
DATA:    27.04.2019 - rozpoczęcie o godz. 10:00 
MIEJSCE:   Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie 

MÓWCA: 
Doug Welbourn - usługuje Kościołowi już od ponad trzydziestu lat. W tym 
czasie był pastorem różnej wielkości zborów, liczących sobie od 60 do 1100 
osób. Służył na różnych kontynentach  - głównie w USA ale także w Afryce - 
prowadząc m.in. międzynarodowy kościół w Abidżanie, czy też usługując 
w zespole duszpasterskim organizacji Samaritans Purse. Wyspecjalizował 
się w pomaganiu kościołom przechodzącym kryzysy. Jest konsultantem 
Christian and Missionary Alliance, mówcą konferencyjnym, autorem 
licznych publikacji poświęconych zdrowiu kościoła. Służąc wraz z żoną 
Pryscyllą w Standing Stone Ministries, pasterzuje pasterzom, regularnie 
prowadzi też warsztaty dla liderów. Jego ulubionym wierszem z Biblii jest 
fragment z księgi Sofoniasza 3,17: „Pan, twój Bóg, przebywa u ciebie, 
Waleczny, On wybawi! Uniesie się nad tobą radością, uciszy cię w swojej 
miłości, rozraduje się nad tobą przy pieśni”.  

PROGRAM KONFERENCJI: 

10:00 - 11:30 - Sesja I - wykład 
11:30 - 12:00 - przerwa kawowa 
12:00 - 13:30 - Sesja II - wykład 
13:30 - 14:30 - przerwa obiadowa  
14:30 - 16:00 - Sesja III - warsztaty / dyskusja 
16:00 - 16:15 - przerwa 
16:15 - 17:30 - Sesja IV - wykład 
17:30 - 17:45 - przerwa 
17:45 - 19:00 - Sesja V - wykład 

http://m.in


O KONFERENCJI: 

Zdrowe owce potrzebują zdrowych pasterzy. Zdrowe kościoły potrzebują 
zdrowych przywódców. Kto jednak usłuży liderom, gdy znajdą się kryzysie? 
Kto będzie pasterzem dla pasterzy, by wzmocnić ich, zanim ów kryzys 
nadejdzie? Każdy pastor bowiem i każdy lider potrzebują kogoś, kto na nowo 
obudzi  w nich nadzieję, zachęci i wesprze w trudnym czasie. Standing Stone 
Ministries powstało właśnie w tym celu, by posługiwać liderom i przywódcom. 
By pasterzować pasterzom. Pastor Doug Welbourn z Standing Stone 
przyjedzie do Polski po raz pierwszy, zachęcony osobiście przez swego 
przyjaciela - znanego nam dobrze - pastora Garego Wilkersona. Przyjedzie 
by dzielić się z pastorami i liderami mądrością, głębokim duchowym 
wejrzeniem oraz zachętą opartą na bogatym osobistym doświadczeniu. 
Wiemy - z relacji nadchodzących do nas z Europy Środkowo  Wschodniej — 
że jego posłudze towarzyszy błogosławieństwo i Boże namaszczenie. 
Wierzymy, że tak będzie także na naszym spotkaniu w Warszawie. Jeśli jesteś 
pastorem, liderem, usługującym w swoim Kościele - z całego serca zachęcamy 
Cię do uczestnictwa w tym wydarzeniu! 

ZGŁOSZENIA, ODPŁATNOŚĆ, INFORMACJE DODATKOWE: 

Zgłoszenia i zapytania dotyczące konferencji można kierować na adres e-mail: 
konferencja.mocnirazem@gmail.com (w zgłoszeniu prosimy o podanie imienia 
i nazwiska oraz nazwy kościoła i miejscowości). Odpłatność za udział 
w konferencji wynosi 30 zł od osoby - cena obejmuje przerwę kawową i lunch 
(płatne na miejscu). Wszystkie wykłady (sesja I, II, IV i V) poprowadzi pastor 
Doug. Po obiedzie (sesja III) przewidujemy spotkanie „biznesowe” dla 
pastorów Okręgu Centralnego oraz równolegle warsztaty/dyskusję dla 
pozostałych uczestników spotkania.

Zgłoszenia, pytania  
oraz inne informacje - napisz: 

konferencja.mocnirazem@gmail.com @kzcentralny
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