V Forum Charyzmatyczne w Krośnie
"Przemieniajcie się na obraz Chrystusa", to temat V Forum Charyzmatycznego, które odbyło się w dniach
7-8.11.2015 r. w Krośnie. Kilka tysięcy osób: dzieci, młodzieży i dorosłych, z archidiecezji przemyskiej, a
także różnych stron Polski zgromadziło się na Hali MOSiR, gdzie uczestniczyli w Eucharystii, słuchali Słowa
Bożego, konferencji, świadectw oraz uwielbiali Pana. Jak co roku całość spotkania poprowadził o. Remigiusz
Recław SJ z zespołem Mocni w Duchu z Łodzi. Gościem specjalnym tegorocznego Forum był o. Fio
Mascarenhas SJ z Indii, który w głoszonych konferencjach pokazywał uczestnikom, że nie ma prawdziwej
przemiany bez odnowienia umysłu, że Słowo Boże przynosi "ducha

"Przemieniajcie się na obraz Chrystusa", to temat V Forum Charyzmatycznego, które odbyło się w dniach
7-8.11.2015 r. w Krośnie. Kilka tysięcy osób: dzieci, młodzieży i dorosłych, z archidiecezji przemyskiej, a także
różnych stron Polski zgromadziło się na Hali MOSiR, gdzie uczestniczyli w Eucharystii, słuchali Słowa Bożego,
konferencji, świadectw oraz uwielbiali Pana. Jak co roku całość spotkania poprowadził o. Remigiusz Recław
SJ z zespołem Mocni w Duchu z Łodzi. Gościem specjalnym tegorocznego Forum był o. Fio Mascarenhas SJ
z Indii, który w głoszonych konferencjach pokazywał uczestnikom, że nie ma prawdziwej przemiany bez
odnowienia umysłu, że Słowo Boże przynosi "ducha i życie", aby nas przemienić, a upodobnienie się do
Chrystusa to dzieło Ducha Świętego. Eucharystii w sobotnie popołudnie przewodniczył i homilię wygłosił ks.
bp Stanisław Jamrozek, a w niedzielę, na zakończenie Forum - Pasterz Archidiecezji ks. abp Józef Michalik,
który także wyraził radość i wdzięczność, że taka inicjatywa w archidiecezji powstała i rozwija się.
Organizatorem Forum jest ks. Jan Bielec wraz z Parafią św. Piotra i Jana z Dukli oraz wspólnoty Odnowy w
Duchu Świętym. W Forum wzięły udział także Siostry naszego Zgromadzenia z Miejsca Piastowego, Jasła,
Widełki i Pruchnika.
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