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Po majowych rekolekcjach liderów męskich inicjatyw podjęliśmy wspólnie spotkania online
inspirujące nas do działania.
W ciągu ostatnich miesięcy odbyliśmy 4 takie spotkania.
Chciałem Cię zaprosić na piąte spotkanie w tej serii. Tym razem swoim doświadczeniem
podzieli się z nami dwóch kluczowych liderów.
Ralph Martin i Peter Herbeck są zaangażowani w Kościele od lat 70-tych XX wieku. Przez te
lata Bóg używał ich w wielu miejscach. Wpłynęli na tysiące świeckich liderów zarówno w
środowiskach charyzmatycznych, jak i ewangelizacyjnych. Petera gościliśmy online w czerwcu
2020. Tym razem jednak stanie wspólnie ze swoim szefem - obydwaj odpowiadają za Renewal
Ministeries - służbę wysyłająca misjonarzy do różnych krajów w całym Świecie.
Tym razem spotkanie będzie nieco inne. Kanwą spotkania będzie najnowsza książka
Ralpha Martina "A Church in Crisis: Pathways Forward."
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To bardzo przenikliwa diagnoza miejsca, w którym jako Kościół Katolicki znaleźliśmy się na
przełomie wieków (i tysiącleci). Ale celem spotkania bynajmniej nie będzie narzekanie,
biadolenie czy czarnowidztwo. Bóg nie utracił kontroli i przez ten czas próby przeprowadzi nas
tak, byśmy byli wzmocnieni.
Ale jak to się stanie, skoro padają autorytety, tracimy wpływ i znaczenie, wszystko wydaje się
palić? Jak w końcu nie stracić własnej wiary w tym czasie zamętu?

Mamy przekonanie, że będzie to bardzo ważne spotkanie, które być może pokaże nam nie
tyle drogę przetrwania, co drogę do pełni chrześcijańskiego życia...
Pomimo trudnego czasu przez który przechodzimy.
Serdecznie zapraszamy!
Spotkanie 11 stycznia 2021 godz 21:00

Ralph Martin

Ralph Martin od 1965 r. lider wielu ruchów odnowy w Kościele katolickim. Ukończył filozofię na
Uniwersytecie Notre Dame i podyplomowestudia na Uniwersytecie Princeton. Przez wiele lat
pracował w Amerykańskim Sekretariacie Ruchu Cursillo, a następnie katolickiej odnowie
charyzmatycznej. Był założycielem magazynu Nev Covenant i Międzynarodowego Biura
Odnowy Charyzmatycznej w Brukseli, którym kierował w latach 1976 - 80. Mieszkając wówczas
ze swoją rodziną w Belgii, pracował z Kard. L. J. Suenensem w organizacji promującej katolicką
odnowę charyzmatyczą i ewangelizację. Jest autorem wielu książek i programów telewizyjnych,
znanym mówca i ewangelizatorem. Jego film "Miejsce zwane domem" został uznany za
najlepszy film religijny roku 1992 i wyróżniony nagrodą Emmy ;jego telewizyjne programy
"Wybory wobec których stajemy" są katolickimi programami o największej oglądalności w USA.
W 1994 napisał książkę pt. "Kościół Katolicki przy końcu wieku. Co mówi Duch?" Mieszka z
żoną Anne i sześciorgiem dzieci w Ann Arbor, diecezja Lansing, służy we wspólnocie The Word
of God. W wieku 70 lat Ralph obronił doktorat w Rzymie na uniwersytecie Papieskim
Uniwersytecie Świętego Tomasza z Akwinu.

Peter Herbeck
wice dyrektor Renewal Ministries (Służby Odnowy) organizacji świeckiej promującej
ewangelizację i katolicką Odnowę na całym świecie przez TV, radio, publikacje, konferencje,
rekolekcje. Pater nadzoruje pracę świeckich zespołów misyjnych w Europie
Środkowo-Wschodniej, Azji, Afryce, w obu Amerykach i na Bliskim Wschodzie. Jest popularnym
mówcą i autorem wielu publikacji na temat ewangelizacji i posługiwania darami duchowymi.
Wielokrotnie odwiedzał kraje Europy Centralnej i Środkowej, Afryki, Ameryki Pn pomagając
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lokalnym kościołom w prowadzeniu ewangelizacji, posługiwaniu darami duchowymi, tworząc
ewangelizacyjne zaspoły modlitwy wstawienniczej. Mieszka z żoną Debbie i czwórką dzieci w
Ann Arbor, słuzy w parafi Chrystusa Króla w Ann Arbor. Ukończył filozofię na Uniwersytecie św.
Tomasza w St. Paul, Minnesota. Posiada tytuł magistra teologii.
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