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Tłumaczenie z: Putting the Melchizedek 

Priesthood to Work.

uwaga: Ta płyta zawiera materiały, które 
są chronione prawami autorskimi. nie 
wolno ich kopiować bez zgody 
posiadaczy praw autorskich.
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każdą z części tej płyty dVd należy przeglądać oddzielnie. Płytę dVd oraz podręcznik 
można wykorzystywać na następujące sposoby:

1. komitet kapłaństwa melchizedeka w paliku powinien korzystać z nich, by ukierunkowywać i szkolić nowych 
przywódców kworów i grup.

sPis Treści

część 1.

Zwraca uwagę, jak ważna jest służba przywódców kworów i grup w zakresie wzmacniania 
posiadaczy kapłaństwa oraz ich rodzin, a także służenia im.

1. Wyjaśnia misję Kościoła.

1. Naucza przywódców kworów i grup, jak organizować się, a także organizować 
komitety, by wypełniać misję Kościoła.

1. Ukazuje, w jaki sposób przywódcy kworów i grup mogą służyć osobiście posiadaczom 
kapłaństwa oraz ich rodzinom.

2. Ukazuje, w jaki sposób powinny funkcjonować komitety wykonawcze kapłaństwa w 
okręgach oraz rady okręgów w dziele pomagania w wypełnieniu tej misji.

2. Pokazuje, w jaki sposób komitety kworów i grup mogą bardziej się jednoczyć, 
angażować nowych i mniej aktywnych członków oraz korzystać z pełnych zasobów 
kapłaństwa w wypełnianiu misji Kościoła.

2. Podsuwa pomysły dotyczące tego, jak pomóc członkom kworów oraz grup służyć innym 
poprzez nauczanie domowe.

18 minutWstęp i ogólny zarys

część 2. 19 minutMisja Kościoła

część 3. 13 minutZarządzanie kworami i grupami

część 4. 20 minutSłużenie

2. Przywódcy kapłaństwa w palikach i okręgach mogą korzystać z nich w celu instruowania przywódców 
kworów oraz grup, podczas spotkań przywódców i nieustającego szkolenia w zakresie służby. 

3. Przywódcy kworów i grup mogą korzystać z nich w celu szkolenia członków komitetów.

4. Przywódcy kworum oraz przywódcy grup mogą korzystać z nich jako dopełnienia wskazówek przekazy-
wanych kworom i grupom.
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