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Poznań, 27  marca 2022 roku 

Do zborów ludu Bożego! 

Drodzy Bracia i Siostry w Panu naszym Jezusie Chrystusie! 

Łaska i Pokój Boży niech zawsze będą z Wami! Efez. 6:10. 

Zbór Pana w Poznaniu z przyjemnością zawiadamia, że w dniach od 30 kwietnia do 2 maja 2022 r.  

w Domu Modlitwy w Poznaniu, przy ulicy Dziewińskiej 40, odbędzie się Generalna Konwencja organizowana 

przez ŚRM "Epifania" przy współudziale Zboru Pana w Poznaniu, na którą Was serdecznie zapraszamy.  

Informujemy, że zgodnie z planem, konwencja rozpoczyna się w dniu 30 kwietnia o godz. 1030 (program 

dostępny na stronie wewnętrznej Ruchu, www. epifania.pl). 

Braterstwo przyjeżdżający w przeddzień konwencji (tj. 29 kwietnia) własnym transportem, proszeni są  

o kierowanie się bezpośrednio do wskazanych wcześniej miejsc noclegu. Miejsce noclegu zostanie wskazane 

przez br. kwatermistrza Jarosława Jackowiaka w oddzielnej korespondencji skierowanej do zborów nie 

później niż na tydzień przed konwencją. Braterstwo przyjeżdżający innymi środkami lokomocji (PKP, PKS, 

Samolot) proszeni są o poinformowanie brata Łukasza Olekszego (506 041 667) (koordynującego odbiór 

braterstwa z Dworców) lub kwatermistrza  br. J. Jackowiaka (537 77 97 07) telefonicznie lub SMSem o dokładnej 

godzinie i miejscu przyjazdu w celu odebrania i przewiezienia do miejsca noclegu.  Nie będzie stałego dyżuru 

Braci na Dworcu PKP, natomiast będziemy przyjeżdżać po braterstwo zgodnie z potrzebami. Ci z Was, 

którzy przyjadą w dzień konwencji, proszeni są o kierowanie się bezpośrednio do Domu Modlitwy. Dojazd  

z Dworca głównego PKP w kierunku Junikowa tramwajem nr 6 i wysiadać przy pętli Budziszyńskiej.  

Uprzejmie prosimy o nadesłanie wypełnionej załączonej imiennej listy osób pragnących wziąć udział  

w konwencji, z zaznaczeniem: 

1. kto będzie korzystał i w jakie dni z kwatery w hotelu, 

2. podziału osób na pokoje (większość to pokoje dwuosobowe), 

3. kto będzie korzystał i w jakie dni z odpłatnego obiadu (w cenie 30 zł), 

4. środka transportu, również jeśli jest to własny samochód. 

 

Bardzo prosimy o nadesłanie odpowiedzi w terminie do 10 kwietnia na adres mailowy kwatermistrza: 

jarekjack@gmail.com lub listownie pocztą do Domu Modlitwy. W przypadku rezygnacji z udziału w konwencji 

osób zgłoszonych po przesłaniu listy do Poznania, prosimy o zgłaszanie zmian telefonicznie pod numerem: 

kwatermistrza J. Jackowiak, kom. 537 77 97 07). Nalegamy, aby bardzo poważnie potraktować naszą prośbę 

co do deklaracji imiennych, tak aby możliwe było uniknięcie zbędnych nakładów finansowych. Jeżeli nikt  

z danego zboru, do którego wysłaliśmy zaproszenie lub zostało pobrane ze strony internetowej nie udaje się  

na konwencję, prosimy również o tym fakcie nas powiadomić. 

Osoby nie zgłoszone nie będą zakwaterowane. Osoby, które wstępnie zostaną zakwaterowane na podstawie 

nadesłanych zgłoszeń i zostaną o tym poinformowane, a nie przyjadą i nie poinformują nas o tym , będą musiały 

niestety ponieść koszty zarezerwowanych noclegów. 

         Urządzenie konwencji w obecnych trudnych czasach i wzmagającego się ucisku przekracza możliwości 

jednego zboru. W związku z tym zwracamy się do Was, Drodzy Braterstwo, z uprzejmą prośbą o wsparcie 

finansowe w celu zabezpieczenia potrzeb materialnych konwencji, by społecznie chwalić naszego dobrego Boga  

i miłego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 
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Wierzymy, że nasz dobry Stworzyciel Bóg i Pan Jezus Chrystus obficie pobłogosławią słowem Prawdy serca 

i umysły Dzieci Bożych w czasie trwania tej uczty duchowej. „Weselę się z tego, że mi powiedziano: Do Domu 

Pańskiego pójdziemy” (Ps. 122:1). 

Zasyłamy Wam wszystkim chrześcijańskie, braterskie pozdrowienia z życzeniami wielu radości z Prawdy  

i jej Ducha oraz opatrzności Pańskiej na drodze Waszego poświęconego życia. Ps. 34:4, 8-10. 

 

W imieniu Zboru Pana w Poznaniu  

 

 

Brat Henryk Olekszy  


