Keresünk olyan közösségeket, csoportokat, magánszemélyeket,
akik fontosnak tartják a fiatalok tisztaságáért való folyamatos
imádkozást. Szeretnénk, hogy mindenki, aki vállalja, naponta
elmondjon imádságot és havonta egy szentségimádást ajánljon fel
a fenti szándékra.
További információ:
Vancsura Lilla (Pure Fashion)
Tel: 0620/402-2098
Csernus Ágnes (Vándor Evangélium)
Tel: 0620/226-4153
tisztasag@vandorevangelium.hu
www.vandorevangelium.hu
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Gyere Te is imádkozz velünk
a tisztaságért.

A Pure Fashion Magyarország divatmisszió képviselıi felkérést
kaptak Bíró László családreferens püspök atyától, hogy legyenek magjai
egy olyan imacsoportnak, akik rendszeresen imádkoznak a tisztaságért,
azokért a fiatalokért, akik szeretnék tisztán élni az életüket, akár egyedül, akár
párkapcsolatban élnek. Azért látja ennek nagy szükségét a Püspök atya, mert
minden konkrét program, kezdeményezés alapja az erıs imaháttér és
ezáltal Krisztus kegyelme, melyre mindent építhetünk.
Bíró László püspök atya szándéka különösen is egybecseng a Vándor
Evangélium apostoli imaszolgálat törekvéseivel, hiszen ebben az
imaszolgálatban a városmisszió elıkészítı éve óta több ezren imádkoznak
naponta – biztos lelki hátteret nyújtva – a missziós tevékenységekért.
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Gyere Te is imádkozz velünk
a tisztaságért.

Sok fiatal van a világban, aki vágyik a tisztaságra, de olyan nagy az
ellenkezı irányú sodrás, hogy az magával ragadja ıket is. Viszont ha
megmutatják nekik, hogy létezik, és mőködésképes a tiszta út - ha meghívják
ıket erre az útra – sokan meghallják, (meghallanák) ezt a hívást.

Összefogás a fiatalok tisztaságáért!

Sok fiatal van a világban, aki vágyik a tisztaságra, de olyan nagy az
ellenkezı irányú sodrás, hogy az magával ragadja ıket is. Viszont ha
megmutatják nekik, hogy létezik, és mőködésképes a tiszta út - ha meghívják
ıket erre az útra – sokan meghallják, (meghallanák) ezt a hívást.

Összefogás a fiatalok tisztaságáért!

JELENTKEZÉSI LAP
Fontosnak tartom az ifjúságért való imádságot, ezért szívesen csatlakozom Bíró
László püspök atya felhívásához. Kérem, juttassák el hozzám az ima szövegét.
Vállalom, hogy  naponta  kétnaponta  hetente  ………………………….
elimádkozom az ifjúság tisztaságáért könyörgı imát.
Név:
Cím:
Telefon:

Aláírás
Kérjük a jelentkezési lapot a következı címre visszaküldeni:
VÁNDOR EVANGÉLIUM
1116 BUDAPEST, FEHÉRVÁRI ÚT 168-178. C. LH. FSZ. 35.
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