
Patronat honorowy:
Arcybiskup Wiktor Skworc - Metropolita Katowicki,

Prezydent Miasta Mysłowice - Edward Lasok.

Organizatorzy: Przyjaciel koncertu:

ccm.pl / Color / Bright Background

ccm.pl / Color / Dark Background

ccm.pl / B&W / Bright Background

ccm.pl / B&W / Dark Background

Patronat medialny:

Fundacja „Światło-Życie”, www.fundacja.oaza.pl, ul. Różyckiego 8, 40-589 Katowice;
GETIN Noble Bank S.A. 61 1560 1108 0000 9060 0004 4584
Kontakt: tel. kom.: 601 416 849
mail: fundacja@badzjakjezus.pl, www. badzjakjezus.pl

Już po raz ósmy, także w 2017 roku organizujemy wspólnie, tzn. nasi darczyńcy oraz 
Fundacja Światło – Życie, Koncert Rodzinny „Bądź Jak Jezus”. 

Wydarzenie to, jako element Nowej Ewangelizacji, ukazuje zarówno dzieciom, młodzie-
ży, ale również dorosłym, że chrześcijaństwo jest radosne, że człowiek wierzący może ot-
warcie mówić o Bogu. Chcemy nadal ukazywać Jezusa i jego Ewangelię – bez komplek-
sów i zahamowań, bo wierzymy i doświadczamy, że to Jezus ukazuje nam pełny sens życia.  

W tegorocznej edycji koncertu zaprezentujemy jego uczestnikom wystawę, która jasno poka-
że, że Biblia – to Słowo przekazane nam przez Boga.

Również w tym roku zrealizowaliśmy 12 niezwykłych wydarzeń w ramach ogólnopolskiej trasy 
„Betlejem w Polsce”. Wzięło w niej udział blisko 50.000 osób. Całe wydarzenie po ludzku przy-
niosło dużą finansową stratę, lecz pomimo tych problemów przekazaliśmy na akcję „Głodnych 
Nakarmić” ponad 315.000 zł w całej Polsce.

Chcemy nadal nieść dobrą nowinę i pomagać wielu ludziom, którzy potrzebują naszej wspól-
nej pomocy. Mam nadzieję, że wspólnie wraz z naszymi darczyńcami będziemy próbowali posze-
rzać grono życzliwych ludzi, którzy zdecydują się na świadome wspieranie tych działań. Poleca-
my gorąco Waszej ofiarności te zadania, które stoją przed nami.

Już dziś zapraszamy serdecznie na koncert Bądź Jak Jezus – 15 VI 2017 rok, od godz. 15.00 do 
Parku Słupna w Mysłowicach.

Z wyrazami szacunku,

Adam Guzdek
Dyrektor Koncertów
Członek Zarządu Fundacji  „Światło-Życie”

Marek Zając
Dziennikarz TVP, publicysta, prezenter.
Sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP

DRODZY DARCZYŃCY


