POWERBANK FOR LIFE


POWERBANK
Przenośna bateria pozwalająca na korzystanie z energii zgromadzonej wcześniej w urządzeniu.
Nasza modlitwa - trwająca dziewięć miesięcy duchowa adopcja – jest źródłem siły dla matki
przyjmującej nowe życie często pomimo napotykanych przez nią trudności i braku zrozumienia,
a także dla ojca dziecka i jego rodziny.



POWERBANK FOR LIFE (BATERIA DLA ŻYCIA)
Aplikacja która pomaga w duchowej adopcji poprzez zawarte w niej elementy:
 tekst modlitwy codziennej
 rozważanie tajemnicy różańca (rozważania na 280 dni modlitwy)
 40 świadectw osób / rodzin, dotyczących przyjęcia życia i płynącej z tego radości lub
odrzucenia życia i zadanej sobie w ten sposób rany
 40 obrazów dziecka w kolejnych 40 tygodniach rozwoju pod sercem mamy.

Screeny z aplikacji



APLIKACJA DLA MŁODZIEŻY
Aplikacja powstała z myślą o młodych ludziach. Przed nimi poważne wybory, często trudne
decyzje… Jako autorzy rozważań i świadectw mamy przekonanie, że włączenie się młodzieży w
trwającą dziewięć miesięcy modlitwę w intencji dziecka zagrożonego aborcją
 Kształtuje świadomość wartości ludzkiego życia
 Kształtuje świadomych członków Cywilizacji Życia
 Jest przygotowaniem do odpowiedzialnego przeżywania własnej seksualności
 Jest trwałym depozytem na czas podejmowania decyzji dotyczących ludzkiego życia.
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DOSTĘPNOŚĆ
Dostępność:
 od 23 lipca 2016 r. aplikacja dla systemu Android dostępna za darmo w Google Play,
 od 30 lipca 2016 r. aplikacja dla systemu IOS dostępna za darmo w App Store.
 Rozważania, świadectwa, modlitwy dostępne na stronie www.powerbank4life.com.



FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI
WERSJA
PEŁNA

WERSJA
PODSTAWOWA

INFORMACJE O DUCHOWEJ ADOPCJI

•

TEKST PRZYRZECZENIA

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

FUNKCJE APLIKACJI

INFORMACJĘ O DNIU MODLITWY (KTÓRY TO DZIEŃ)
TEKST MODLITWY CODZIENNEJ
INFORMACJĘ O DZISIEJSZEJ TAJEMNICY RÓŻAŃCA
ROZWAŻANIE RÓŻAŃCOWE NA KAŻDY DZIEŃ
WIDOK DZIECKA NA DANYM ETAPIE ROZWOJU
ŚWIADECTWO TYGODNIA



•

JĘZYKI APLIKACJI
Uwaga! Poniżej przedstawiona jest dostępność językowa aplikacji na czas ŚDM. W niektórych
językach w wersji pełnej dostępne będą tylko początkowe rozważania i świadectwa. Stopniowo
będą uzupełniane.
WERSJE JĘZYKOWE
POLSKA
ANGIELSKA

WERSJA
PEŁNA

•
•
•
•

BIAŁORUSKA
CHIŃSKA
FRANCUSKA
HISZPAŃSKA
NIEMIECKA

•
•
•
•
•
•

PORTUGALSKA
ROSYJSKA
UKRAIŃSKA

WŁOSKA

WERSJA
PODSTAWOWA

•
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AUTORZY ROZWAŻAŃ
Autorzy rozważań to ponad 40 osób, którym leży na sercu godność ludzkiego życia
oraz formowanie młodzieży do cywilizacji życia. Wśród nich są członkowie różnych wspólnot
i środowisk: Ruchu Focolari, Ruchu Światło-Życie – w tym Domowego Kościoła i Diakonii Życia,
Neokatechumenatu, ZHR, Wspólnoty Emmanuel, Wspólnoty Chemin Neuf, Odnowy w Duchu
Świętym, Opus Dei, Żywego Różańca, Szkoły Nowej Ewangelizacji, Wspólnoty Woda Życia,
Wspólnoty Indywidualności Otwartych, Ruchu Czystych Serc, Krajowego Biura ŚDM, Instytutu
Prymasowskiego... To także osoby spoza ruchów, w tym pisarze katoliccy i dziennikarze różnych
mediów: Polskiego Radia, portalu Fronda, Telewizji Republika, TVN, Gościa Niedzielnego,
Miłujcie się…



AUTORZY ŚWIADECTW
Autorami części świadectw są autorzy rozważań, pozostałe świadectwa zostały złożone przez
osoby osobiście znane autorom rozważań.



OPIEKA KOŚCIOŁA NAD PROJEKTEM
 Recenzja teologiczna rozważań: Ks. Dr Robert Wielądek, duszpasterz rodzin diecezji
Warszawsko-Praskiej.
 Opieka duchowa: opiekun duchowy dzieł apostolstwa życia Sanktuarium NMP na Jasnej
Górze, Ojciec Stanisław Jarosz.
 O inicjatywie Powerbank for Life został poinformowany Ojciec Święty Franciszek.
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