Aby zbliżyć się
do Niego
OBSZAR EUROPY 2021

Wizja

„Zaproście wszystkie dzieci Boga, po obu stronach zasłony, aby przyszły do swojego Zbawiciela,
otrzymały błogosławieństwa świętej świątyni, zaznały trwałej radości i były godne uzyskania życia
wiecznego”.
PREZYDENT RUSSELL M. NELSON

Priorytety

Podążać za prorokiem
■ Zapraszać przyjaciół na spotkanie sakramentalne
■ Przynosić dane przodków do świątyni
■

Cele


Ciesz się błogosławieństwami codziennej pokuty.



W duchu modlitwy poszukuj możliwości posługi.



Zaproś członków rodziny, krewnych i przyjaciół na spotkanie sakramentalne, aby dowiedzieli się więcej o
Chrystusie.



Udostępniaj rodzinie i przyjaciołom kościelne przesłania w Internecie.



Bądź w pełni zaangażowany w program „Przyjdź i naśladuj mnie” i w duchu modlitwy zabiegaj o osobiste
objawienie.



Wzmacniaj wiarę w Jezusa Chrystusa poprzez głębokie przeżywanie świętości dnia sabatu w domu i w kościele.



Okazuj wielką troskę nowym członkom oraz członkom powracającym do aktywności.



Stale troszcz się o dorastające pokolenie.



Podczas spotkania rady okręgu skup się na tym, jak na ścieżce przymierza pomóc w osobistym postępie
członkom i przyjaciołom oraz rodzinom.



Bądź godny otrzymania rekomendacji świątynnej.



Zabieraj imiona i nazwiska członków rodziny do Domu Pana i pomagaj w tym innym ludziom.



Dołóż wszelkich starań, aby sprawą najwyższej wagi było dla ciebie zjednoczenie rodzin po obu stronach
zasłony oraz sprawienie, że będą kompletne.

Wskaźniki postępu
Przywódcy okręgu i palika będą mogli sprawdzić postępy poprzez monitorowanie
następujących kluczowych wskaźników ze Sprawozdania kwartalnego:


Wywiady dotyczące posługi



Obdarowani członkowie posiadający aktualną rekomendację świątynną



Obecność na spotkaniu sakramentalnym: w kościele i w domu



Członkowie, którzy przedłożyli nazwiska swoich przodków celem wykonania obrzędów
świątynnych

Realizacja

Konkretne działania, jakie mają podjąć członkowie, by pomóc poszczególnym osobom i
rodzinom brać udział w dziele zbawienia, są ważną częścią planu dla obszaru.
Przywódcy: Członkowie rad koordynujących, palików i okręgów powinni w duchu modlitwy
opracować konkretne kroki, które podejmą, aby zrealizować wizję obszaru, jego priorytety i
cele. Zachęcamy przywódców, aby w duchu modlitwy pomyśleli o konkretnych osobach, na
których skupią swoją uwagę.
Poszczególne osoby i rodziny: Zachęcamy poszczególne osoby i całe rodziny do tego, aby
wyznaczyć konkretne, wymierne cele i zapisać je na małej karcie, która będzie im przypominać
o konieczności podejmowania codziennych wysiłków w trzech aspektach planu dla obszaru.
Odpowiedzialność i sprawdzanie postępów: Siedemdziesiąci Obszaru zachęcają
prezydentów palików, aby opracowali konstruktywne sposoby wdrażania planu dla obszaru i
jednocześnie stale sprawdzają ich postęp. Prezydenci palików natomiast zachęcają biskupów,
aby współpracowali z przywódcami kapłańskimi i organizacji pomocniczych, aby opracowali
sposoby na wdrożenie planu dla obszaru i podobnie jednocześnie sprawdzają postępy oraz
motywują do działania.

Więcej materiałów znajdziesz na stronie:

www.koscioljezusachrystusa.org/planobszaru2021
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