Okres Wielkiego Postu to okres nowych postanowień oraz porządkowania naszych spraw.
To dobry moment na to, by zadać sobie pytanie, czy dobrze rozporządzaliśmy tym, co otrzymaliśmy od Boga.
To także dobry moment na to, żeby na nowo wziąć odpowiedzialność za wszystkie dobra materialne, jakie
posiadamy.
Dziewięć godzin. Jeden dzień. Tyle wystarczy, aby wysłuchać sporo wiadomości opartych na Biblii i świadectw
osób, które postanowiły radykalnie zmienić podejście do swoich pieniędzy. To szansa, aby poznać ludzi,
którzy
otwarcie
mówią
o
zmaganiach
z
zarabianiem,
długami
i
wydatkami.
Pismo Święte zawiera około 2.300 wersetów, w których Bóg objawił nam zasady dotyczące pracy, zarabiania,
wydawania, oszczędzania, inwestowania, dawania wychodzenia z długów oraz uczenia dzieci, w jaki sposób
powinny korzystać z pieniędzy. Biblia jest więc Instrukcją, jak należy postępować, aby być wolnym
finansowo.
Więc jeśli zastanawiasz się:
– Na czym polega odpowiedzialność w kwestii pieniędzy, pracy i prowadzenia własnej firmy?
– Gdzie szukać rady?
– Jak wydawać pieniądze, dawać i oszczędzać po Bożemu?
– Jak wychodzić z długów?
– Co to jest edukacja finansowa dzieci i czy warto?
– Czy uczciwość może być stylem życia? Jak być uczciwym?
Zatem ta konferencja jest dla Ciebie!
Kiedy: 1 kwietnia 2017 roku.
Gdzie: Dom Diecezjalny TABOR Rzeszów, ul. Połonińska 25, duża aula
Koszt:70 zł (uczestnictwo, podręcznik, kawa, herbata, obiad) - zaliczka 30 zł. płatna po zapisie.
Zapisy na stronie: www.rekolekcje.rzeszow.pl
do dnia 30 marca 2017 r. Liczba miejsc ograniczona.
Plan konferencji (może ulec modyfikacjom)
08.00 – 08.30 Rejestracja uczestników
08.30 – 09.30 Msza Święta
09:30 – 09:45 Przywitanie uczestników
09:45 – 10:15 Wizja, Misja Podstawowe Wartości
10:15 – 11::15 Boża i nasza odpowiedzialność. Praca
11:15 – 11:30 Promocja książek
11:30 – 12:00 Przerwa kawowa
12:00 – 13.10 Wydatki, Poszukiwanie rady
13:15 – 14:15 Obiad
14:15 – 15:45 Dług, Zestawienie. Film „Oliwa wdowy”. Panel dyskusyjny
15:45 – 16:15 Przerwa kawowa
16:15 – 17:15 Dawanie i Oszczędzanie
17:15 – 18:00 Uczciwość, integralność, wieczność. Najważniejsza inwestycja
18:00 – 18.10 Zakończenie
18.10 - 19.00 Modlitwy wstawiennicze dla chętnych o błogosławieństwo Boże w finansach, o wyjście z
długów, itp.
zapraszamy serdecznie i obejmujemy modlitwą,
Marta Fortuniak
Lider Wspólnoty Miriam

