
 
 

Pytania i sprawy organizacyjne 
prosimy kierować do:  
Monika Jagiełło-Trif 
tel. +48 607 313 574 
e-mail trif.monika@gmail.com 
 
Termin:  
* rozpoczęcie: 24.05.2018 r. czwartek    

   godz.18.00 

* zakończenie: 27.05.2018 r. niedziela  
   po godz. 14.00  
 

Miejsce:  
Dom Modlitwy Zboru ChWZ „GENEZARET” 
ul. Tunelowa 6, Barlinek 
  
Koszt:  
* 40 zł od osoby  
 

Co zabrać:  
*Biblię, notes i długopis,  

*pozytywne nastawienie 
*śpiwór 
 

Co przygotować?  
* usługę grupy z danego zboru (pieśni – 1 lub 2, 
wiersze, świadectwa) nie dłuższą niż 10 min.  

 
 

 
Informacja dla opiekunów: 

* Termin zgłoszeń upływa z dniem 
  15.05.2018 r. 

 
W przypadku grup kilkuosobowych prosimy 
 o obecność przynajmniej jednego opiekuna 

 z danego zboru przez cały okres  
trwania  zjazdu. 

 

GDZIE JEST BARLINEK I NASZ ZBÓR? 

 

 

 

 

 

 

 

Z PKP w Choszcznie lub w Gorzowie Wlkp. 
można dojechać do nas autobusem PKS  

lub Minibusem 

 

 

XXXII CHRZEŚCIJAŃSKI 

ZJAZD MŁODSZEJ 

MŁODZIEŻY  

24-27 MAJ 2018 

 

 

„W POSZUKIWANIU PANA” 
na podstawie Ks. Izajasza 55:6-7 

 

6  Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, 

wzywajcie go, dopóki jest blisko! 

7  Niech bezbożny porzuci swoją drogę,  

a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci 

do Pana, aby się nad nim zlitował,  

do naszego Boga, gdyż jest hojny  

w odpuszczaniu! 

 

Organizator 

ChWZ Zbór „GENEZARET” 
przy ul. Tunelowej 6 

74-320 Barlinek 

mailto:trif.monika@gmail.com


 

PROGRAM ZJAZDU :  
Czwartek 
16.00 – 18.00 Rejestracja uczestników 
18.00 – 19.30 Nabożeństwo inauguracyjne 
(przywitanie gości, sprawy organizacyjne, usługa 
lub usługi wprowadzające w tematykę) 
19.30 – 20.30 Kolacja 
20.30 – 21.00 Czas wolny 
21.00 Rozwiezienie gości na noclegi 
 

Piątek 
8.30 - 9.30 Śniadanie 
9.30 - 10.00 Modlitwa poranna 
10.00 - 10.30 Przedstawienie uczestników 
10.30 - 11.30 Wykład I 
11.30 - 12.00 przerwa 
12.00 - 13.00 Praca w grupach 
13.00 - 15.30 Obiad (catering poza zborem) 
16.00 - 17.00 Społeczność (usługi zborów),  
17.00 - 17.30 przerwa 
17.30 - 18.30 Wykład II 
18.30 - 19.30 Kolacja 
20.00 - 21.00 Usługa wprowadzająca do 
modlitwy i modlitwa 
21.00 - 22.00 Rozmowy z braćmi, dodatkowe 
modlitwy 
22.00 - Rozwiezienie gości na noclegi 

 

Sobota 
8.30 - 9.30 Śniadanie 
9.30 - 10.00 Modlitwa poranna 
10.00 - 11.30 Wykład III  
11.30 - 12.00 przerwa 
12.00 – 13.00 Spotkanie w grupach (osobno 
chłopcy, osobno dziewczęta) 
13.00 - 15.30 Obiad (catering poza zborem) 
16.00 - 17.00 Społeczność (usługi zborów),  
17.00 - 18.30 Wykład IV 
18.30 - 19.30 Kolacja 
20.00 - 21.00 Usługa wprowadzająca do 
modlitwy i modlitwa 
21.00 - 22.00 Rozmowy z braćmi, dodatkowe 
modlitwy 
22.00 - Rozwiezienie gości na noclegi 

Niedziela 
8.30 - 9.30 Śniadanie 
10.00 – 12.00 Nabożeństwo 
13.00-14.00 obiad dla gości w zborze 
(młodzież+ opiekunowie) 

 
 

 

 

 

REGULAMIN ZJAZDU:  
1. Zjazd przeznaczony jest dla uczniów 
GIMNAZJUM i 6-7 klas szkoły podstawowej.  
2. Każdy uczestnik musi być  zgłoszony przez 
swego  lidera / nauczyciela  w formie 
elektronicznej, zgłoszeń indywidualnych nie 
przyjmujemy.  
3. Osobom nie zgłoszonym nie będziemy  
w stanie zagwarantować noclegów 
 i wyżywienia. Jest to związane z ograniczoną 
liczbą miejsc noclegowych oraz cateringiem 
zewnętrznym przewidzianymi na maksymalnie 
100 osób z opiekunami. 
4. Każdy uczestnik ma obowiązek uiszczenia 
odpłatności za Zjazd w biurze meldunkowym  
w pełnej kwocie, bez względu na ilość dni 
przebywania na zjeździe. 
5. W czasie społeczności odbywających się 
 w domu modlitwy wszystkich uczestników 
obowiązuje: zachowanie godne dzieci bożych, 
przyzwoity ubiór oraz obecność na 
społecznościach.  
6.  Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do 
uzasadnionej korekty programu a także do 
ODESŁANIA DO DOMU osób świadomie nie 
dostosowujących się do wymogów 
organizacyjnych.  

 
ŻYCZYMY OWOCNEGO POBYTU 

W NASZYM ZBORZE I BOŻEGO  
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA  


