
Zawiadomienie

Data: 10 sierpnia 2018 r.

Do: Władz Generalnych, Generalnych prezydiów 
organizacji pomocniczych, Siedemdziesiątych 
Obszaru, Prezydentów palików, misji i dystryktów, 
Biskupów i Prezydentów gmin

Z: Seminariów i Instytutów religii
Departamentu ds. kapłaństwa i rodziny (+1‑801‑240‑4357)

Temat: Ogólnoświatowe uroczyste spotkanie dla młodych dorosłych z cyklu „Twarzą w twarz” ze 
Starszym Quentinem L. Cookiem we wrześniu 2018 r.

Ogólnoświatowe uroczyste spotkanie dla młodych dorosłych z cyklu „Twarzą w twarz” ze 
Starszym Quentinem L. Cookiem będzie transmitowane na żywo za pośrednictwem kościelnego 
systemu satelitarnego, na stronie LDS .org, na YouTubie i w innych mediach w niedzielę, 9 września 
2018 r. Starszemu Cookowi będzie towarzyszyć dwoje historyków Kościoła: Kate Holbrook i Matt 
Grow. Spotkanie to będzie koncentrować się na historii Kościoła oraz prezentacji nowej publikacji 
o historii Kościoła w ujęciu powieściowym pt.: Święci. Do uczestnictwa zaproszeni są wszyscy 
młodzi dorośli bez względu na stan cywilny (w wieku od 18 do 30 lat) oraz uczniowie, którzy do 
końca 2018 r. ukończą naukę w liceum lub w szkole równorzędnej.

Niedługo po przekazie na żywo nagranie zostanie zarchiwizowane na stronie: 
devotionals .lds .org oraz ysafacetoface .lds .org. W każdej chwili będzie można je odtwarzać 
strumieniowo lub pobrać ze strony. Informacje na temat dostępnych języków oraz dodatkowe 
szczegóły znajdują się w załączonym harmonogramie przekazu. Nagrania we wszystkich 
zatwierdzonych językach zostaną opublikowane do soboty 22 września 2018 r.

Prosimy wybrać datę i czas oglądania, który będzie najdogodniejszy dla młodych dorosłych na 
waszym obszarze. Materiały dla mediów społecznościowych (przesłanie lub memy oraz bannery 
na Facebooka i Twittera) są dostępne na stronie devotionals .lds .org.

Tłumaczenie z: Notice, 10 August 2018: September 2018 Worldwide Devotional  
for Young Adults: A Face to Face Event with Elder Quentin L. Cook. Polish. 16145 166

https://www.lds.org/broadcasts/worldwide-devotional-for-young-adults?lang=eng&_r=1
https://www.lds.org/broadcasts/face-to-face/cook?lang=pol&cid=rdb_v_ysa-face-2-face
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Harmonogram transmisji kościelnej
Ogólnoświatowe uroczyste spotkanie dla młodych 
dorosłych: 
Spotkanie z cyklu „Twarzą w twarz” ze 
Starszym Quentinem L. Cookiem
Niedziela, 9 września 2018 r.
Długość trwania programu: 1 godzina i 15 minut

Informacje ogólne
Czas oglądania
Prosimy wybrać datę i czas oglądania 1, który będzie najdogodniejszy dla młodych dorosłych na 
waszym obszarze.

Informacja dla specjalisty ds. techniki w paliku
Przekaz ten może być oglądany na żywo za pośrednictwem kościelnego systemu satelitarnego lub 
na stronach devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, YouTube 2 oraz za pośrednictwem innych 
mediów. Wszystkie inne odtworzenia muszą odbyć się poprzez odtwarzanie strumieniowe lub przez 
pobranie przekazu ze stron: devotionals .lds .org lub ysafacetoface .lds .org, nagranie przekazu na żywo 
i odtworzenie go w późniejszym terminie albo przez wybranie innej opcji wymienionej w tym 
harmonogramie transmisji.
Wskazówki na temat przygotowania się do przekazu satelitarnego lub dotyczące pomocy technicznej 
znajdują się w dokumencie Informacje dotyczące sprzętu satelitarnego dla specjalisty ds. techniki 
w paliku. Dokument ten powinien znajdować się w pobliżu odbiornika satelitarnego.
Aby uzyskać informacje na temat sprzętu satelitarnego, internetowego lub innego sprzętu używanego 
podczas przekazów kościelnych w domu spotkań, wejdź na stronę: mhtech .lds .org. Jeśli na tej stronie 
nie ma informacji w twoim języku, pomocy udzieli wyznaczone biuro administracyjne.
Uwaga: Jeśli posługujesz się językiem angielskim w mowie i piśmie, po zakończeniu transmisji 
wypełnij ankietę Broadcast Postevent Survey (ankieta ta jest obecnie dostępna tylko w języku 
angielskim). Jest ona dostępna na stronie: mhtech .lds .org; należy wyszukać hasło broadcast survey.

 1. Data, czas i języki przekazu mogą ulec zmianie. Odwiedź stronę: events .lds .org, aby zapoznać się z aktualnymi informacjami w języku 
angielskim. W celu uzyskania uaktualnień w innych językach skontaktuj się z właściwym biurem administracyjnym.

 2. Wszystkie produkty lub nazwy firm oraz urządzenia, loga, ikony, grafiki lub modele wspomniane w tym dokumencie są znakami 
firmowymi poszczególnych właścicieli i są przedstawione jedynie w sposób korzystny dla właścicieli tych znaków firmowych. Obecność 
lub nieobecność w tym dokumencie nazw produktów, usług, firm, organizacji, stron startowych lub internetowych nie oznacza, iż Kościół 
Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich sponsoruje je, popiera lub ich nie popiera.

https://www.lds.org/help/support/meetinghouse-technology/?lang=eng
https://www.lds.org/church/events?lang=eng
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Napisy
W ramach kościelnego systemu satelitarnego na wielu obszarach będą dostępne napisy dla osób 
niedosłyszących. Napisy są dostępne również w internecie dla urządzeń elektronicznych, które na 
to pozwalają. Podczas tego przekazu napisy będą dostępne jedynie w języku angielskim.

Kopiowanie nagrania
Kopiowanie nagrań z tego programu jest dozwolone tylko na użytek kościelny. Specjalista ds. 
techniki w paliku może zrobić kopię dla każdej biblioteki domu spotkań. Na naklejce każdej płyty 
DVD należy umieścić poniższe informacje dotyczące praw autorskich:

Ogólnoświatowe uroczyste spotkanie dla młodych dorosłych: 
Spotkanie z cyklu „Twarzą w twarz” ze Starszym Quentinem L. Cookiem 
9 września 2018 r. 
© 2018 Intellectual Reserve, Inc. 
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten przekaz będzie również zarchiwizowany na stronach: devotionals .lds .org i ysafacetoface .lds .org.

Przekaz na żywo
Przekaz na żywo dostępny jest za pośrednictwem kościelnego systemu satelitarnego, na stronach: 
devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, na Mormon Channel dla Roku, 
na profilu na Facebooku Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, na profilu na 
Facebooku Instytutów religii ŚwDO oraz w aplikacji mobilnej Mormon Channel.

Przekaz na żywo  GCL: niedziela, 9 września 2018 r., o godz. 18.00 3

 UTC: poniedziałek, 10 września 2018 r. o godz. 00.00

Języki dostępne dla przekazu na żywo za pośrednictwem kościelnego systemu satelitarnego, na 
stronach: devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org i na Mormon Channel dla Roku:
amerykański język 
migowy 4

angielski (z napisami)
francuski

hiszpański
portugalski

Języki przekazu wideo na żywo na profilu na Facebooku Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w 
Dniach Ostatnich i na profilu na Facebooku Instytutów religii ŚwDO:
angielski hiszpański portugalski

Języki dla przekazu wideo i tylko audio na żywo dla strony: mormonchannel .org oraz języki dla 
przekazu wideo na żywo dla aplikacji mobilnej Mormon Channel:
amerykański język 
migowy

angielski (z napisami)
hiszpański

 3. Czas rozpoczęcia programu jest podawany według górskiego czasu letniego (GCL) i uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Górski 
czas letni — czas lokalny obowiązujący w tym czasie w Salt Lake City w Utah. UTC jest międzynarodowym czasem standardowym.

 4. Amerykański język migowy (ASL) dostępny jest w kościelnym systemie satelitarnym jedynie w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. 
Przekaz w ASL skupia uwagę na tłumaczu języka migowego, a mówcy, występujący podczas spotkania, będą pokazani w małym okienku 
na ekranie. Transmisja audio w języku angielskim odbywa się wraz z przekazem w ASL. Jeśli chcesz otrzymywać przekaz w ASL za 
pośrednictwem satelity, prosimy o skontaktowanie się z grupą zarządzającą nieruchomościami i wyposażeniem na co najmniej dwa tygodnie 
przed nadawaniem programu. Może być potrzebny dodatkowy sprzęt.
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Przekaz na żywo to jedyny czas, kiedy to uroczyste spotkanie będzie dostępne po francusku, 
portugalsku i hiszpańsku poprzez Mormon Channel dla Roku i jedyny czas, kiedy będzie ono 
dostępne po hiszpańsku na stronie mormonchannel .org oraz w aplikacji mobilnej Mormon Channel. 
Od chwili przekazu na żywo przebieg uroczystego spotkania można oglądać o każdej porze na 
stronach: devotionals .lds .org i ysafaceoface .lds .org w językach wymienionych powyżej.

Archiwa
Archiwa są dostępne na stronach: devotionals .lds .org, ysafacetoface .lds .org, mormonchannel .org, 
poprzez Mormon Channel dla Roku i aplikację mobilną Mormon Channel.

Języki archiwów wideo i tylko audio na stronach: devotionals .lds .org i ysafacetoface .lds .org:
albański
amerykański język 
migowy

angielski (z napisami)
bułgarski
cebuański
chorwacki
czeski
duński
estoński
fidżyjski

fiński
francuski
hiszpański
holenderski
indonezyjski
japoński
kambodżański
kantoński
koreański
litewski
łotewski

malgaski
mandaryński
mongolski
niemiecki
norweski
ormiański
polski
portugalski
rosyjski
rumuński
samoański

szwedzki
tagalski
tahitański
tajski
tongański
ukraiński
węgierski
włoski

Pliki wideo z przekazu na żywo będą zarchiwizowane na stronach: devotionals .lds .org i 
ysafacetoface .lds .org niedługo po nadaniu programu. Pliki tylko audio i dodatkowe pliki wideo 
będą dodane do archiwów do soboty, 22 września 2018 r. Pliki tekstowe nie będą publikowane dla 
tego przekazu.

Języki archiwum wideo dla strony mormonchannel .org, Mormon Channel dla Roku i aplikacji 
mobilnej Mormon Channel:
amerykański język 
migowy

angielski (z napisami)

W ciągu kilku dni od przekazu na żywo program zostanie dodany do serii Ogólnoświatowe 
uroczyste spotkania dla młodych dorosłych na stronie mormonchannel .org i do archiwum Mormon 
Channel dla Roku i aplikacji mobilnej Mormon Channel.



4

Harmonogram transmisji: Ogólnoświatowe uroczyste spotkanie 
dla młodych dorosłych z cyklu „Twarzą w twarz”.

Inne opcje oglądania
Telewizja i radio
Przekaz na żywo będzie dostępny w miarę możliwości w różnych rejonach świata w telewizji i radiu 
— w stacjach telewizji kablowej, satelitarnej i internetowej oraz w przekazach radia satelitarnego 
i internetowego, włączając w to Mormon Channel HD Radio. Aby uzyskać więcej informacji o 
dostępności programu na swoim obszarze, należy sprawdzić lokalny program telewizyjny bądź wejść 
na strony: mormonchannel .org lub byutv .org.

Aplikacja mobilna Biblioteka ewangelii
Aplikacja mobilna Biblioteka ewangelii jest dostępna w wielu językach i na wielu urządzeniach 
przenośnych, np.: na tabletach i smartfonach z systemami operacyjnymi Apple (iOS) i Android. 
Odwiedź stronę: mobile .lds .org lub sprawdź sklep z aplikacjami na twoje urządzenie, aby dowiedzieć 
się więcej.
Pliki wideo i nagrania tylko audio dla większości języków będą dostępne w ciągu miesiąca od dnia 
nadania przekazu.

Podkasty
Podkasty są dostępne na stronie: devotionals .lds .org.
Języki dla plików wideo i nagrań tylko audio: 
Dostępne języki można sprawdzić na stronie: devotionals .lds .org.


