PIKNIK CHRZEŚCIJAŃSKI W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
NA „PIASKACH”
DATA: 31 sierpnia (sobota) 2019 r., godzina 10.00
MIEJSCE: Stanica Harcerska przy zalewie Piaski Szczygliczka w Ostrowie Wielkopolskim

Piknik w Ostrowie Wielkopolskim to chrześcijańska impreza organizowana cyklicznie od
wielu lat nad pięknym i malowniczym zalewem Piaski Szczygliczka. Co roku przyciąga ona
wielu chrześcijan z naszego regionu, a także z całej Polski.
W programie imprezy przewidujemy nabożeństwo i chrzest wodny oraz koncerty, słynną
ostrowską grochówkę, ciasto, sałatki, ognisko, kiełbaski oraz gry i zabawy dla dzieci i dorosłych.
Najważniejsza jest jednak miła atmosfera wypełniona obecnością Jezusa, którego wszyscy
kochamy.
Plan pikniku (ramowy):
Potwierdzenie wcześniejszej rejestracji internetowej – od godz. 9.30
Nabożeństwo - godz. 10.30
Słowem Bożym usługiwać będzie

pastor Sean Mullarkey z Irlandii
Sean jest biskupem ponad trzydziestu kościołów chrześcijańskich w Irlandii oraz
pastorem dużego wielokulturowego kościoła St. Marks Church w Dublinie. Sean jest
charyzmatycznym mówcą i obdarowanym nauczycielem Słowa Bożego. Przyjedzie razem
z żoną Susan. Wspólnie z żoną i czwórką swoich dzieci z pasją pomagają w budowaniu
Królestwa Bożego, kochają i wspierają chrześcijan w Polsce.
Modlitwy indywidualne z uczestnikami pikniku

prezbiter Ryszard Krzywy
Chrzest wodny – ok. godz. 13.00 nad zalewem
Obiad – ok. godz. 14.00
Koncert
Edi & przyjaciele
(pastor KChWE Zbór w Cieszynie Edwin Guznar z przyjaciółmi)
Poczęstunek (kawa, ciasto, sałatki)
Ognisko + kiełbaski
Gry i zabawy dla dzieci i dorosłych
Koncerty różnych formacji muzyki chrześcijańskiej
Zakończenie - ok. godz. 20.00
Koszt pikniku:
 od osoby - 15 zł
 dzieci do dziesiątego roku życia 7 zł
PS. Bardzo ważna uwaga!!! Od tego roku wyżywienie zapewniamy wyłącznie osobom,

które zarejestrowały się przez stronę internetową Kościoła Zielonoświątkowego
w Ostrowie Wlkp. i opłaciły koszt pikniku przelewem na konto kościelne. Link do
strony z formularzem rejestracyjnym http://kzostrow.pl w zakładce aktualności.
Rejestracja do dnia 20 sierpnia 2019r.
Dokonane wpłaty nie podlegają zwrotowi.
Wpłaty na konto: BOŚ S.A. Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
69 1540 1173 2117 4006 1517 0001 (tytułem: Piknik 2019 imię i nazwisko)
Osoby niezarejestrowane i bez wpłaty muszą zapewnić sobie poczęstunek we własnym
zakresie.

