Mowa o krzyżu jest głupstwem dla
tych, którzy giną, natomiast dla nas,
którzy dostępujemy zbawienia,
jest mocą Bożą.
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Konferencja Chrześcijańska
Milanówek 8 – 9 czerwca 2019 r.

Program konferencji:
Piątek (07.06.2019 r.)
18.00

– zakwaterowanie osób przybyłych w piątek
Sobota (08.06.2019 r.)

8.00-9.30

– śniadanie

9.00-10.00

– zakwaterowanie osób przybyłych w sobotę

10.00-12.30

– Nauczanie 1. Istota zbawienia
Temat 1: Biblia, znaczenie, rola, Słowo Boże, jak czytać.
Temat 2: Dzieło Boga w Jezusie Chrystusie - łaska, upamiętanie, odrodzenie.

13.00-14.00

– Obiad

14.00-15.30

– Rozmowy duszpasterskie i czas na dyskusję

15.30-17.30

– Nauczanie 2. Droga do owocnego chrześcijaństwa
Temat 1: Chrzest wiary, życie według ciała, życie według ducha.
Temat 2: Kościół nowotestamentowy - jego istota i rola w życiu chrześcijanina.

18.00-19.00

– Kolacja

19.30-21.00

– Nauczanie 3. Duch Święty i Jego znaczenie dla Kościoła
Temat 1: Chrzest Duchem Świętym.
Temat 2: Dary Ducha Świętego, a praktyka.
Niedziela (09.06.2019 r.)

8.00-9.00

– śniadanie

10.00-12.30

– Nabożeństwo Praktyczne zastosowanie biblijnych prawd wiary w liturgii wspólnoty

13.30-14.30

– Obiad

14.30-16.30

– Rozmowy duszpasterskie i czas na dyskusję

16.30-18.00

– Opuszczenie obiektu

Aby zarezerwować miejsce na konferencji należy wpłacić kwotę 30zł do dnia 18 maja 2019 r, podając w tytule
przelewu: „Konferencja Milanówek 2019 r – Imię i Nazwisko uczestnika”
Odwołanie rezerwacji ze zwrotem pieniędzy jest możliwe do dnia 18 maja 2019 r.
Całkowity koszt pobytu wynosi:
•

102 zł/osobę w przypadku zakwaterowania w piątek wieczorem. Cena zawiera pełne wyżywienie
w sobotę i niedzielę (sobota: śniadanie, obiad, kolacja; niedziela: śniadanie, obiad) oraz dwa noclegi.
Pościel w cenie noclegu, ręczniki we własnym zakresie.

•

77 zł/osobę w przypadku zakwaterowania w sobotę rano przed śniadaniem. Cena zawiera pełne wyżywienie w sobotę i niedzielę (sobota: śniadanie, obiad, kolacja; niedziela: śniadanie, obiad) oraz jeden
nocleg z soboty na niedzielę. Pościel w cenie noclegu, ręczniki we własnym zakresie.

•

69 zł/osobę w przypadku zakwaterowania w sobotę rano po śniadaniu. Cena zawiera wyżywienie
w sobotę i niedzielę (sobota: obiad, kolacja; niedziela: śniadanie, obiad) oraz jeden nocleg z soboty na
niedzielę. Pościel w cenie noclegu, ręczniki we własnym zakresie.

•

30 zł/osobę w przypadku uczestnictwa w konferencji bez noclegu i posiłków

Organizator:
Zbór Chrześcijan we Wrocławiu
http://zborchrzescijan.pl/

Miejsce:
Konferencyjne Centrum Chrześcijańskie ARKA – Milanówek
https://arkamilanowek.wordpress.com/witamy/

Termin:
8-9 czerwiec 2019r; godziny podane wyżej

Link do strony z rejestracją oraz kontem do wpłat
https://konferencja.zborchrzescijan.pl/2019/

Ilość miejsc ograniczona.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu:
Telefon: 697 003 881
Email: konferencja@zborchrzescijan.pl

