
ewangelizacje w parafiach

Kurs Alpha

ewangelizacje uliczne

koncerty uwielbienia

taniec, pantomima

WSPÓLNOTA PRZYJACIÓŁ JEZUSA
Wspólnota składa się z małych grup (5–12 osób),  
które spotykają się, budując przyjazne relacje wsparcia  
w otwarciu na środowiska, w których żyją na co dzień.

WSPÓLNOTA SŁUŻBY MIŁOŚCI
Poprzez ewangelizację, której doświadczamy we wspólnocie, 
spotykamy Jezusa i wyznajemy Jezus jest Panem.  
Formacja ma w nas kształtować żywą wiarę – ludzi zdolnych 
do podejmowania posługi we wspólnocie i w życiu Kościoła. 
Angażujemy się w służbę wokalno-muzyczną, wolontariat 
miłosierdzia, wstawiennictwo, diakonię medialną, patrio-
tyczną, maryjną i różne projekty ewangelizacyjne,  
np. festyny, marsze, kursy: Alpha, Małżeński, Powrót  
i Odnowa, Finansowy Crown. Wszystko zmierza ku temu, 
aby każdy odnalazł swoje powołanie w misji Kościoła.

WSPÓLNOTA UCZNIÓW
Formacja uczniów Pana we wspólnocie dokonuje się  
przez słuchanie Słowa Bożego, konferencji, adorację  
i uwielbienie w myśl zasady św. Jakuba: Wprowadzajcie 
słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami 
oszukującymi samych siebie. (Jk 1,22)
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SPOTKANIA WSPÓLNOTY
Wspólnota spotyka się w każdy wtorek o godz. 20:00  
w parafii św. Jakuba w Warszawie (Ochota) – wejście  
od tyłu kościoła. 
Gromadzimy się wokół Jezusa, słuchamy  
Słowa Bożego, wielbimy Pana i modlimy się  
o Ducha Świętego. 

RODZINY WODY ŻYCIA
i wszystkie małżeństwa, które chcą do nich dołączyć, 
spotykają się w 2. i 3. niedzielę miesiąca w sali  
św. Faustyny od godziny 14:00.

KONTAKT:

Parafia św. Jakuba Apostoła 
ul. Grójecka 38, 02-314 Warszawa 
kontakt.wodazycia@gmail.com 
www.wodazycia.pl

Fundacja Woda Życia – OIKOS
wesprzyj nasze działania dokonując wpłaty na konto:
49 1950 0001 2006 0055 1827 0002

ks. Roman Trzciński – Misjonarz Miłosierdzia
xromantrzcinski@gmail.com
telefon: 501 564 400

Wszyscy jesteśmy wezwani, by dawać innym  
wyraźne świadectwo o zbawczej miłości Pana,  
który – niezależnie od naszych niedoskonałości  
– oferuje nam swoją bliskość, swoje słowo, swoją 
moc, i nadaje sens naszemu życiu. Serce twoje wie, 
 że życie nie jest takie samo bez Niego, dlatego to, 
co odkryłeś, to, co pomaga ci żyć i co daje  
ci nadzieję, powinieneś przekazywać innym.
Papież Franciszek, 
Evangelii Gaudium 121

EWANGELIZACJA OIKOS
Charyzmatem wspólnoty jest ewangelizacja OIKOS  
– w środowisku w którym żyjemy. Polega ona 
na wytrwałej modlitwie, służbie, świadectwie, 
objaśnianiu, towarzyszeniu i prowadzeniu do Jezusa 
konkretnych osób, z którymi mamy codzienne 
relacje.
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