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P R Z E S Ł A N I E  O D  P R Z Y W Ó D C Ó W  O B S Z A R U

Wartość pracy w naszym życiu 
jest niezbędna w przyswojeniu sobie 
lekcji, które przyniosą trwałe szczęście 
i wzrost. Dorastałem w dużej rodzinie, 
która kultywowała zasadę pracy. Od 
przygotowania i uprawiania ziemi pod 
zasiewy po same zasiewy, codzienne 
nawadniania i pielenie w czasie wzro
stu, zbieranie plonów, a następnie prze
chowywanie owoców pracy poprzez 
robienie przetworów czy zamrażanie. 
A wszystko to trzeba było zrobić latem.

Moi rodzice zawsze byli obok 
nas — zachęcając, będąc wiernymi, 
nauczając i pracując razem z nami.
Nigdy nie prosili nas, abyśmy zrobili 
coś, czego sami nie chcieliby zrobić. 
Do błogosławieństw pracy w rodzinie 
należała radość z wykorzystania kre
atywnych pomysłów i „dobrze wyko
nana praca”, zdobycie użytecznych 
zdolności potrzebnych wtedy i w 
przyszłości, służenie innym ludziom, 
zrozumienie oczekiwań związanych 
z pracą i dobre jej wykonanie oraz 
nauczenie się samodyscypliny.

Korzystajcie z możliwości  
zdobycia wykształcenia

Rok przed pójściem do zerówki 
oczekiwano, że nauczymy się wiązać 
buty, będziemy znać się na zegarku 

STRONY LOKALNE

 Na wiosnę każdego roku mamy 
przywilej świętować Wielkanoc, 

która na północnej półkuli przypada na 
czas, kiedy ustępuje mroźna ręka zimy 
i w powietrzu czuje się ciepło wio
sny. Jest to czas odrodzenia i nowego 
początku dla otaczającego nas życia.

Ponownie zachęcamy was, aby
ście stali się samowystarczalni pod 
względem duchowym i doczesnym.

Duchowa i doczesna samowystarczal
ność są ze sobą spójne w ewangelii 
Jezusa Chrystusa.

„Samowystarczalność jest zdolno
ścią, zobowiązaniem i dążeniem do 
zaspokajania duchowych i docze
snych potrzeb życiowych swoich 
własnych i swojej rodziny. Kiedy 
członkowie stają się samowystarczalni, 
mają większą możliwość, aby służyć 
innym ludziom i troszczyć się o nich.

Członkowie Kościoła są odpo
wiedzialni za własny dobrobyt tak 
duchowy, jak i doczesny. Są błogosła
wieni darem wolnej woli, więc mają 
przywilej i obowiązek wyznaczania 
kursu swojego życia, rozwiązywania 
swoich problemów i dążenia do tego, 
by stać się samowystarczalni. Człon
kowie czynią to pod natchnieniem 
Pana, poprzez pracę własnych rąk 1”.

W jaki sposób mogę stać się 
samowystarczalnym pod względem 
doczesnym?

Poznajcie wartość  
i błogosławieństwo pracy

„Zdajmy sobie sprawę z tego, że 
praca jest darem, że siła do wyko
nywania pracy jest błogosławień
stwem, a zamiłowanie do pracy jest 
sukcesem” 2.

Osiąganie doczesnej 
samowystarczalności
Starszy Timothy J. Dyches, Stany Zjednoczone
Drugi Doradca w Prezydium Obszaru Europy

Starszy  
Timothy J. Dyches

CR
AI

G 
DI

M
ON

D,
 ©

 IR
I 2

01
3



S2 L i a h o n a

z tarczą, zapamiętamy adres i numer 
telefonu i nauczymy się drogi do 
szkoły. Podczas lat szkolnych zachę
cano nas, abyśmy zawsze w szkole 
dawali z siebie wszystko, a nasi 
rodzice zawsze wymagali, abyśmy 
dorastali do swojego potencjału.  
Zawsze się uczymy.

Wiara poprzedza cud
„Pan pomaga nam, kiedy zwraca

my się do Niego w trudnych czasach, 
szczególnie kiedy jesteśmy zaanga
żowani w Jego dzieło i postępujemy 
zgodnie z Jego wolą. Jednakże Pan 
pomaga tylko tym, którzy są gotowi 
pomóc samym sobie. Oczekuje, że 
Jego dzieci będą samowystarczalne 
do takiego stopnia, do jakiego są 
w stanie” 3.

Pewna osoba, która niedawno 
ukończyła kurs samowystarczalności 
opowiedziała o swej podróży wypeł
nionej wiarą i działaniem.

„Zaczęłam stosować w praktyce 
wszystko, czego się uczyłam, w tym 
mądrego wykorzystywania czasu.
Teraz czuję, że jestem ważna jako 
osoba i mogę robić to, o czym w prze-
szłości nawet nie śniłam.

Każdego dnia czytam pisma święte 
i modlę się z całego serca — wiem, że 
jestem ważna dla mojego Ojca Niebie-
skiego. Zaczęły mieć miejsce rzeczy, 
jakich sobie wcześniej nie wyobra-
żałam. To było niezwykłe. Jest to tak, 
jakby ktoś kierował moimi krokami, 
kiedy szukałam pracy. Nie miałam 
problemów z językiem.
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Pewnego dnia umówiłam się na 
spotkanie z kobietą szukającą opie-
kunki dla swojej córki i gdy tylko 
przekroczyłam próg ich domu, ta 
mała dziewczynka uściskała mnie 
i pocałowała. Stała u mego boku 
przez całą rozmowę i dzięki temu 
dostałam tę pracę. Mąż kobiety 
pomaga teraz w znalezieniu pracy 
dla mojego syna.

Od tamtej pory jeszcze jedna osoba 
zaoferowała nam pracę. Pewna 
siostra w kościele pomogła mi znaleźć 
mieszkanie. Po raz pierwszy w życiu 
robię coś, czego nigdy wcześniej nie 
byłam w stanie zrobić” 4.

Kiedy pracujemy nad doczesną 
samowystarczalnością, zachowujemy 
dobre zdrowie, ćwicząc regularnie, 
stosując odżywczą dietę i zachowując 
higienę osobistą. Żyjemy w granicach 
naszych środków i oszczędzamy 
pieniądze, unikając długu. Osoba 
samowystarczalna będzie pościć i z 
radością przekazywać szczodrą ofiarę 
postną.

Ścieżka prowadząca do dosko
nałości wymaga życia zgodnego z 
ewangelią każdego dnia. Starajcie się 
być samowystarczalnymi pod wzglę
dem doczesnym i stosujcie wszystkie 
zasady ewangelii Jezusa Chrystusa. 
Modlę się, abyśmy wszyscy to robili 
w ciągu nadchodzących miesięcy. ◼

PRZYPISY
 1. Handbook 2, 6.1.1.
 2. David O. McKay, Pathways to Happiness 

(1957), str. 381.
 3. Starszy L. Tom Perry, Ensign, październik 

1991.
 4. Zob. także NiP 60:13; 130:20–21.

 Minęło już 25 lat, od chwili 
kiedy 1 lipca 1990 roku została 

utworzona Polska Warszawska 
Misja Kościoła Jezusa Chrystusa 
Świętych w Dniach Ostatnich. Od 
tego momentu Kościołowi w Polsce 
przewodniczyli następujący Prezy
denci Misji:

1. Warter Whipple (1990–1993)
2. John M. Cyrocki (1993–1996)
3. Richard F. Ordyna (1996–1998)
4. Douglas F. Tobler (1998–2001)
5. Lawrence G. Lewis (2001–2004)
6. David John Barnett (2004–2007)
7.  Torben Engbjerg (2007–2010)
8. Stanford W. Nielson (2010–2013)
9. Steven C. Edgren (od 2013)

W tym czasie dużo się wydarzyło. 
Byliśmy wielce błogosławieni przez 
Pana. Odwiedzali nas Apostołowie, a 
ostatnio Prezydent Uchtdorf. Mieliśmy 
możliwość uczenia się i nauczania 
zasad wiecznej ewangelii w wolnym 
kraju. Mieliśmy możliwość służenia 
naszym bliźnim, a przede wszyst
kim mogliśmy odwiedzać świątynie 
i zawierać przymierza, aby nasze 
rodziny były na zawsze razem.

Najważniejsze wydarzenia  
z historii Kościoła w Polsce

• luty 1884 — pierwsza Polka,  
Siostra Chalewa, została  
ochrzczona w Austrii.

• 1896–1902 — Zostały utworzone 
niemieckojęzyczne gminy we 
Wrocławiu i w Gdańsku.

• 1903 — Francis M. Lyman (czło
nek Kworum Dwunastu Aposto
łów) poświęcił tereny Polski (pod 
zaborami) oraz Rosję i Finlandię 
na głoszenie ewangelii. Poprosił 
Pana, aby na tych ziemiach zapa
nowała tolerancja i miał w opiece 
prześladowanych z powodu 
swego wyznania oraz aby wolność 
religijna pozwoliła na głoszenie 
ewangelii.

• ok. 1920 — utworzono gminę 
w Zełwągach (Selbongen).

• 1929 — w Zełwągach wybudowano 
jedną z pierwszych kaplic Kościoła 
w Europie.

• 4 sierpnia 1946 — po długim i 
trudnym okresie II wojny światowej 
Starszy Ezra Taft Benson ówcze
sny członek Kworum Dwunastu 
Apostołów odwiedza członków 
w Zełwągach.

• Od 1960 — rozpoczęto proces 
wykonywania mikrofilmów z zapi
sów archiwalnych i kościelnych.

• 1961 — władze państwowe ure
gulowały status gminy Zełwągi, 
dokonano rejestracji Kościoła jako 
związku wyznaniowego.

• 1965 — Maria Królikowska został 
ochrzczona jako pierwszy członek 
Kościoła w socjalistycznej Polsce. 

Z  H I S T O R I I  K O Ś C I O Ł A  W  P O L S C E

25 lat Polskiej Warszawskiej Misji
Dariusz Dresler, Warszawa
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Zajęła się przekładem Księgi  
Mormona na język polski.

• 1971 — po wyjeździe do Niemiec 
ostatniego prezydenta gminy, 
Ericha Konietza, zamknięto gminę 
w Zełwągach.

• Maj 1977 — Kościół Jezusa 
Chrystusa Świętych w Dniach 
Ostatnich został oficjalnie zareje
strowany przez Urząd ds. Wyznań. 
Rejestracja ta jednak nie pozwalała 
na otwarte głoszenie ewangelii.

• 24 sierpnia 1977 — Prezydent 
Spencer W. Kimball ofiarował w 
Ogrodzie Saskim w Warszawie 
modlitwę poświęcającą Polskę 
do głoszenia ewangelii.

• 1977–1979 — Pierwsza para misjo
narska w Polsce (Starszy i Siostra 
Ciembronowicz).

• 1979 — otwarcie pierwszego cen
trum Kościoła dla odwiedzających 
na Nowym Świecie w Warszawie.

• Czerwiec 1982 — publikacja pol
skiego przekładu Księgi Mormona. 
Uzyskano zgodę od Polskiego 
Rządu na jej rozpowszechnianie.

• 1985 — Przybywa nowa para 
misjonarska Juliusz i Dorothy 
Fussek zastępując Mazurów (którzy 
przyjechali po Ciembrowiczach). 
Służą w Polsce przez 5 lat.

• 1986 — Prezydent Monson z 
Pierwszego Prezydium przybył do 

Warszawy. Uzyskał od władz pol
skich zgodę na budowę kaplicy 
i przysłanie misjonarzy do Polski. 
1 czerwca w Ogrodzie Saskim w 
Warszawie ofiarował modlitwę 
dziękczynienia i błagania.

• 1987 — Polska stała się częścią 
Austriackiej Wiedeńskiej Misji 
Kościoła z Dennisem B. Neuen
schwanderem jako Prezydentem 
Misji.

• Czerwiec 1988 — Starszy Matthew R. 
Binns i Sean K. Peterson byli pierw
szymi młodymi misjonarzami przy
słanymi do Polski po rocznej służbie 
w Misji Chicago w USA.

• Maj 1989 — w okresie przemian 

Uczestnicy Konferencji 
z okazji 25- lecia PWM
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ustrojowych po odzyskaniu przez 
Polskę pełnej wolności nastała wol
ność religijna w naszym kraju.

• 15 czerwca 1989 — wkopanie 
kamienia węgielnego pod pierwszą 
(i jak do tej pory jedyną) kaplicę 
Kościoła.

• 1 lipca 1990 — utworzenie Polskiej 
Warszawskiej Misji Kościoła z 
Walterem Whipplem jako pierw
szym Prezydentem Misji.

• Październik 1990 — wizyta przed
stawicieli władz naczelnych: 
Starszego Gordona B. Hinckleya 
z Kworum Dwunastu Apostołów 
i Hansa B. Ringgera – Prezydenta 
Obszaru.

• Czerwiec 1991 — Poświęcenie 
Kaplicy na Woli przez Starszego 
Russella M. Nelsona z Kworum 
Dwunastu Apostołów.

• Czerwiec 1991 — Występ Mor
mońskiego Chóru Tabernakulum 
w Operze Narodowej w Warsza
wie. Koncert transmitowany był 
przez większość stacji radiowych 
i telewizyjnych.

• Kwiecień 2000 — Wizyta Prezy
denta Polskiej Warszawskiej Misji 

– Douglasa F. Toblera i Roberta 
Żelewskiego — przedstawiciela 
Kościoła ds. kontaktów ze społe
czeństwem w Pałacu Prezydenckim.

• 19 grudnia 2000 — Kościół przekazał 
Polskiemu Archiwum Narodowemu 

odkupione od prywatnego kolekcjo
nera archiwum rodziny Potockich. 
Archiwum zawiera dokumenty 
Państwa Polskiego z okresu od XVII 
do XX wieku.

• 12 maja 2002 — utworzono pierw
szy dystrykt Kościoła. Polski War
szawski Dystrykt obejmował gminy: 
Warszaw 1, Warszawa 2, Łódź, 
Lublin i Białystok. 30 maja 2004 
roku utworzono Dystrykt Katowicki 
a w roku 2014 Dystrykt Bydgoski.

• 28 czerwca 2015 w Kaplicy w 
Warszawie odbyła się Konferencja 
z okazji 25. rocznicy powstania 
Polskiej Warszawskiej Misji. ◼

Konferencji z okazji 25- lecia PWM
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Mateusz Zbigniew Turek nowym 
prezydentem Polskiej Warszawskiej Misji

 Z dniem 1 lipca 2016 roku Mate
usz Zbigniew Turek przejmie po 

Stevenie C. Edgrenie przewodzenie 
Polskiej Warszawskiej Misji.

Brat Turek (36 lat) oraz Adrienne 
Turek mają troje dzieci i są członkami 
Okręgu Dortmund w Niemieckim 
Dortmundzkim Paliku. W Polskiej 
Warszawskiej Misji zastąpią w lipcu 
bieżącego roku prezydenta Stevena C. 
Edgrena i siostrę Marthę Susan 
Edgren. Brat Turek służy jako doradca 
w prezydium palika, a wcześniej 
służył jako członek rady wyższej, pre
zydent gminy, prezydent Szkoły Nie
dzielnej w okręgu, prezydent kworum 

starszych oraz misjonarz w Angielskiej 
Misji Południowego Londynu. Pracuje 

Brat i Siostra Turek
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 Prezydium Obszaru Europy przygo
towało dla członków Kościoła plan 

na rok 2016. Skupia się on na trzech 
obszarach, w których możemy się 
doskonalić:

Przyprowadź przyjaciela

a. Zaproś przyjaciół, aby razem 
z nami cieszyli się dniem sabatu

b. Zaproś przyjaciół na lekcję 
o Chrystusie odbywającą się 
w naszym domu

c. Podczas cotygodniowego spotka
nia rady okręgu skup się na tym, 
jak pomóc w postępie nowym 
przyjaciołom

Osiągnij duchową i doczesną 
samowystarczalność

a. Ciesz się błogosławieństwami 
przestrzegania sabatu, postu, 
składania ofiar postnych i 
dziesięciny

b. Doskonal zwyczaj codziennej 
modlitwy i studiowania pism 
świętych oraz cotygodnio
wych domowych wieczorów 
rodzinnych

c. Promuj wykształcenie, zdolność 
do pracy i rozwój zawodowy

jako koordynator ds. seminariów 
i instytutów. Urodził się w Jeleniej 
Górze w rodzinie Zbigniewa Turka 
i Elżbiety Jolanty Kaźmierczak.

Siostra Turek służy jako prezydent 
Organizacji Podstawowej, a wcześniej 
służyła jako doradczyni w prezydium 
Stowarzyszenia Pomocy i Organizacji 
Podstawowej w okręgu, sekretarka 
Stowarzyszenia Pomocy w okręgu 

oraz nauczycielka w Stowarzysze
niu Pomocy i Organizacji Podsta
wowej. Urodziła się w Räckelwitz 
w Niemczech w rodzinie Matthiasa 
Rudolfa Hammera i Marion Marianne 
Hammer.

Brat Turek jest jednym z najmłod
szych spośród nowo powołanych 168 
prezydentów misji Kościoła na całym 
świecie. ◼

Znajdź informacje na temat przodka

a. Uzupełnij broszurę „Moja rodzina”
b. Korzystaj ze strony FamilySearch, 

aby określić przodków, którzy 
potrzebują obrzędów świątynnych

c. Zabieraj nazwiska członków 
rodziny do domu Pana

Bracia z Prezydium Obszaru wysto
sowali do nas następujące słowa:

„Mamy nadzieję na to, że wszy
scy przystąpią do Chrystusa. Kiedy 
zastosujemy się do tych trzech prio
rytetów, wzrośnie nasza wiara, a my 
będziemy mieć większe poczucie 
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Aby zbliżyć nas do Niego
Radosław Zań,
Prezydent Polskiego Katowickiego Dystryktu
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spokoju i bezpieczeństwa. Widzimy, 
jak ludzie wiodą radosne życie, cie
szą się dniem sabatu, przygotowują 
się do wejścia do świątyni, przyjęcia 
obrzędów oraz zawarcia przymierzy 
niezbędnych do wywyższenia ich 
rodzin. Widzimy, jak Kościół nadal 
wzrasta i osiąga cel postawiony w 
2010 roku, jakim było podwojenie 
liczby aktywnych członków do 2020 
roku. Prosimy Was, aby ten plan był 
bardzo prosty. Jeśli jesteście przy
wódcami, naradzajcie się wspólnie i 
zapraszajcie tych, którym służycie, aby 
pracowali nad tymi trzema prioryte
tami. Następnie pomóżcie im w ich 
wysiłkach. Dziękujemy Wam za Waszą 
bezinteresowną służbę i oddanie 
Zbawicielowi”.

Cel związany ze znajdowaniem 
informacji na temat przodków w tym 
roku zbiega się z planowanym na 
wrzesień otwarciem świątyni we Frei
bergu. Jakże błogosławieni jesteśmy, 
że żyjemy w czasach, gdy w wielu 
przypadkach prowadzenie poszuki
wań genealogicznych nie wymaga 
od nas nawet wyjścia z domu. W 
ciągu ostatniej dekady w Internecie 
umieszczone zostały miliony indek
sów i zdjęć związanych z polską 
genealogią, z których możemy korzy
stać. Szczerze zachęcam wszystkich 
członków Kościoła w Polsce, aby 
postawili sobie za cel udanie się 
jesienią do świątyni i zabranie do niej 
danych swoich przodków. Przejrzyj
cie szuflady w poszukiwaniu metryk, 
spiszcie informacje, gdy odwiedzacie 

FamilySearch.org
Strona Kościoła, która zawiera 

zdjęcia prawie 4 milionów akt 
metrykalnych z diecezji lubelskiej, 
częstochowskiej, radomskiej i gliwic-
kiej. Dodatkowo po zalogowaniu 
z użyciem konta LDS można prze-
glądać prawie milion zdjęć z wielu 
rzymsko-  i greckokatolickich parafii z 
terenu zachodniej Ukrainy, które były 
zamieszkiwane przez polską ludność. 
Na tej stronie możemy również 
gromadzić dane o przodkach (Family 
Tree) i przygotowywać karty do wyko-
nania obrzędów w świątyni.

geneteka.genealodzy.pl
Baza danych zawierająca 18 milio-

nów indeksów z całej Polski, które 
można przeszukiwać on- line.

szukajwarchiwach.pl
Strona Archiwów Państwowych, 

zawierająca ok. 18 milionów skanów 
dokumentów z wielu rejonów Polski.

metryki.genbaza.pl
Po zalogowaniu (darmowe konto 

do założenia na stronie genpol.com) 
możemy przeglądać zdjęcia metryk z 
Archiwów Państwowych w Łodzi, Kiel-
cach, Grodzisku Mazowieckim, Mławie, 
Pułtusku i Łowiczu, oraz z Archiwum 
Diecezjalnego w Kielcach.

agad.gov.pl/inwentarze/testy.html
Księgi metrykalne z kresów wschod-

nich, np. ponad 1800 rzymskokatolic-
kich ksiąg metrykalnych z archidiecezji 
lwowskiej.

regestry.lubgens.eu
Ponad 4 miliony indeksów z rejonu 

Lubelszczyzny

basia.famula.pl
Prawie 3 miliony indeksów, głównie 

z Wielkopolski.

poznan- project.psnc.pl
Baza danych ślubów zawartych 

w Wielkopolsce w XIX wieku. ◼

Najpopularniejsze internetowe  
źródła genealogiczne
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groby na cmentarzu, rozmawiajcie 
z rodzicami i dziadkami i na dobry 
początek wypełnijcie broszurę „Moja 
rodzina”. Gwarantuję wam, że jeśli 
przekopiecie się przez XX wiek, drzwi 
do wspaniałych odkryć rodzinnych 
staną przed wami otworem. Jedyne 
co nas może ograniczać, to brak chęci 
by wykonać pierwszy krok. Ja wyko
nałem go ponad 10 lat temu, gdy jako 

nowo nawrócony przejechałem przez 
całą Polskę, znad morza do Biłgoraju, 
by tam w biurze parafialnym, na 
cmentarzu i w domu moich przodków 
zakochać się w genealogii. Ta miłość 
trwa do dziś, a ja mam zupełne świa
dectwo, że nie jest to zwykłe hobby, 
ale dzieło naszego Pana, by „przy-
nieść nieśmiertelność i wieczny żywot 
człowiekowi” (Mojżesz 1:39). ◼
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 W dniach 21 25 lipca odbyła się 
Konferencja Młodych Dorosłych 

w Rumunii. Była to dla nas wszystkich 
mieszanka duchowych doświadczeń 
i świetnej zabawy, czyli wszystkiego 
tego, czego potrzebują młodzi ludzie! 
Mieliśmy okazję uczestniczyć w 
warsztatach przygotowanych przez 
doświadczonych ludzi, zajęciach, które 
pozwoliły nam poczuć się jak amery
kańscy pionierzy (bo w końcu jeste
śmy pionierami w naszych krajach, 
czyż nie?), rozkoszować się widokiem 
gór i lasów Rumunii, co pomogło nam 
po raz kolejny zachwycać się dzie
łami Stwórcy. Czekały też na nas gry i 
zabawy, pozwalające lepiej się poznać 
i zawrzeć więzi, co do których mamy 
nadzieję, że przetrwają długie lata i 
jesteśmy pewni, że z pomocą Pana 
będzie to możliwe.

Jestem wdzięczna za to, że przy
wódcy Kościoła myślą i troszczą się o 
nas i pomagają nam zapewnić okazję 
do spotkania się i wspólnego spędzenia 
czasu w tak licznej grupie. Kto na co 
dzień jest w stanie zobaczyć w swojej 
gminie na spotkaniu sakramentalnym 
150 osób podzielających nasze poglądy 
i posiadających podobne cele? To bar
dzo wzmacnia nasze świadectwa. ◼

 30 października 2015 r. 
członkowie wraz z 

misjonarzami gminy Wrocław 
zorganizowali imprezę Hallo
ween, na którą zostały zapro
szone dzieci wraz z rodzinami 
z Legnicy. W całym mieście 
 w szkołach i przedszkolach, 
gdzie tylko wyrażono na to 
zgodę, były rozwieszone 
plakaty. Znajomi zapraszali 
znajomych. W programie były 
różnorodne konkursy i gry, 
warsztaty wykrawania dyni 
i dekorowania ciasteczek, 
zabawa w mumię. Gośćmi 
imprezy były dzieci ze Sto
warzyszenia „Otwórz Serce”, 
które zaprezentowały pokaz 
taneczny. Uczestnicy zabawy mieli 
okazję wziąć udział w tańcu zumba. 
Ci odważniejsi zatańczyli na scenie. 
Nie zabrakło też smacznych przeką
sek, przyniesionych w dużej mierze 
przez samych gości, którzy wykazali 
się dużą pomysłowością. Przygoto
wali smakołyki w stylu Halloween. 
Impreza została zorganizowana w 
wynajętej sali w Klubie Nauczyciela 
w Legnicy, a wzięło w niej udział 
150 uczestników. Rozentuzjazmo
wani goście pytali o kolejne takie 
imprezy, których z pewnością nie 
zabraknie. ◼ PO
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Jeśli chcesz przeczytać na stro-
nach lokalnych o tym, co się 

dzieje w twojej gminie, napisz 
artykuł i wyślij go na adres: 
aleksandra.zan@gmail.com

Możesz też pisać na temat ducho-
wych doświadczeń, przeżyć związa-
nych z pracą misjonarską, świątynią, 
służbą, nawróceniem itp.

Termin nadsyłania materiałów do 
wydania na październik 2016 upływa 
30 czerwca 2016 r. ◼

Impreza Halloween w Legnicy
Aleksandra Zań, Lokalne strony Liahony

G Ł O S Y  Ś W I Ę T Y C H  W  D N I A C H  O S T A T N I C H

Konferencja  
Młodych Dorosłych 
w Rumunii
Agnieszka Ilnicka, gmina Warszawa I


