KONFERENCJA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO PRZEBUDZENIA

Kutno ‘97
Konferencja Chrześcijańskiego Przebudzenia ‘97 jest już czwartym krokiem tego rodzaju w kręgu naszej
służby i współpracy. Do tej pory odbyły się dwie takie konferencje w Kutnie / maj ‘95 i ‘96 / oraz jedna w
Piotrkowie Tr. / listopad ‘95 /.
Wierzymy, że jesteśmy odpowiedzialni za to, by obracać talentami, w które Bóg chętnie uposarza wszystkie
swoje dzieci. W tym co robimy, chcemy cieszyć się błogosławieństwem, jakim jest dawanie. Chcemy także
sami wzrastać wzrastać, uczyć się, oraz przyjmować to, co Bóg przynosi przez innych. Chcemy też dołączać
się do proroczego głosu, który w naszym kraju coraz mocniej obwieszcza dzieło przebudzenia, które Bóg
postanowił dokonać w Polsce.
Na ostatniej konferencji byli następujący mówcy : Jacek Wheadon ze Szczecina, Karol Głuszek ze Świecia,
Jerzy Rycharski z Kalisza, Maciej Bliźniak z Raciborza, oraz Jerry Dean z Gdyni.
Podczas ostatniej konferencji Karol Głuszek, pastor ze Świecia, zainicjował wydarzenie, które zamierzamy
powtórzyć. Mianowicie wzięliśmy transparenty, instrumenty i podczas jednej z sesji całością obeszliśmy
osiedle, na którym byliśmy usytuowani. Idąc z transparentami graliśmy i śpiewaliśmy konfrontując miasto z
tak ogłaszaną ewangelią. Okna w blokach wypełniały się niczym galery w operze. Echo przemarszu dało się
słyszeć nawet z pobliskich ambon.. Innym, pożądanym owocem tej manifestacji był przykład, z którego
skorzystał chociażby Kościół w Rypinie. Tam, dość liczna grupa obeszła miasto uposażona w nagłośnienie,
transparenty itp., a przede wszystkim w dobrą nowinę.

data : 2 - 6 lipca ‘97
rozpoczęcie : godz. 17.00, 2 lipca
zakończenie : godz. 10.00, 6 lipca
miejsce : Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia

mozliwosc jest tylko jedna:
PRZEBUDZENIE !

ul. Pałacowa / przy Parku Wiosny Ludów /

Kutno
miejsce konferencji
ul. Barcewicza
ul. Pałacowa
.
ul. Siemiradzkiego
PKP

wiadukt

ul. 3 - go Maja

nocleg : * z własnym materacem i śpiworem - 5 zł. całość
* w hotelu - tel. (0-24) 54-14-34 ul. Podrzeczna 4
* jeżeli nie możesz skorzystać z w/w możliwości
noclegu, skontaktuj się z nami telefonicznie
posiłki : we własnym zakresie
wstęp : * 10 zł - wpłata na miejscu / jeżeli nie stać Cię
na
opłatę, przyjedź mimo wszystko /

mówcy:
* Karol Głuszek ze Świecia nad Wisłą
Bogdan Olechnowicz z Gorz. Wlkp.
Marek Ciesiółka z Warszawy
Jerzy Przeradowski z Kutna
* lista mówców może się powiększyć

