Ogłoszenia i przypomnienia
wrzesień 2021
DLA STARSZYCH
1. Troska o potrzeby osób niewidomych i niedowidzących. Jeżeli w waszym zborze
są niewidomi lub niedowidzący głosiciele bądź osoby zainteresowane, powinniście w rozmowie z nimi upewnić się, że otrzymują pokarm duchowy w preferowanym przez nich formacie. Następnie na najbliższym spotkaniu grono starszych powinno omówić potrzeby
każdej z tych osób, aby mieć pewność, że są otoczone właściwą opieką (sfl rozdz. 1, ak.
6, pkt 3; rozdz. 5, ak. 2, pkt 4). Oprócz materiałów wspomnianych w ogłoszeniu dla zborów
w Biurze Oddziału można zamawiać tłoczone publikacje wydane brajlem oraz publikacje
dużym drukiem. Dodatkowe informacje można znaleźć w dokumencie „Wykaz publikacji
wydanych brajlem” (S-58).
2. Zrewidowane szkice wykładów. Wkrótce będą dostępne zrewidowane szkice wykładów nr 66, 67, 69, 71 i 72. Mówcy publiczni powinni się upewnić, że korzystają z najnowszej wersji tych szkiców.
3. „Jak korzystać w służbie z publikacji Już zawsze ciesz się życiem!”. Niebawem
w serwisie jw.org, w części po zalogowaniu (DOKUMENTY > FORMULARZE) będzie dostępny dla starszych i sług pomocniczych dokument „Jak korzystać w służbie z publikacji
Już zawsze ciesz się życiem!” (S-196). Gdy tylko się on ukaże, każdy nadzorca grupy powinien udostępnić go głosicielom w swojej grupie, najlepiej w wersji elektronicznej.
DLA KOORDYNATORÓW GRONO STARSZYCH
1. Ogłoszenia dla zborów. Zadbajcie, żeby zostały one odczytane na najbliższym zebraniu w tygodniu.
2. Punkt w programie zebrania w tygodniu przeznaczony na Sprawozdanie Ciała
Kierowniczego nr 7/2021. W tygodniu od 13 września 2021 roku zamiast 15-minutowego
punktu „Stale rozwijaj swoją zdolność myślenia” należy odtworzyć filmowe Sprawozdanie
Ciała Kierowniczego nr 7/2021. Jeśli w tygodniu od 13 września wasz zbór ma zgromadzenie obwodowe, materiał ten należy odtworzyć tydzień później w miejsce 15minutowych „Potrzeb zboru”. W razie potrzeby należy skrócić zborowe studium Biblii. Poinformujcie wcześniej zbór o tych zmianach w programie zebrania.
3. Ocena mówców i tłumaczy kongresowych. Koordynator grona starszych, nadzorca
zebrania chrześcijańskiego życia i służby oraz doradca (lub inny szanowany starszy, jeśli
doradcą jest koordynator grona starszych) powinni z modlitwą przeanalizować umiejętności i przykład każdego starszego, którego grono starszych zatwierdziło do wygłaszania
wykładów publicznych w innych zborach. Tych trzech braci powinno dokładnie trzymać się
„Wskazówek dotyczących oceniania kwalifikacji mówców i tłumaczy” (S-315i). Wypełniony
formularz „Ocena kwalifikacji mówców i tłumaczy” (S-315) należy przesłać nadzorcy obwodu, a nie do Biura Oddziału, w terminie podanym w serwisie jw.org.
DLA SEKRETARZY
1. Przesyłanie formularzy „Zgłoszenie do stałej służby pionierskiej” (S-205). Gdy
głosiciel wypełni online lub w wersji papierowej „Zgłoszenie do stałej służby pionierskiej”
(S-205), a zborowy komitet służby je zatwierdzi i wyśle bezpośrednio do Działu Służby,
informacja o nowym pionierze będzie widoczna w serwisie jw.org, w sekcji „Funkcje zboS-147-21.09-P Pd

rowe” (OSOBY W ZBORZE > OSOBY [Filtr: Pionier stały]) dopiero od dnia, w którym dany
głosiciel zacznie pełnić stałą służbę pionierską. W związku z tym prosimy, żeby głosiciel
nie wypełniał ponownie zgłoszenia, jeśli nie pojawił się w zakładce „Pionierzy stali” przed
datą rozpoczęcia służby. Jeżeli taka informacja nie będzie widoczna po tej dacie, prosimy
skontaktować się z Działem Służby.
DLA NADZORCÓW SŁUŻBY
1. Inwentaryzacja literatury. Z uwagi na pandemię COVID-19 copółroczna inwentaryzacja literatury zborowej będzie opóźniona aż do odwołania.
2. Już zawsze ciesz się życiem! Z pomocą sługi literatury ustalcie, ilu zamówień na drukowane egzemplarze książki Już zawsze ciesz się życiem! nie da się zrealizować z istniejącego zapasu w zborze. Tę liczbę przekażcie potem zborowi koordynującemu. Zbory koordynujące powinny złożyć zamówienia na łączną ilość książek potrzebnych zborom z ich
grupy. Zamówienia należy wysłać do Biura Oddziału do 1 października 2021 roku.
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DLA ZBORÓW
1. Głoszenie osobom niewidomym i niedowidzącym. Z myślą o osobach niewidomych
i niedowidzących udostępniono sporo materiałów. Obejmują one publikacje w wersji audio,
z których można korzystać za pośrednictwem serwisu jw.org, JW Library, Amazon Alexa
lub Google Assistant. Ponadto w serwisie jw.org dostępne są pliki na czytniki ekranowe
(RTF) i notatniki brajlowskie (BRL) oraz materiały wideo z audiodeskrypcją (audiodeskrypcja nie jest dostępna w języku polskim). Gdy osoba niewidoma lub niedowidząca okazuje
zainteresowanie, na ogół dobrze jest ją zapytać, w jaki sposób woli przyjmować informacje, a potem pomóc jej znaleźć odpowiednie materiały. Głosiciele, którzy potrzebują
wsparcia w korzystaniu z tych publikacji, mogą też zadzwonić do Biura Oddziału i poprosić
o połączenie z Sekcją Wsparcia Serwisu jw.org.
2. Wypełnianie formularza „Poproś o wizytę” w serwisie jw.org. Pragniemy przypomnieć, że formularz „Poproś o wizytę” w serwisie jw.org mają wypełniać osoby zainteresowane, a nie głosiciele w czyimś imieniu. Kiedy głosiciel wykorzystuje ten formularz, żeby
umożliwić krewnemu lub innej osobie kontakt ze Świadkami Jehowy, może to rodzić problemy.
3. Już zawsze ciesz się życiem! W tygodniu od 25 kwietnia 2022 roku na zborowym studium Biblii zaczniemy rozważać książkę Już zawsze ciesz się życiem! Wielu głosicieli będzie mogło korzystać z wersji elektronicznej, zawierającej interaktywne dodatki, których
nie ma w wersji drukowanej. Jeśli jednak ktoś potrzebuje egzemplarza drukowanego, powinien po tym zebraniu zgłosić to słudze literatury.
4. Kongres regionalny w roku 2022. Ponieważ nie jest pewne, czy w roku 2022 będzie
można bezpiecznie urządzać duże spotkania, wskazówki co do organizacji kongresu regionalnego zostaną podane w późniejszym czasie.
5. „Jak korzystać w służbie z publikacji Już zawsze ciesz się życiem!”. Niebawem
starsi udostępnią wszystkim głosicielom nowy dokument zatytułowany „Jak korzystać
w służbie z publikacji Już zawsze ciesz się życiem!” (S-196). Poruszono w nim między innymi takie kwestie, jak: „Jeśli omawiam z zainteresowanym inną publikację i przejdę do
książki Już zawsze ciesz się życiem!, to od którego miejsca zacząć? Jak postąpić, gdy kogoś zainteresuje temat, którego nie ma w broszurze? Jak korzystać z części ‚Dowiedz się
więcej’, zamieszczonej w każdej lekcji? Co zrobić, jeśli nie mam dostępu do filmów w tej
publikacji? Jakie są praktyczne sugestie dotyczące prowadzenia studium biblijnego za
pomocą wideokonferencji lub telefonu?”.
6. W dokumencie tym podano również materiały źródłowe zawierające więcej informacji
na temat korzystania z publikacji Już zawsze ciesz się życiem! Gdy otrzymasz egzemplarz
tego dokumentu, jak najszybciej się z nim zapoznaj.
7. Strażnica — wydanie do studium z pytaniami w języku romskim (Polska). Pragniemy poinformować, że począwszy od wydania z lipca 2021 roku, Strażnica — wydanie
do studium będzie dostępna w wersji, w której artykuły do studium z tekstem w języku polskim będą zawierać pytania w języku romskim (Polska). Tę wersję Strażnicy można pobierać w aplikacji JW Library oraz z serwisu jw.org.
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