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

30 sierpnia – 1 września 2013

na terenie zboru Chrześcijan Baptystów „Oaza” w Wiśle.

Dziechcinka 3A, 43-460 Wisła

http://maps.google.pl/maps/myplaces?ll=49.645673,18.866996&spn=0.001973,0.005348&ctz=-120&t=m&z=18

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://kzjastrzebie.org/

•

Leszek Mocha – pastor zboru Oaza Miłości w Jastrzębiu Zdroju

http://kzbb.org/

•

Edward Lorek – pastor zboru Filadelﬁa w Bielsku Białej

http://www.betel.kz.pl/
•

Michał Hydzik – pastor zboru Betel w Ustroniu

http://www.betel.kz.pl/?skoczow-ul.-sloneczna,75

•

Maciej Wilkosz – pastor zboru Wspólnota Ewangelii w Skoczowie

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 – Leszek Mocha)

SOBOTA
8:00 – śniadanie
10:00 – 12:00 Zajęcia
(wykłady pastora Edwarda Lorka nt. udziału wierzącego
w życiu zboru)
Po wykładzie czas na modlitwę
14:00 – czas wolny na spacery i rozmowy
17:00 – obiadokolacja
18:00 – Społeczność wieczorna (uwielbienie, świadectwa i Słowo
– Michał Hydzik)
NIEDZIELA
8:00 – śniadanie
10:00 – Nabożeństwo – wraz z miejscowym zborem, Słowo pastor
Maciej Wilkosz
13:00 – Zakończenie konferencji – Piotr Wisełka
Po nabożeństwie obiad.

Odpłatność za udział w konferencji 120 zł.

Dokładny adres:

Kościół Chrześcijan Baptystów Zbór Oaza ul. Dziechcinka 3a, 43-460 WISŁA
(Stacja kolejowa Wisła-Dziechcinka)

Zgłoszenia do 15 sierpnia 2013.
•
•

pocztą – Kościół Zielonoświątkowy Zbór Filadelfia, ul. Lotnicza 19, 43-300 BIELSKO - BIAŁA
e-mail: korneliuszilczuk@wp.pl

DLACZEGO WARTO POJECHAĆ NA KONFERENCJĘ List do Filemona VIII
• Bo Jezus obiecał – gdzie dwaj albo trzej są zgromadzeni w jego Imię, tam ON jest
pośród nich
• Bo spotkasz wielu wspaniałych ludzi
• Bo dotykamy niezwykle ważnego zagadnienia – rozpoczęcie nowego życia po
opuszczeniu więzienia
• Bo będzie wspaniałe niedzielne nabożeństwo – wezmą w nim udział członkowie
lokalnych zborów i uczestnicy
konferencji
• Bo jesteś tam mile widziany

UWAGA
Zakwaterowanie w pokojach wieloosobowych. Jeśli chcesz mieszkać w bardziej komfortowych
warunkach, zarezerwuj sobie kwaterę we własnym zakresie. Wisła, to miejscowość wypoczynkowa,
nie powinno z tym być problemu. Koszt konferencji bez zakwaterowania
(opłata konferencyjna + wyżywienie) 70 zł.
Jeśli masz pytania, dzwoń do Korneliusza Ilczuka 509 468818 lub napisz maila do Piotra Wisełki
wiselka@pastor.pl

DO ZOBACZENIA W WIŚLE !!!

