



Ta szkoła oferuje nauczanie i szkolenie w zakresie daru proroctwa, 
słowa poznania i mądrości. Zawiera kilka praktycznych warsztatów.

Rezerwacji dokonasz klikając tutaj:   EVENTBRITE 

Sesje obejmują:
Wartość proroctwa
Przygotowanie do proroctwa
Jezus Prorok
Dar proroctwa w Kościele Nowego Testamentu
Dar proroctwa na przestrzeni wieków
Otrzymywanie słów poznania
Posługiwanie proroctwem
Interpretacja
Twórcza moc proroczego słowa
Warsztaty Aktywacji Proroczej
Proroctwo w życiu codziennym

Program:
Piątek 19:00 - 22:00.  (20:00 - 23:00 czasu polskiego)
Sobota: 09:00 - 21:30.  (10:00-22:30 czasu polskiego)

WYDARZENIE WYMAGA TYLKO DAROWIZNY 
po opłacie za rezerwację w wysokości 5 GBP (25 złotych)

Szkoła Proroctwa i Posługa 

Modlitwa o Cudowne Uzdrowienie


Data: 16 - 17 kwietnia 2021

Czas (UK): 19:00 BST

Czas: 20:00 czasu polskiego


Poniżej wskazówki do dokony-
wania rezerwacji

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-prophecy-school-online-with-damian-stayne-registration-147103718181


Weekend kończy się otwartą internetową posługą na żywo Fire & 
Light oraz Miracle Healing Service (Ogień i Światło oraz 
Modlitwa o Cudowne Uzdrowienie), która rozpocznie się o godzinie 
19:00 w sobotę na naszym kanale YouTube. (o godzinie 20:00 czasu 
polskiego) 
Zapraszaj znajomych! 
UWAGA: 
Tłumaczenia symultaniczne amatorskie dostępne będzie w językach 
słowackim, polskim, francuskim, węgierskim i czeskim. 
Każdy uczestnik będzie potrzebował własnego urządzenia, aby wziąć 
udział w warsztatach. 
Konferencja odbędzie się na platformie ZOOM. Pobierz bezpłatnie 
aplikację ZOOM na laptopa lub telefon. Wyślemy Ci link przed 
wydarzeniem. 
Posługa Fire & Light and Miracle Healing Service (Ogień i Światło 
oraz Modlitwa o Cudowne Uzdrowienie) w sobotni wieczór jest 
otwarta dla wszystkich. 
Dokonując rezerwacji zobowiązujesz się do wzięcia udziału w całości 
wydarzenia. 

W miłości Jezusa, 

Wspólnota Cor et Lumen Christi

Rezerwacji dokonasz klikając tutaj:   EVENTBRITE 

https://www.eventbrite.co.uk/e/the-prophecy-school-online-with-damian-stayne-registration-147103718181








Kliknij tu, aby rozpocząć 
rezerwację

Twoje nazwisko

sprawdzić



Jeśli płacisz Kartą

Numer karty

Data ważności

Kod bezpieczeństwa

Kod pocztowy

Jeśli płacisz przez Paypal

Zaloguj się do swojego konta Pay-
Pal i podążaj wedle instrukcji



Numer telefonu 
komórkowego uczestnika

Jeśli mężczyzna kliknij tu

Jeśli kobieta kliknij tu

Kliknij tu jeśli chcesz otrzymy-
wać powiadomienia o kolejnych 
naszych wydarzeniach

Nazwisko uczestnika

Imię uczestnika

Adres email uczestnika

Kliknij tutaj w celu dokonania 
rezerwacji




