Konferencja „List do Filemona IX”
Dyrektor Misji Więziennej oraz Zbory Warszawy serdecznie
zapraszają na konferencję byłych więźniów.
Konferencja odbędzie się w dniach

29 - 31 sierpnia 2014 r.
na terenie Wyższej Szkoły Teologiczno Społecznej w Warszawie.

ul. Wyborna 20, Warszawa

https://maps.google.com/maps?ll=52.281733,21.075697&z=14&t=m&hl=pl&gl=US&mapclient=embed&cid=13221029890653712360

Konferencja to dni skupienia dla osób, które poznały Jezusa jako swego Pana
w więzieniu, a teraz żyją z nim i uczestniczą w życiu naszych zborów
i wspólnot.

W czasie konferencji Słowem Bożym usługiwać będą:

http://kzjeruzalem.pl/

•

Jacek Zatyka – pastor zboru w Kamiennej Górze

http://kzmiastko.pl/

•

Adam Kalinowski – pastor zboru w Miastku

http://www.kosciolnazaciszu.com/
•

Jan Troc – pastor zboru Na Zaciszu w Warszawie

http://www.sienna.waw.pl
•

Arkadiusz Kuczyński – pastor zboru Stołecznego w Warszawie

http://poznan.kz.pl
•

Piotr Wisełka – dyrektor Misji Więziennej, pastor zboru w Poznaniu

Ponadto w czasie konferencji dużo dobrego śpiewu
i uwielbienia oraz rozmów i modlitw.

Program konferencji:
PIĄTEK
16:00 – początek rejestracji
18:00 – kolacja
19:30 – społeczność wieczorna (rozpoczęcie konferencji, uwielbienie, świadectwa i Słowo – Jacek Zatyka)
SOBOTA
7:30 – śniadanie
9:00 – 10:15 warsztaty
10:15 – 11:00 przerwa na kawę
11:00 – 12:15 warsztaty
13:00 – obiad
14:15 – wyjazd na Starówkę (autokar) - spacer po Warszawie
z przewodnikiem ok. 2 godz. - spacer zakończy się
w zborze Stołecznym na ul. Siennej 68/70
17:00 – 18:30 uroczysty bankiet
19:00 – 21:30 uroczyste nabożeństwo z udziałem zaproszonych
gości (przedstawiciele SW) - Słowo - pastor Arkadiusz
Kuczyński
Po nabożeństwie przejazd do WSTS (autokar).
Planowane są następujące warsztaty:
•
Z bandyty na ewangelistę - czyli jak wzrastać w Bogu
i zaangażować się w służbę
•
Szczęśliwa rodzina - o tym jak być odpowiedzialnym
i wreszcie stworzyć właściwy związek
•
Nie wrócę już do więzienia - o dyscyplinach chrześcijańskiej
duchowości i rozwoju duchowym.
NIEDZIELA
7:30 – śniadanie
10:00 – Nabożeństwo i zakończenie konferencji - pastor Piotr
Wisełka i pastor Jan Troc
12:30 – obiad

Odpłatność za udział w konferencji 125 zł.

Dokładny adres:

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna, ul. Wyborna 20, 03-681 Warszawa

Zgłoszenia do 15 sierpnia 2014 r.
•

e-mail: andrzej.starzynski42@gmail.com
tel. 694 312 964

DLACZEGO WARTO POJECHAĆ NA KONFERENCJĘ List do Filemona IX:
• Bo tym razem spotykamy się w Warszawie
• Bo spotkasz wielu wspaniałych ludzi
• Bo będą super świadectwa i warsztaty
• Bo będziesz tam mile widziany

UWAGA
Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych. Jeśli chcesz mieszkać w bardziej komfortowych
warunkach, zarezerwuj zakwaterowanie we własnym zakresie.
Koszt konferencji bez zakwaterowania (opłata konf. + wyżywienie) wynosi 50 PLN
W pobliżu znajduje się trzygwiazdkowy hotel Arkadia.

Jeśli masz pytania, dzwoń do Andrzeja Starzyńskiego 694 312 964 lub Janusza Sałacińskiego 602 457 687
lub napisz maila do pastora Piotra WIsełki wisełka@pastor.pl

DO ZOBACZENIA W WARSZAWIE !!!

