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11 czerwca 2020

DRODZY DARCZYŃCY

Już po raz jedenasta, także w 2020 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.  

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 po-
szerzać grono życzliwych ludzi, którzy zdecydują się na świadome wspieranie tych działań. 
Polecamy gorąco Waszej ofiarności te zadania, które stoją przed nami.

Już dziś zapraszamy serdecznie na koncert Bądź Jak Jezus – 11 VI 2020 rok, od godz. 15.00.

Z wyrazami szacunku,

Już po raz jedenasty, także w 2020 roku organizujemy wspólnie, tzn. nasi darczyńcy oraz 
Fundacja Światło – Życie, Koncert Rodzinny „Bądź Jak Jezus”.

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

Po raz czwarty w tym roku zrealizowaliśmy 10 niezwykłych wydarzeń w ramach 
ogólnopolskiej trasy „Betlejem w Polsce - Głośna Noc”.

Łącznie przekazaliśmy na akcję Ambasador Miłosierdzia 1 464 000 zł

Chcemy nadal nieść dobrą nowinę i pomagać wielu ludziom, którzy potrzebują naszej 
pomocy. Mam nadzieję, że wspólnie wraz z naszymi darczyńcami będziemy próbowali 
poszerzać grono życzliwych ludzi, którzy zdecydują się na świadome wspieranie tych działań.

Polecamy gorąco Waszej ofiarności zadania, które stoją przed nami.

Już dziś zapraszamy serdecznie na koncert Bądź Jak Jezus – 11 VI 2020 rok, od godz. 15.00.

Z wyrazami szacunku,
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11 czerwca 2020

DRODZY DARCZYŃCY

Już po raz jedenasta, także w 2020 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.  

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 po-
szerzać grono życzliwych ludzi, którzy zdecydują się na świadome wspieranie tych działań. 
Polecamy gorąco Waszej ofiarności te zadania, które stoją przed nami.

Już dziś zapraszamy serdecznie na koncert Bądź Jak Jezus – 11 VI 2020 rok, od godz. 15.00.

Z wyrazami szacunku,

Już po raz dwunasty Fundacja Światło – Życie realizuje „Koncert Rodzinny 
„Bądź Jak Jezus”.

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

Zarówno 7 edycji Betlejem w Polsce, a także 11 edycji Bądź Jak Jezus ukazują nam 
jak potrzebne jest nasze działanie.

Chcemy nadal nieść dobrą nowinę i pomagać wielu ludziom, którzy potrzebują 
naszej wspólnej pomocy. Poszerzajmy zatem grono życzliwych ludzi, którzy 
świadomie wspierać będą nasze działania.

Z wyrazami szacunku,

Adam Guzdek Marek Zając
Dyrektor Koncertu Dziennikarz, publicysta, prezenter.
Członek Zarządu Fundacji „Światło-Życie” Sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej przy Premierze RP


