy Maryja
idzie z Jezusem, pod wpływem Ducha Świętego do innych, przyjęliśmy
AIN KARIM, nazwę miasta, w którym doszło do tego spotkania, za nazwę
naszej wspólnoty. Wzorując się na Maryi, która wówczas w postawie
uwielbienia wyśpiewała Bogu hymn Magnificat, w naszej Wspólnocie
UWIELBIAMY  BOGA modlitwą i śpiewem.

Więcej na: www.debniki.sdb.org.pl ,
e-mail: wspolnota.ain.karim@gmail.com

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

ARARAT

Przy parafii:
Dziesięciu Tysięcy Męczenników w Niepołomicach,
ul. Piękna 2, 32-005 Niepołomice

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotkania modlitewne w każdy czwartek o godz. 19.00 w kościele

parafialnym.
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● Posługa modlitwą: wstawienniczą i o uwolnienie metodą pięciu kluczy
Neala Lozano.

Więcej na: www.wspolnota-ararat.pl
e-mail: ararat.lider@gmail.com  

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

BETANIA

Przy parafii:
Matki Boskiej  Nieustającej  Pomocy w Krakowie
Os. Bohaterów Września 33

Wspólnota  istnieje od czerwca 2005 r.

Spotykamy się i posługujemy:
● W każdy czwartek po  Mszy Św. o godz. 18.30, w salce przy  kościele,
● W trzeci czwartek mamy Wspólnotową Mszę Świętą a po niej

uwielbienie Najświętszego Sakramentu / w kościele/.
● Grupa wstawiennicza prowadzi modlitwę wstawienniczą dla osób, które

o to proszą z parafii i spoza parafii w pierwszy i drugi poniedziałek
miesiąca, w salce przy bibliotece parafialnej.

● W trzecią sobotę miesiąca o godz. 15.00 zapraszamy na Eucharystię
a po niej na modlitwę o uzdrowienie.

e-mail: jaroslawczaja@wp.pl
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

CHARISMA

Przy kościele rektoralnym O. Augustianów  p.w. św. Mikołaja z Tolentino
w Parku Jerzmanowskich  w Prokocimiu,

Parafia Matki Bożej Dobrej Rady w Krakowie-Prokocimiu,

Wspólnota "Charisma" jest wspólnotą katolicką o nastawieniu
ekumenicznym. Gromadzi ludzi uznających Jezusa, jako swojego Pana
i Zbawiciela, którzy chcą razem tworzyć chrześcijańskie środowisko
życia. Serdecznie zapraszamy wszystkich na nasze spotkania modlitewne,
które odbywają się w każdą środę o godz. 18.30 w kościele rektoralnym
p.w. św. Mikołaja z Tolentino na terenie Parku Jerzmanowskich w
Prokocimiu.
 
Więcej na: www.charisma.org.pl

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

DROGA ŚWIĘTA
Przy parafii:
Św.  Katarzyny w Nowym Targu
ul. Kościelna 1

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotkania modlitewne w każdy piątek po Mszy Św. o godz. 18.00.
● Msza św. za Miasto i Uwielbienie - I piątek m-ca o godz. 19.00.
● Modlitwa za chorych i wraz z chorymi - każdy poniedziałek w kaplicy

szpitalnej w Nowym Targu o godz.17.00.
● Modlitwa wstawiennicza w każdy piątek po spotkaniu modlitewnym

oraz w środy o godz.19.00 (oprócz II środy m-ca).

Więcej na: www.drogaswieta.odnowa.org
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

EFFATHA

Przy parafii:
Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie
ul Kusocińskiego 4

Głównym charyzmatem Wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza
i ewangelizacja.

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotkania modlitewne w każdy piątek po Mszy Św. wieczornej.
● Roczny program pracy Wspólnoty to temat, który wiąże

wygłaszane co miesiąc konferencje.
● Uczestniczymy w oprawie liturgicznej Mszy Św. w każdy drugi piątek

miesiąca.
● Prowadzimy różaniec o ocalenie świata w pierwsze soboty miesiąca po

Mszy Św. wieczornej, a w Wielki Piątek wieczorne czuwanie przed
Grobem. W odpust Matki Boskiej Różańcowej modlitwa wstawiennicza
od 9.00-21.00

e-mail: irenaborkowska47@wp.pl

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

EFFATHA

Przy parafii:
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sułkowicach
ul. Tysiąclecia 1a

Spotykamy się i posługujemy:
Źródłem, z którego czerpiemy jest Eucharystia i adoracja Najświętszego
Sakramentu. Msza Św. wspólnotowa odbywa się w każdy III piątek
miesiąca o 18.00.
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W każdy I piątek prowadzimy adorację uwielbieniową. Oprócz wspólnych
adoracji, co dwa tygodnie spotykamy się w grupach dzielenia. Obecnie
w naszej wspólnocie są cztery grupy kobiet, jedna mężczyzn i jedna
młodzieżowa. Organizujemy Seminaria Wiary.

Więcej na: www. effathasulkowice.com,
e-mail: kontakt@effathasulkowice.com

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

GAŁĄŹ SYKOMORY

Przy parafii:
Matki Bożej Dobrej Rady
w Krakowie-Prokocimiu,
al. Dygasińskiego 44a

Najważniejsza posługa wspólnoty kryje się w naszej nazwie. Jesteśmy jak
gałąź sykomory, na którą może wejść każdy, aby zobaczyć Jezusa i aby
Jezus zobaczył jego i poszedł do niego na wieczerzę. A zatem służymy
modlitwą uwielbienia i modlitwą wstawienniczą.
Można również przynosić do nas intencje modlitewne.
● Spotkania modlitewne w czwartki,  w kościele - wspólna Msza Św.

z parafianami o godzinie 18.00, po Mszy Św. uwielbienie przed
Najświętszym Sakramentem

● W III czwartki m-ca podczas spotkania KATECHEZA DLA
DOROSŁYCH.

● Posługa modlitwą wstawienniczą na spotkaniu w IV czwartki m-ca

Więcej na: www.facebook.com/Gałąź Sykomory;
e-mail: galaz.sykomory@gmail.com
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

GÓRA KARMEL
Klasztor Karmelitów Bosych
Czerna k/Krzeszowic

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotkania modlitewne w każdy piątek do 21.00,

o godz. 18.00 rozpoczynamy Mszą Świętą.
● Podejmujemy posługę modlitwą wstawienniczą.
● Posługa w Domu Pomocy Społecznej w Czernej.
● Nabożeństwa Pierwszych Sobót Miesiąca.
● Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego.
● Seminarium Odnowy Wiary.

Więcej na: www. karmelczerna.pl/odnowa-w-duchu-swietym/

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

GRUPA ŚW. RAFAŁA
KALINOWSKIEGO
Przy parafii:
Św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie
ul. Bpa A. Małysiaka 1

Troszczymy się o rozwój życia duchowego naszych członków oraz całej
wspólnoty parafialnej, poprzez szczególną modlitwę o nawrócenie naszych
parafian i podjęcie przez nich odpowiedzialności za Kościół lokalny.
Grupa ma charakter ewangelizacyjny, a jej apostolstwo w całości wynika
z modlitwy,  realizujemy to poprzez:
● udział w parafialnej Mszy Św. i wspólną modlitwę  z parafianami,
● spotkania formacyjne, na których rozważamy teksty z Pisma Świętego,
● modlitwę wstawienniczą w polecanych nam intencjach przekazywanych

poprzez SMS  na nr tel. 695 720 405.
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Spotykamy się i posługujemy:
● II czwartki m-ca spotkania modlitewne po Mszy Św. o godz. 18.30.
e-mail: bartekskwar@gmail.com

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

JA JESTEM

Przy parafii:
Najświętszego Imienia Maryi  Ojców Pijarów w Krakowie
ul. Dzielskiego 1

Spotykamy się i posługujemy:
● W każdą środę m-ca o godz. 19.00 w „Piwnicy pod Pijarami” jest to

czas uwielbienia Boga, słuchania Słowa Bożego, nauczania,
osobistego świadectwo życia uczestników spotkania.

● Raz w miesiącu w środę o godz. 19:15 wspólnota uczestniczy i
prowadzi wraz z zespołem muzycznym z parafii Mszę Św. i adorację
z modlitwą uwielbienia i prośbą o uzdrowienie duszy i ciała.

Więcej na: www.odnowa-rakowice-pijarzy.blogspot.com
e-mail: m.bakalarz@upcpoczta.pl

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

JANKI

Przy klasztorze OO. Dominikanów w Krakowie
ul. Stolarska 12

Spotykamy się i posługujemy:
● W każdy czwartek na spotkaniach otwartych najpierw bierzemy udział

w Mszy Świętej – a po niej wielbimy Boga.
● Podstawową formą bycia Jankowiczem są  kilkuosobowe zamknięte

grupki dzielenia, w których raz na dwa tygodnie spotykamy się,
modlimy, dzielimy Słowem i doświadczeniem Boga w życiu.  
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● Organizujemy REO, głosimy rekolekcje w szkołach i w parafiach,
przygotowujemy młodzież do bierzmowania, ewangelizujemy podczas
takich akcji, jak np. CCC, Jestem! czy Przystanek Jezus.

● Od 2014 roku prowadzimy Jankową grupę w Pielgrzymce
Dominikańskiej na Jasną Górę.

Więcej na: www.janki.krakow.dominikanie.pl
e-mail: janki.liderzy@gmail.com

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

KRZEW WINNY

Przy Kościele Braci Mniejszych Kapucynów,
w Krakowie, ul. Loretańska 11.

W centrum Wspólnoty jest Jezus Chrystus,  nasz Pan
i Zbawiciel. On jest prawdziwym Krzewem Winnym,
a my latoroślami (por. J 15,1-11; Ezech 17,1-6).
● Charyzmatem Wspólnoty jest modlitewne wstawianie się za innymi –

modlitwa wstawiennicza.
● Centrum życia wspólnotowego stanowi Eucharystia – źródło i szczyt

życia chrześcijańskiego.
● Troską Wspólnoty jest ewangelizacja realizowana przez otwarte

spotkania, modlitwę wstawienniczą, seminaria odnowy wiary,
rekolekcje, ewangelizację uliczną oraz osobiste świadectwo życia
w miejscach, do których Pan nas posyła.

Zapraszamy:
- na wspólnotowe Eucharystie o godz. 19.00 i spotkania modlitewne
w poniedziałki (za wyjątkiem ostatniego w m-cu);

- na modlitwę wstawienniczą po Eucharystii o godz. 19.00,
w każdą I i III środę m-ca (w Kaplicy Loretańskiej);

- rekolekcje wakacyjne;
- seminarium odnowy wiary.
Więcej na: www.krzewwinny.pl,
e-mail: krzew.winny@wp.pl
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Przy Parafii Tatrzańskiej p.w. Świętego Krzyża
w Zakopanem 
ul. Chałubińskiego 30

Wspólnota powstała w grudniu 1993 roku.
Niezmiennie służy modlitwą uwielbienia, modlitwą wstawienniczą oraz
modlitwą osłonową.

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotkania odbywają się w piątki o godzinie 18.00 w salce dolnego

kościoła pod zakrystią.
● W I piątek m-ca Msza Św. o godz. 17.00 w Kościele parafialnym św.

Krzyża i po niej Adoracja przed Najświętszym Sakramentem.
● W II piątek m-ca spotkanie modlitewne w salce pod kościołem o godz.

18.00.
● W III piątek m-ca spotkanie modlitewne w salce z nauczaniem i małymi

grupkami.
● W IV piątek m-ca Msza św. i adoracja o godz. 18.00 w Kaplicy pw.

Świętego Krzyża konwentu Brata Alberta, ul. Andrzeja Struga 4.
● W V piątek m-ca agapa.
Jest możliwość umówienia się i skorzystania z modlitwy wstawienniczej
przez kontakt na stronie internetowej Wspólnoty. 

Więcej na: www.odnowazakopane.org
e-mail: kontakt@odnowazakopane.org
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
LIBERATIO

Przy parafii:
Św. Bartłomieja Apostoła
Opactwo Cystersów w Mogile
ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków

Spotykamy się i posługujemy:
● Gromadzimy się zawsze w kaplicy akademickiej w mogilskim

opactwie.
● W IV poniedziałek m-ca o godz. 18.00 zapraszamy do kościoła Św.

Bartłomieja Apostoła na modlitwę o uzdrowienie - w programie:
Eucharystia, adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwy
o uzdrowienie.

● W każdą środę, po Mszy Św. o godz. 18.00 (w bazylice), modlitwa
wstawiennicza w kaplicy akademickiej.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

MAGNALIA DEI
Wielkie Dzieła Boże

Centrum wspólnoty i fundacji MAGNALIA DEI
ul. Za Wodą 90, 34-323 Ślemień

● Spotkania odbywają się w czwartki o godz. 19.00. Podczas tych spotkań
wspólnota modli się, rozważa Słowo Boże i rozmawia na wybrane
tematy. Osoby zaangażowane w to dzieło organizują rekolekcje
ewangelizacyjne, podczas których same posługują: modlitwą
wstawienniczą, śpiewem i graniem, czuwaniem nad sprawami
porządkowymi, tłumaczeniem, nagrywaniem – wszystko po to, by
rekolekcje mogły się odbyć.
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● Wspólnota posługuje także w comiesięcznych Mszach Świętych
z modlitwą o uzdrowienie w Sanktuarium Matki Bożej w Rychwałdzie
(w każdy IV poniedziałek m-ca) oraz w Mariackim Ośrodku
Rekolekcyjnym w Zembrzycach (w każdy III wtorek m-ca).

Więcej na: www.magnaliadei.pl,
e-mail: biuro@magnaliadei.pl

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
MAGNIFIKAT
Przy parafii:
Św. Andrzeja Boboli w Węgrzcach koło Krakowa
ul. A6 nr 4

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotkania Wspólnoty odbywają się w poniedziałek. Rozpoczynamy

Eucharystią o godz. 18.00 po której chwalimy Pana modlitwą,
śpiewem, rozważamy Słowo Boże.

● W I piątek m-ca – adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie przez godzinę po Mszy Św. o godzinie 18.00.

● W III poniedziałek miesiąca – po Mszy Świętej o godz.18.00 modlimy
się wstawienniczo przed Jezusem w Najświętszym Sakramencie.

Więcej na: www.parafia-wegrzce.pl
e-mail: magnificatwegrzce@gmail.com

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

MANUS DOMINI
Przy parafii:
Św. Jana z Kęt w Krakowie - Bronowicach,
ul. Jabłonkowska 18

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotykamy się na Mszy Św. w każdy czwartek o godz.19.30.
● Od początku misją naszej Wspólnoty jest posłanie do Ewangelizacji,
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● Wspieramy potrzebujących i włączamy się w różne dzieła:
- uwielbienie Pana Jezusa w każdy I czwartek m-ca o godz.19.00,

tzw. Godzina Święta,
- modlitwa wstawiennicza,
- Jezus na Lodowisku,
- Kurs ALPHA w Zakładzie Karnym w Ruszczy.

Więcej na: www.jankanty.pl
e-mail: rycho21@op.pl

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

METANOIA
Przy parafii:
Matki Bożej Częstochowskiej
Os. Szklane Domy 7, Kraków
Wspólnota istnieje od 8 marca 1980 r.

Spotykamy się i posługujemy:
● I czwartek m-ca Msza Św. o godz. 17.30,

modlitwa uzdrowienia i spotkanie formacyjne.
● II czwartek m-ca Msza Św. o godz. 17.30, modlitwa wstawiennicza.
● III czwartek m-ca Msza Św. o godz. 17.30, modlitwa uzdrowienia

i dzielenie Słowem Bożym.
● IV czwartek m-ca Msza Św. o godz. 18.00, modlitwa uzdrowienia

i sakrament namaszczenia chorych.
● I sobotę m-ca Msza Św. o godz. 10.00, poświęcenie wody, soli, oleju,

sakrament namaszczenia chorych, modlitwa wstawiennicza.

Więcej na:
http://www.szklanedomy.cystersi.pl/duszpasterstwo/odnowa-w-duchu-swiet
ym-metanoia/
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

MISERICORDIA
Przy parafii:
Miłosierdzia Bożego w Krakowie
Wzgórza Krzesławickie 1A
Wspólnota istnieje od 1983 r.

Spotykamy się i posługujemy:
● I  wtorek m-ca Msza Św.  o godz. 18.30 w dolnym kościele i adoracja,

w pozostałe wtorki Msza Św. parafialna o godz. 18.00,  po niej:
● II wtorek m-ca w sali  św. Jana Pawła - dzielenie Słowem Bożym,
● III wtorek m-ca – modlitwa wstawiennicza,
● IV wtorek m-ca – dzielenie się słowem z dnia lub film.

Więcej na: www.misericordia-wzgorza.webnode.com
e-mail: misericordiapmb@gmail.com

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

NOWE ŻYCIE
Przy parafii:
Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Krakowie
Os. Dywizjonu 303 63

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotkanie modlitewne w poniedziałki o  godz. 19.00 - dom parafialny
● W I soboty m-ca od godz. 20.00 - wieczory z "JPII", w trakcie spotkania

adoracja i możliwość skorzystanie z modlitwy wstawienniczej.
● W III poniedziałki m-ca o godz. 18.00 Msza Św. wotywna o Duchu

Świętym - kościół. Po Mszy Św. adoracja prowadzona przez naszą
Wspólnotę i możliwość skorzystania z modlitwy wstawienniczej.

Więcej na: www.facebook.com/OdnowaNoweZycie
e-mail: odnowa303@gmail.com
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

NAZARET

Przy parafii:
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Myślenicach
ul. Królowej Jadwigi 5

Spotykamy się i posługujemy:
● I środa m-ca 19:30 Uwielbienie
● III sobota m-ca 19:30 Eucharystia wspólnotowa
● III środa m-ca 18:00 Eucharystia z modlitwą o uzdrowienie
● spotkanie grupek dzielenia - dwa razy w miesiącu.

Więcej na: www.nazaret.odnowa.org,
tel. do Wspólnoty: 665 956 056

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

NAZARET
Duszpasterstwo Akademickie
ul. Misjonarska 37, 30-001 Kraków

Spotykamy się i posługujemy:
● We wtorki na Eucharystii o 20:00 i uwielbieniu,
● W czwartki  o 20:00 na modlitwie, konferencji, po niej w małych

grupkach dzielimy się swoimi doświadczeniami, przemyśleniami,
wątpliwościami, komentarzami, uśmiechami… :)

Więcej na: www.namiasteczku.org/nazaret/
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Wspólnota Odnowy Życia Chrześcijańskiego w Duchu Świętym

NOWE JERUZALEM

Przy parafii O. Augustianów
p.w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Krakowie
ul. Augustiańska 7

Wspólnota powstała w 1992 roku.

Spotykamy się:

● III niedziela m-ca   15:00 Eucharystia wspólnotowa  
● Każdy piątek          19:00-21:00 spotkanie modlitewne  
● I sobota m-ca 11:00-21:00 Adoracja Najświętszego Sakramentu

We wspólnocie uczymy się budować żywą więź z Chrystusem, naszym
jedynym Panem i Zbawicielem poprzez Słowo Boże, sakramenty, jedność
z Kościołem i serdeczną więź z Maryją.

Powołanie i misja Wspólnoty „Nowe Jeruzalem” wyraża się i realizuje
w:

I.    Uwielbieniu Boga,  rozumianym przede wszystkim jako styl życia.

II.   Wstawiennictwie,  rozumianym jako postawa serca, na wzór serca
Jezusa, który nieustannie wstawia się za nami do Ojca.

III.  Ewangelizacji, którą realizujemy w gotowości dawania świadectwa o
Jezusie Chrystusie w każdej sytuacji.

Więcej na: www.nowejeruzalem.com.pl
e-mail: liderzy.nj@gmail.com
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

PÓJDŹ ZA MNĄ
Przy parafii:
p.w. Św. Michała Archanioła w Mszanie Dolnej
ul. Jana Pawła II 3

Spotykamy się i posługujemy:
● W I poniedziałek m-ca Msza Św. wspólnotowa o godz. 18.00, po niej

konferencja  i modlitwa uwielbienia.
● W II, III, IV czwartek m-ca spotkania modlitewne: modlitwa

uwielbienia, grupki dzielenia.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

PRZEMIENIENIA
Przy parafii:
Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Krakowie - Mistrzejowicach
Os. Tysiąclecia 86

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotkania modlitewne w każdą środę o godz.19.00 w dolnym kościele.
● Raz w miesiącu również w środę, o godz. 19.00 uczestniczymy wszyscy

we Mszy Świętej w intencjach wspólnoty.
● Raz w miesiącu centrum modlitwy jest adorowany Jezus

eucharystyczny – pragniemy wówczas by przemawiał do nas w ciszy.
● Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie w IV czwartki m-ca.
Więcej na: https://www.facebook.com/OdnowaMistrzejowice
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętm

RUAH
Przy parafii:
Bł. Anieli Salawy w Krakowie
Al. Kijowska 29

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotkania: uwielbienie w każdą środę, godz. 19.30 w kaplicy dolnego

kościoła (raz w miesiącu Msza Św.).
● Wspólnota posługuje:

- modlitwą wstawienniczą w każdą środę, przed lub po spotkaniu, 
- modlitwą o uwolnienie wg 5 kluczy,
Termin posługi ustalamy indywidualnie poprzez kontakt telefoniczny
lub mailowy

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

ŚWIATŁO TABORU
Przy parafii:
Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu
ul. Ludźmierska 17

Spotykamy się i posługujemy:

Od początku istnienia wspólnota nieprzerwanie realizuje charyzmat
wstawienniczy w indywidualnej posłudze modlitwy, jak i poprzez
bezpośrednie transmisje spotkań modlitewnych do wielu krajów.
● „Radio z Taboru”- to miejsce bezpośrednich transmisji i miejsce

bogatego archiwum nagrań licznych uwielbień, adoracji, katechez
rekolekcyjnych, konferencji seminaryjnych i świadectw.

● Spotkania odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w dolnym
kościele a w I wtorek m-ca Msza Św. wspólnotowa i Adoracja.

● Posługujemy modlitwą wstawienniczą, współprowadzimy różnego typu
rekolekcje, Adoracje i modlitwy uwielbienia poza naszą parafią.

Więcej na: www.swiatlotaboru.odnowa.org
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

ŚW. JAKUBA Z RACIECHOWIC
Przy parafii:
Św. Jakuba Apostoła w Raciechowicach
Raciechowice 23

Spotykamy się i posługujemy:
● W III piątek m-ca zapraszamy na Mszę Św. wieczorną, po niej na

modlitwę o uwolnienie i uzdrowienie duszy i ciała
● W I czwartek m-ca po Mszy Św. wieczornej zapraszamy na modlitwę

uwielbienia
● Ponadto spotykamy się w małych grupkach i dzielimy doświadczaniem

Boga w naszym życiu.

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

U ŹRÓDŁA
Przy Wspólnocie Akademickiej Jezuitów w Krakowie 
ul. Kopernika 26

Charakterystycznym rysem naszej wspólnoty jest duchowość
ignacjańska, która stanowi dla nas istotny element naszej codziennej
relacji z Bogiem. Dzięki temu nie jest nam obca medytacja, kontemplacja,
ignacjański rachunek sumienia oraz rozeznawanie.
Jesteśmy pełnymi życia młodymi ludźmi, dlatego nie brakuje nam energii
na spotkania również poza zwykłym harmonogramem przy kawie, herbacie
i ciastku. Jesteśmy integralną częścią DA WAJ, więc można nas spotkać
także na niedzielnych Mszach Św. o 18.00 oraz podczas innych
ogólno-WAJowych propozycji.
● Spotykamy się w każdy poniedziałek o godz. 19:30 na Eucharystii

w Kaplicy Akademickiej pod Bazyliką NSPJ, ok. 20.15 rozpoczynamy
modlitwę uwielbienia.

● Raz w tygodniu spotykamy się w grupkach dzielenia, aby móc dzielić
się swoim doświadczeniem wiary i refleksją z codziennej modlitwy.

Więcej na: https://www.facebook.com/UZrodla
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Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

W DRODZE
Przy Bazylice O.O. Jezuitów w Krakowie
ul. Kopernika 26

Charyzmatem wspólnoty jest posługa modlitwą
wstawienniczą.

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotykamy się w każdy czwartek o godz. 18.45 w salce przy Bazylice

Najświętszego Serca Pana Jezusa u Ojców Jezuitów. Spotkanie składa
się z modlitwy uwielbienia, wspólnego czytania i rozważania Słowa
Bożego oraz z dzielenia się doświadczaniem Boga w naszym życiu.
Są to spotkania otwarte. Raz w miesiącu w ramach spotkania jest Msza
Święta dla wspólnoty.

● Zgłoszenia osób zainteresowanych modlitwą wstawienniczą
przyjmujemy telefonicznie pod numerem: 600 471 149.

Więcej na: www.facebook.com/wspolnotawdrodze

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

W SERCU MARYI
Przy parafii:
p.w. Św. Kwiryna w Łapszach Niżnych
ul. Jana Pawła II 84
Spotykamy się i posługujemy:

● Otwarte spotkania w każdy I czwartek Msza św. wspólnotowa, a po
niej uwielbienie w intencji dusz czyśćcowych

● w każdy II czwartek miesiąca spotkania w salce przy plebanii
w Łapszach  Niżnych

● III czwartek wystawienie Najświętszego Sakramentu
● IV czwartek wieczory uwielbienia
● Skrzynka z intencjami przy wejściu do kościoła, omadlamy

intencje na spotkaniach.
Więcej na: www.wsercumaryilapszen.wixsite.com/odnowa
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e-mail: wsercumaryi.lapszenizne@interia.pl

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

WIECZERNIK
Przy parafii:
Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie
ul. Dobrego Pasterza 4

Spotykamy się i posługujemy:
● W I i III poniedziałek – spotkanie modlitewne w Domu katechetycznym

w Sali Wieczernik o godz. 19
● W każdy IV poniedziałek m-ca o godz. 19.00 jest Msza Św.

wspólnotowa
Więcej na: www.dobrypasterz.krakow.pl

Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym

WIECZYSTE PRZYMIERZE
Przy parafii:
Matki Bożej Ostrobramskiej
O. Pijarów w Krakowie, ul. Meissnera 20

Spotykamy się i posługujemy:
● Spotykamy się w każdą niedzielę o 19.00 na modlitewnych spotkaniach

uwielbienia, dzieleniu słowem (konferencje i świadectwa życia
z Bogiem) w salce pod kościołem. Spotkania są otwarte dla każdego.

● W IV niedzielę m-ca animujemy Mszę Św. o godz. 18.00
● Posługujemy modlitwą wstawienniczą wyznając uzdrowienie

i uwolnienie, jakie mamy w Jezusie Chrystusie.
● Oprócz cotygodniowych spotkań modlitewnych mamy grupy

formacyjne, które spotykają się budując bliższe relacje, rozważając
Pismo Święte i służąc sobie pomocą.

Więcej na: https://www.facebook.com/wieczysteprzymierze/
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