
Chrześcijańska Fundacja "Poznanie Jezusa" realizuje swoje ceIe poprzez wspomaganie finansowe chrześcijańskich
rekolekcji, kursów, warsztatów i konferencji oraz poprzez pracę społeczną osób posługujących i wolontariuszy. Są
to członkowie Wspólnoty Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej "Poznanie Jezusa". Są to m.in. prawnicy, naukowcy,
lekarze, nauczycieIe, inżynierowie, artyści, przedsiębiorcy, księża, studenci. Głównym zadaniem jest pomoc
wspólnotom i organizacjom chrześcijańskim w ich rozwoju, promocja kuItury chrześcijańskiej i propagowanie
wartoŚci moralnych i etycznych wynikających z nauki Pisma Św. ReaIizowane jest to poprzez działania ciągle oraz
projekty.



W roku 2021 Fundacja wspomogła organizacyjnie ifinansowo m.in. następujące inicjatywy regionalne i krajowe:

o szkoła Animatora Młodzieży - całoroczna formacja chrześcijańskich liderów, realizowana w poznaniu w formie
comiesięcznych zjazdów, w której udział wzięło łącznie 50 osób.

o Formacja modlitewna - rekolekcje dla ok. 70 osób z całej Polski, które odbyĘ się w maju 2O2I r. w Domu
Rekolekcyjnym MSF w Górce Klasztornej

o wydanie w formie drukowanej oraz audio darmowych materiałów formacyjnych autorstwa ks. prof. Jose
Maniparambila na temat stylu życia zgodnego z Ewangelią Jezusa Chrystusa

o Wydanie i rozprowadzenie darmowych materiałów dotyczących formacji biblUnei,,Ku Jezusowi", propagujących

wartości moralne i etyczne wynikające z Pisma Świętego. Łącznie zostało wydanych 450 egzemplarzy zeszytów
formacyjnych.

o Rekolekcje ,,Góreckie Dni Młodzieży" dla kilkuset uczestników z całej Polski, które odbyĘ się w lipcu 202l r. w
Domu Rekolekcyjnym MSF w Górce KIasztornej

o Rekolekcje ,,Pełne Ducha" dla młodzieży z całej Polski, które odbyły się w sierpniu 2O2L r. w Domu
Rekolekcyjnym MSF w BąbIinie

o Współorganizacja ogó|nopolskiej konferencji ,,Trzecie Niebo" w Zembrzycach we wrześniu 2O2L r.

o Organizacja dwudniowych rekolekcji ,,Ku Jezusowi" dla 110 uczestników z całej Polski w grudniu 2O2l r. w Domu
Rekolekcyjnym MSF w Bąblinie

Chrześcljańska Fundacja ,,Poznanie Jezusa" wsplera organizacyjnie i finansowo następujące projekty wolontariuszy ze
Wspólnoty,,Poznanie Jezusa":

o formacja bibIijna dzieci poprzez zajęcia plastyczne, muzyczne i teatraIne. To działanie jest skierowane do rodzin
z Poznania i Wielkopolski skupionych przy Wspólnocie ,,Poznanie Jezusa" i parafii św. Karola Boromeusza.
Spotkania odbywają się w domach wolontariuszy ze Wspólnoty,,Poznanie Jezusa" średnio raz w miesiącu.

o wyjazdowe posługi modlitwy wstawienniczej, proroczej i muzycznego uwielbienia Boga realizowane dIa innych
parafii, grup modlitewnych, domów zakonnych i wspólnot chrześcijańskich z całej Polski. Działanie to wykonują
zespoły mod!itewne i muzyczne Wspólnoty ,,Poznanie Jezusa" średnio 2 razy w miesiącu.

o spotkania ewangeIizacyjne dla młodzieży w parafiach w poznaniu i okolicy.

. Wyjazdowe posługigłoszenia konferencji i rekolekcjireaIizowane dla innych parafii, grup modlitewnych, domów
zakonnych iwspólnot chrześcijańskich w kraju iza granicą.

o reguIarne spotkania modlitewne połączone z nauczaniem na temat stylu życia zgodnego z EwangeIią Jezusa
Chrystusa - raz w tygodniu.

. ciągłe doskonaIenie umiejętności muzycznych w kontekście posługi muzyczne8o uwielbienia Boga

o organizację kursów doskonalących warsztat mówców

o szkolenie w zakresie posługi modlitewnej i charyzmatycznej

o aktYwnY udział w najwaŻniejszych wydarzeniach reIigijnych w diecezji poznańskiej jako współorganizatorzy
o uczestnictwo w wielu duŻych imprezach ewangeIizacyjnych na terenie całego kraju jako posługujący

wolontariusze

zawarcie umów zlecenia. zawatcie umowy o pracę z Jakubem kapralern
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