
 

„SZKOŁA UZDRAWIANIA I WYPOSAŻANIA UCZNIÓW 
CHRYSTUSA” 

„Idąc na cały świat, głoście ewangelię…” (Mk.16,15) 
 

Plan V Szkoły Uzdrawiania i Wyposażania: 2018/2019 rok 
Terminy i tematy Szkoły:  
13.10.2018:  - Cel Szkoły: droga do osobistej wolności; poszerzanie Bożego Królestwa na ziemi 

        - Dzieło odkupienia (nowe stworzenie w Chrystusie; duchowe prawa; duchowy i cielesny wierzący) 
        - Stare i Nowe Przymierze (istota przymierza; SP i NP. – istotne różnice) 

         - Nasza pozycja w Chrystusie (tożsamość i dziedzictwo w Chrystusie; władza i autorytet wierzącego)  
17.11.2018:  - Osoba Ducha Świętego (dzieło i rola Ducha Świętego w życiu wierzącego; chrzest Duchem Świętym) 
                     - Kroki do słyszenia Boga 
                     - Prowadzenie Ducha Świętego (jak rozpoznawać Boże prowadzenie) 
                     - Dary – manifestacje Ducha Świętego (słuchanie Boga - praktyka) 
  8.12.2018:  - Biblijna wiara (życie wiarą)  

        - Jak wzrastać w wierze i zwyciężać poprzez wiarę; Boże Słowo „Logos” i „Rema” 
        - Osobiste proroctwo i jego rola w naszym życiu  

         - Słuchanie osobistego „Rema” (teoria + praktyka) 
12.01.2019:  - Dwa królestwa; Duchowa wojna; Modlitwa za niezbawionych 
         - Duchowe uwolnienie – droga do osobistej wolności cz. I i II 
                      - Przekleństwa pokoleniowe i ich wpływ na życie człowieka (posługa uwolnienia) 
  9.02.2019:  - Rany emocjonalne i ich konsekwencje (trzy korzenie odrzucenia; wolność od odrzucenia) 
                     - Gorzki korzeń goryczy (depresja: przyczyny i wolność od depresji) 
                     - Wykorzystanie emocjonalne – fizyczne – finansowe i seksualne (posługa uwolnienia i uzdrowienia) 
  9.03.2019:  - Kontrola – Manipulacja – Dominacja 
         - Duch Izebel i Achaba (czary w rodzinie i kościele) 
         - Więzi duszy i ich skutki (zrywanie nie Bożych więzi) 
                     - Seks i grzechy natury seksualnej (posługa uwolnienia) 
13.04.2019:  - Choroby i ich przyczyny (dlaczego choroby obfitują; duchowe korzenie chorób) 
                     - Boża wola dotycząca uzdrowienia i uwolnienia (dzieło odkupienia) 
                     - Demoniczne warownie powstrzymujące Kościół od uwalniania od demonów i uzdrawiania chorych  
                     - Uzdrowienia w Biblii (karta pracy) 
11.05.2019:  - Wiara w zakresie Bożego uwalniania i uzdrawiania (praktyczne wskazówki) 
         - Duchowe sekrety Bożego uwalniania i uzdrawiania 
         - Jak przyjmować od Boga uwolnienie i uzdrowienie 
         - Główne przeszkody w manifestacji uwolnienia i uzdrowienia  
  8.06.2019:  - Misja Kościoła (bycie świadkiem Jezusa Chrystusa; praktyczne wskazówki w dzieleniu się ewangelią) 
         - Rozpoznawanie swojego obdarowania i powołania (nabożeństwo z Duchem Świętym) 
         - Zakończenie Szkoły (Bankiet i rozdanie dyplomów + świadectwa)  

Razem: 9 spotkań (soboty: w godz. 9.00 – 17.00 z przerwą obiadową w godz. 13.00 – 14.00) 
 

„Szkoła Uwalniania – Uzdrawiania i Wyposażania” jest dla tych wszystkich, którzy potrzebują mocy Chrystusa nie tylko w 
swoim osobistym życiu, ale także do manifestacji mocy ewangelii Jezusa Chrystusa w poszerzaniu Bożego Królestwa. 

„Szkoła Wyposażania” ugruntuje w tobie fundamenty chrześcijańskiej wiary; przyniesie ci głębsze objawienie Chrystusa i Jego 
dzieła odkupienia oraz wprowadzi cię w twoją pozycję, jaką Bóg Ojciec obdarował cię w Chrystusie. 

Szkoła pomoże ci także prowadzić zwycięskie i efektywne życie w Chrystusie. 
W czasie trwania szkoły, studenci będą mieli przywilej uczestniczyć : 

We wspólnej modlitwie oraz w budowaniu swojej osobistej wiary; w dyskusji na omawiany temat oraz praktycznego 
wykorzystania otrzymanej wiedzy; w nabożeństwach z Duchem Świętym 

„Szkoła Wyposażania” jest nie tylko drogą do osobistego powołania oraz zwycięskiego życia w Chrystusie, ale także krokiem 
do efektywnej służby w Bożym Królestwie. 

 
Warunki przyjęcia i ukończenia Szkoły: Rekomendacja swojego lidera; księdza; pastora 

Wpłata bezzwrotnej ofiary (zaliczki) w wysokości 20,- zł. do końca września roku szkolnego w biurze kościoła lub na konto: 
Centrum Chrześcijańskie KANAAN we Wrocławiu; ul. Sępia 2-6  

nr konta: 26 1050 1575 1000 0023 1423 5462 z dopiskiem: V Szkoła Wyposażania 2018/2019 
Uczestnictwo we wszystkich sesjach (nieobecność usprawiedliwiona tylko w przypadkach losowych). 

W przypadku nieobecności – zakupienie nagrania całej sesji z danego seminarium. 
Ofiara w wysokości  40,-zł. na cele statutowe kościoła za każde seminarium najpóźniej przy następnej sesji. 

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc oraz lepszy kontakt z prowadzącymi, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Po ukończeniu „Szkoły Uwalniania - Uzdrawiania i Wyposażania” student otrzymuje Dyplom ukończenia szkoły. 

 
Zgłoszenia i informacje na temat szkoły: CCH Kanaan; ul. Sępia 2-6; 53-143 Wrocław 

Tel. +48 71 332 33 76; tel. Kom. +48 515 530 276 (biuro kościoła)  www. kanaan.org.pl   www.slowowiary.org.pl 

E-mail: (biuro kościoła): poczta@kanaan.org.pl     lub  : slowo.wiary@kanaan.org.pl



 

 

 
Dojazd: Autobus pospieszny linii D; Tramwaje linii: 2, 6, 7, 17 

Przystanek przy zajezdni tramwajowej na Krzykach 

Budynek Kościoła Zielonoświątkowego 

 

Centrum Chrześcijańskie KANAAN  we Wrocławiu 

Ul. Sępia 2-6;  53-143 Wrocław 

tel./fax: +48 71 332 33 76 

Biuro tel. kom. +48 515 530 276 

E-mail: poczta@kanaan.org.pl 

E-mail: slowo.wiary@kanaan.org.pl 

 

 

 

 

 

Usługujący: Pastorzy CCH Kanaan Bolesław & Ewa Paliwoda oraz Monika Jarek 
Bolesław Paliwoda wraz z żoną Ewą, są założycielami i ordynowanymi pastorami Centrum 
Chrześcijańskiego  KANAAN we Wrocławiu.  
Pastor Bolesław od wielu lat nosi w sobie brzemię związane z Polską oraz ciałem Chrystusa w 
naszym kraju i na Ukrainie, gdzie posługuje od ponad 18 lat. W jego posłudze można 
rozpoznać apostolsko – prorocze namaszczenie oraz manifestację darów Ducha Św. 
Od ponad 30 lat posługuje wraz z zespołem w kościołach i wspólnotach chrześcijańskich w 
kraju i poza granicami kraju, zachęcając, wspierając i wyposażając ciało Chrystusa do 
budowania Bożego Królestwa na ziemi.  
W 2003 roku, wraz z żoną założyli służbę „SŁOWO WIARY”, której misją jest prowadzenie 
wierzących do osobistej relacji z Bogiem oraz przygotowanie i wyposażanie świętych do 
budowania ciała Chrystusowego.  
Monika Jarek jest jednym z głównych liderów Centrum Chrześcijańskiego KANAAN we 
Wrocławiu, gdzie służy nauczaniem, modlitwą, poradnictwem oraz uwolnieniem i 
uzdrowieniem. W jej posłudze można rozpoznać silne obdarowanie proroczej modlitwy. 
Od wielu lat posługuje w jednym zespole z pastorami Bolesławem i Ewą Paliwoda. 
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