
Konferencja 
„Głosząc i Czyniąc Uczniami” 

24 marca 2018 r. sobota godziny 9:00-20:00 

Hotel Księcia Józefa ul. Ostrowska 391/393 Poznań 

Ewangelizacja•Motywacja•Powołanie•Służba•Koszt 

•Poświęcenie•Owoc•Wzrost 

Naszym zadaniem jest zainspirowanie Cię do działań ewangelizacyjnych. Nasi mówcy to ludzie czynu, 

którzy odpowiedzieli na wezwanie misyjne i poświęcili swoje życie ewangelizacji. Chcemy aby przez 

wykłady, panel dyskusyjny i wspólną modlitwę, każdy z uczestników, doświadczył jak cudownym jest 

widzieć ludzi oddających swoje życie Jezusowi. Będąc razem z nami, usłyszysz o świadectwach 

niesamowitych rzeczy, jakie dzieją się na polu misyjnym w Polsce. Drzwi do przebudzenia są otwarte, 

pytanie czy chcesz przez nie przejść? 

Koszt konferencji 
45zł- (do 15 marca 2018 - 40zł) 

Grupa 5 osób 30zł od osoby (prosimy o 

zgłoszenie dodatkowym mailem 

wszystkich osób kz.krzyzwlkp@gmail.com) 

Dzieci do 14 roku życia - bezpłatnie 

Młodzież 15-16 lat - zniżka 50% 

Obiad 
jednodaniowy 20 zł 

dwudaniowy 27 zł 

we własnym zakresie  0 zł 

 

Rejestracja link trzeba wypełnić  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeib8ChlhK3UWvNtPEtgoiAQG

KM-Njrrg6uVxELFaWz8n2zkg/viewform 

 

Kontakt: Tel. 506318947 e-mail kz.krzyzwlkp@gmail.com 

Prosimy o dokonanie przelewu na KZ Krzyż  

PKOBP 63 1020 3844 0000 1002 0135 5353 tytuł "Konferencja GiCU"  

Mówcy: 

Daniel Harasym 

Były gangster, założyciel fundacji Zastopuj, kapelan i drugi pastor KWCH w Koszalinie. Oddany Bogu, 
służbie i własnej rodzinie. Każdego dnia działa wśród młodzieży i ludzi dorosłych, aktywizując i głosząc 
Dobrą Nowinę. Więcej na www.zastopuj.pl/ 

 Jerzy Przeradowski 

Jest pastorem Kościoła Chrześcijańskiego „Jezus Żyje”. Mieszka w Kutnie wraz z żoną Sylwią i dwójką 
synów. Na co dzień od 25 lat prowadzi pastorska służbę w kilku zborach. Zaangażowany w nauczanie, 
misje, ewangelizacje i poradnictwo. W między czasie koordynuje misyjne projekty lub konferencje. 
Inicjator i organizator „Tygodnia Jezusa” w Trójmieście, Wrocławiu, Warszawie oraz Marszów dla 
Jezusa i Misyjnego Obozu Wędrownego. Więcej na www. jerzyprzeradowski.pl/ 

Wojciech Wysopal 
Pastor i założyciel zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Krzyżu. Misjonarz działający i głoszący głównie 
w swojej miejscowości. Wraz z żoną Samantą i zespołem usługujących działają wśród trudnej 
młodzieży, dzieci i osób dorosłych. Inicjator i dyrektor Szkoły Służby. 

mailto:kz.krzyzwlkp@gmail.com

