
      

 

 

 
 

  
26 -27 maja 2018 
Rejestracja:  
Sobota od godziny 8:30 
Zakończenie w niedzielę o godzinie 17:00 

Highfield House, St John’s Way 
Chertsey, KT16 8BZ 
Parking:  przy Salesian School  
obok Highfield House 
Kod pocztowy: KT16 8BX. 
 
Aby zarezerwować miejsce prosimy o  
wpłacenie zaliczki w wysokości £10 na pokrycie części kosztów konferencji.  
Zaliczka nie podlega zwrotowi. 
Podczas konferencji będzie zbierana kolekta na wsparcie wspólnoty. 
Posiłki: podczas konferencji będą serwowane ciepłe posiłki. 

Zakwaterowanie: ilość miejsc noclegowych w pokojach wieloosobowych 
w Highfield House jest ograniczona. Jeżeli potrzebujesz zakwaterowania prosimy 
o zarezerwowanie odpowiedniego biletu na Eventbrite. 

Wzięcie udziału w konferencji oznacza wyrażenie zgody na ewentualne 
wykorzystanie zdjęć lub nagrań video w celach promocyjnych. 

 
Aby zarezerwować miejsce zaloguj się na:     

www.coretlumenchristi.org  Events  Calendar 

 e-mail: coretlumendlapolakow@gmail.com 
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Konferencja z inspirującymi nauczaniami i praktycznymi świadectwami, która 

pomoże nam wejść w głębszą relację z Bogiem, a przez to doświadczyć pełni życia 

z Nim.  

Nauczania będą obejmować następujące tematy: 

 Pogłębienie modlitwy osobistej; 

 Większe doświadczenie Boga w sakramentach;  

 Wspólnota braterska i wzrost w miłości wzajemnej;  

 Wzrastanie w wolności i odpowiedzialności; 

 Jak ustalić życiowe priorytety tak, aby pełniej żyć z Bogiem;  

 Wzrastanie w świętości w codziennym życiu. 

W czasie konferencji będzie również czas na uwielbienie, Mszę Świętą, osobistą 

refleksję oraz posługa z modlitwą nad ludźmi. 

 



 

 
 

 

 

This weekend of inspiring talks and 
practical workshops aims to: 

 Deepen your personal 
relationship with the Lord; 

 Give you a more powerful 
experience of God's love, 
forgiveness and saving grace in 
your life; 

 Lead you to a deeper faith 
through receiving more of the 
power of the Holy Spirit; 

 How to continue to grow in 
your Christian life. 

 The weekend also includes 
Holy Mass and Adoration; 
Praise and Worship; 
Confession; food, fun and 
fellowship.  

 

Programme 

Saturday  
9.00 am – 10.00 pm 

(Registration: 8:30am) 

Sunday  
9.00 am – 5.00 pm 

 

"The Christian life... is an 

encounter with Jesus Christ. 

And it's the Holy Spirit who 

brings me to this encounter 

with Jesus Christ" 

Pope Francis 2016 

Pełnia życia w Bogu 
 

26-27 maj 2018, Highfield House, Chertsey 
Cor et Lumen Christi Community 

wpisowe £10  
 


