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3.02 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne 
połączone z Wieczerzą Pańską - 
kazanie pastor Marek Budziński.

4.02 - 9.02 [pon - sob]
Obóz dla rodzin w Kościelisku.

6.02 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - cykl 
kazań “Wyciszenie w środku ty-
godnia”. List do Efezjan, kazanie 
pastor Marek Budziński.

9.02 [sob] 10:00
Grupa zamknięta na potrzeby 
spotkań “Grupy Przełomu”.

10.02 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kaza-
nie pastor Samuel Skrzypkowski. 
Nabożeństwo z udziałem gości z 
San Antonio.

13.02 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - cykl 
kazań “Wyciszenie w środku 
tygodnia” - kazanie z księgi 
Psalmów, pastor Samuel Skrzyp-
kowski.

15.02 [pt] godz. 11:00
Herbatka Seniorów, sala przy 
kuchni.

16.02 [sob] 11:00
Szkoła biblijna “List do Fili-
pian” - prowadzi pastor Andrzej 
Seweryn.

17.02 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kaza-
nie pastor Andrzej Seweryn. Po 
nabożeństwie zapraszamy na 

spotkanie doroczne Konferencji 
Zboru. Prosimy liderów służb w 
Zborze o przygotowanie sprawoz-
dań i złożenie ich w sekretariacie 
Zboru do 10 lutego.

20.02 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - cykl 
kazań “Wyciszenie w środku 
tygodnia” - kazanie pastor Marek 
Budziński.

23.02 [sob] 8:00 i 10:00
Wyjazd świąteczny do Kicina, 
prosimy o osoby chętne do 
pomocy przy pakowaniu i wyda-
waniu paczek świątecznych dla 
dzieci.
Grupa zamknięta na potrzeby 
spotkań “Grupy Przełomu”.

24.02 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne prowa-
dzone przez młodzież - kazanie 
br. Janusz Ciepliński, dyrektor 
Missio Musica w Polsce.

27.02 [śr] godz. 18:00
Film z serii „Zakazana archeolo-
gia”, pt.”Potop: ślady globalnego 
kataklizmu” autorstwa dr Alfreda 
Palla - prowadzący br. Adam Woj-
narowski oraz br. Łukasz Kałużny. 
Nabożeństwo z udziałem gości z 
San Antonio.

2.03 [sob] godz. 17:00
Spotkanie dla małżeństw i narze-
czonych. Zgłoszenia do sekre-
tariatu lub braterstwa Grażyny i 
Krzysztofa Motyków. Prosimy o 
zgłaszania opieki nad dziećmi. 
Koszt spotkania od pary 10 zł.

1

LUTY

CHRZEST WIARY W WIEKU ŚWIADOMYM
Osoby pragnące przyjąć Chrzest Wiary w wieku świadomym, proszone 

są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.



SIERPIEŃ
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W JĘZYKU WIETNAMSKIM: niedziela w godz. 16:00, br. Hung tel. 889 931 735.

W JĘZYKU CHIŃSKIM: ndz., godz. 14:00 Wólka Kosowska, br. Tian tel. 604 898 277, www.plccc.org.

MŁODZIEŻOWE W JĘZYKU CHIŃSKIM: niedziela, godz. 10:00 ul Waliców 25, budynek admini-
stracyjny, pierwsze piętro, br. Hanping tel. 603 821 812.

W JĘZYKU ROSYJSKIM: pastor M. Baloha Tel. 502760777, niedz., godz. 13:30, ul. Waliców 25 
www.baptist.pl, br. Andreii, tel. 729 633 385.

1)	PLACÓWKA	W	BARYCZY
Barycz 82, 26-200 Końskie 
www.baptysci.waw.pl/barycz
tel. 41 372 63 30
Nabożeństwa:
niedziela, godz. 10:00
czwartek, godz. 18:00

2)	PLACÓWKA W	GRODZISKU:
www.chlebzycia.pl
Grodziska Wspólnota Chrześcijańska  
Kościół Chrześcijan Baptystów. 
ul. Królewska 11A

Nabożeństwa:
niedziela, godz. 11:00
piątek, godz. 18:30

Przełożony: Hubert Pałdyna
Telefon: +48 501 137 317

Służba kobiet: Anna Pałdyna
Telefon: +48 507 158 880
Nr konta (PEKAO S.A.):
05 1 240 6348 1111 001 0 3504 01 93

3)	W	NOWYM	DWORZE	MAZOWIECKIM:
ul. Sukienna 52 (przy Placu Solnym)
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
email: info@kosciol-jezusa.pl 
email punktu szkółki niedzielnej:
pk@kosciol-jezusa.pl
strona internetowa: http://kosciol-jezusa.pl 
profil na facebooku:
https://www.facebook.com/koscioljezusa
Nabożeństwa:
niedziela godz. 11:00 
grupa domowa – czwartek o godz. 17:30
Nr konta (PKO Bank Polski):
10 1020 1185 0000 4902 0236 0147

1) III	ZBÓR	WARSZAWA	RADOŚĆ:
ul. Szczytnowska 35-39, wjazd w Radości od 
ul. Ezopa, http://www.wspolnotaradosc.pl.
Nabożeństwa: Niedziela, godz. 11.00

2)	II	ZBÓR	W	WARSZAWIE:
ul. Lęborska 8/10 lok. 25, Niedziela: 11:00, 
http://www.bliskoboga.waw.pl/.

ZBORY	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW	W	WARSZAWIE:

Niedzielne: godz. 10:00 
Środowe: godz. 18:00

DYŻURY PASTORÓW (SALA RADY ZBORU, DOMOFON 26)
PASTOR M. BUDZIŃSKI dyżury: środa.14:00-17:00, budynek admin., sala Rady Zboru

PASTOR S. SKRZYPKOWSKI dyżury: czwartek 10:00-15:00, budynek admin., sala Rady Zboru

PLACÓWKI	1	ZBORU	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW:

NABOŻEŃSTWA
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01.02 Zenaida Kazimierczak
02.02 Lech Malinowski 
03.02  Franciszka Głodek   
03.02  Andrzej Gołębiowski 
04.02  Małgorzata Korowaj  
05.02  Jana Niedziałkowska
11.02  Łukasz Jopek  
12.02 Jakub Jopek    
14.02  Beata Jagosz   
14.02  Monika Jagosz   
15.02  Konrad Dawidowicz 
16.02  Nadia Lialiuk 
17.02  Andrzej Dobosz   
17.02  Konstanty Wiazowski

18.02  Adam Głodek  
21.02  Katarzyna Jaroszewicz 
22.02  Elfrida Wierszyłowska 
25.02  Kamila Wiazowska 
25.02  Stanisław Traczyk  
27.02  Volodymyr Kulikovskyi 
27.02  Paweł Woźnicki 
27.02  Jan Stańczak 

13.02  Ewa Witkowska
25.02  Zuzanna Dobosz

SZKÓŁKA

URODZINY OBCHODZĄ

Słowa Greckie - Rozważania 366 kluczowych słów greckich z No-
wego Testamentu.
Słowa mają ogromne znaczenie! Używamy ich przecież każde-
go dnia. Są nośnikiem naszych myśli, uczuć, postaw, pomysłów, 
celów, radości, smutków – krótko mówiąc, wszystkiego. A sko-
ro tak bardzo ważne są słowa, jakich używamy na co dzień, o 
ile większe znaczenie mają te zapisane w Piśmie świętym, po-
chodzące przecież od samego Boga i kryjące w sobie ogromne 
bogactwo. Dlatego tak ważne jest, abyśmy zrozumieli każde z 
nich, łącznie z delikatnymi różnicami, jakie kryją się za doborem 
znaczeń, którymi kierował się biblijny autor.
Celem powstania niniejszej książki było podzielenie się ze 
współczesnymi chrześcijanami bogactwem znaczenia greckich 

słów użytych w Nowym Testamencie. Autor, J.D. Watson, w trzystu sześćdziesięciu sześciu 
codziennych odsłonach, przekazuje czytelnikom to, co odkrył w czasie swoich osobistych 
studiów nad Bożym Słowem i prezentuje rozumienie kluczowych słów pochodzących z ory-
ginalnego słownictwa Nowego Testamentu. Nie jest to jednak trudna lektura prezentująca 
definicje poszczególnych wyrazów, celem dodatkowym autora jest bowiem także zachęcenie 
czytelników, aby przesłanie słów nowotestamentowych zastosowali w swoim życiu. Dlatego 
też autor każdego dnia nie ogranicza się tylko do krótkiej analizy poszczególnych greckich 
słów, ale proponuje czytelnikom przemyślenie możliwości zastosowania ich w codziennym 
podążaniu za PANEM. Słowa Biblii są bowiem niezbędne nie tylko do pełnego zrozumienia jej 
przesłania, ale również bardzo przydatne w naszym codziennym życiu.
Wraz z autorem mamy nadzieję, że książka ta będzie wspaniałym środkiem do głębszego po-
znania Bożego Słowa, odkrycia jego piękna i bogactwa, a przez to do wzmocnienia każdego 
wierzącego i przybliżenia go do PANA naszego, Jezusa Chrystusa.

Cena 39,99zł
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18.02  Adam Głodek  
21.02  Katarzyna Jaroszewicz 
22.02  Elfrida Wierszyłowska 
25.02  Kamila Wiazowska 
25.02  Stanisław Traczyk  
27.02  Volodymyr Kulikovskyi 
27.02  Paweł Woźnicki 
27.02  Jan Stańczak 

13.02  Ewa Witkowska
25.02  Zuzanna Dobosz

URODZINY OBCHODZĄ ŚWIADECTWO ŻYCIA

Wychowywałem się w tradycyjnej polskiej rodzinie, jak cała moja rodzina. Od dziecka uczęsz-
czałem do kościoła, gdzie przez pewien czas byłem ministrantem i służyłem do mszy. Później 
oddaliłem się od Boga, Kościoła i wiary. Lata upływały na lekkodusznym życiu. Czasem odwie-
dzałem Kościół Katolicki – jak to się mówi „od święta”, ale to nic nie wnosiło do mojego życia. 
Z biegiem czasu, powstawały coraz częściej pytania: co dalej, gdzie tak naprawdę ja zmie-
rzam? Pytania jednak pozostawały bez odpowiedzi. Żyłem słysząc o Bogu, ale tak naprawdę 
czułem pustkę w moim sercu. Postępowanie moje dalekie było od tego, czego uczy nas Pan 
Jezus Chrystus. Żyłem z dnia na dzień nie zastanawiając się, że czas ucieka, gna do przodu, 
a życie bez Boga nie ma żadnej wartości i do niczego dobrego nie prowadzi. Zrozumiałem, że 
nie idę dobrą drogą, czułem że coś w moim życiu musi się zmienić. Prosiłem Pana Boga, by 
skierował mnie na właściwą ścieżkę, która doprowadzi mnie z czasem do domu Pana. W róż-
nych okolicznościach poznawałem inne religie. Pytałem, czytałem i rozmawiałem z różnymi 
ludźmi o ich wierze. Nigdy jednak nie czułem, by Pan dał mi jakiś znak czy wskazał kierunek 
mówiąc: „Tak, idź tą drogą.” Przez poszukiwania trafiłem do Kościoła Chrześcijan Baptystów 
w Grodzisku Mazowieckim. Usłyszałem tam prawdziwą, niczym nie zbrukaną ewangelię o 
Zbawieniu z łaski Bożej przez Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj poznaję Słowo Boże, a dzień 
mój przez modlitwę i rozmowę z Panem Jezusem odmienił się diametralnie. Uczęszczam na 
nabożeństwa i grupki biblijne. Serce moje jest przepełnione miłością do Pana, który jest moim 
Zbawicielem i Najwyższym Autorytetem. Jestem pewien, że znalazłem właściwą i jedyną dro-
gę, aby zaświadczyć o mojej wierze w Pana Jezusa, pragnę przyjąć chrzest wiary w wieku 
świadomym.

Tomasz Kwapiński.

Zapraszamy na film 27.02.2019 o godz.18:00

„Zapraszamy na projekcję wykładu z serii „Zakazana archeologia” 
pt.”Potop: ślady globalnego kataklizmu” autorstwa dr Alfreda Palla.

Autor prezentuje niezwykłe wyroby ludzkie, znalezione we wnętrzu 
brył węgla oraz skał, które świadczą, że węgiel i skały osadowe 
powstały niedawno, podobnie jak skamieniałości oraz warstwy 

geologiczne. Wiele faktów oraz starożytnych mitów świadczy za 
ogólnoświatowym potopem.” Spotkanie w sali kolumnowej, w budynku 

administracyjnym. Wejście od ul. Waliców 25. 4

03.02.19 r. Polskie Radio Pr II Program z cyklu: „60 minut, sobota godz. 8.00”.
16.02.19 r. Polskie Radio Pr I Program 10-minutowy z cyklu:

„Kościoły w Polsce i na świecie”, sobota, godz. 16.15. 
16.02.19 r. Polskie Radio Pr II Program z cyklu: „Pięć minut nad Biblią”, sobota godz. 7.40 .

AUDYCJE RADIOWE KCHB NA ROK 2019



5



HERBATKA SENIORA, CO TO TAKIEGO?

Podobnie jak roku poprzednim, spotkania seniorów w naszym zborze, pod nazwą „Herbatka 
seniora”, będą odbywały się raz na miesiąc. Do wakacji odbywały się one w czwartki w środku 
miesiąca, a od września w piątki w środku miesiąca zawsze o godz. 11.00. Zmieniliśmy na 
piątki, ponieważ zrezygnowałem z członkostwa sekretarza Zarządu Ekumenicznego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, którego posiedzenia często odbywały się w piątki, co kolidowało z 
naszymi spotkaniami. Ponadto w czwartki takie spotkania seniorów odbywają się w innym 
kościele, stąd – by umożliwić naszym seniorom udział w tych spotkaniach – przenieśliśmy 
nasze spotkania na piątki.

Przebieg spotkań jest niezmienny. Zaczynamy powitaniem i złożeniem życzeń tym, których 
urodziny wypadły w danym miesiącu. Po złożeniu im życzeń, śpiewamy jedną lub dwie uro-
dzinowe pieśni ze śpiewnika „Głosu wiary”. Witamy też tych, którzy zaglądają do nas po raz 
pierwszy lub po dłuższej przerwie. 

Po rozważaniu Słowa Bożego zwykle odbywa się modlitwa. Zachęcam do dziękczynnej mo-
dlitwy szczególnie tych, których urodziny przypadły na ten miesiąc. Od stycznia do czerwca 
ubiegłym roku kończyliśmy rozważanie Listu do Rzymian, a od września (dwa letnie miesiące: 
lipiec i sierpień są wolne) rozpoczęliśmy czytać List do Filipian. Po każdym rozważaniu na-
stępuje dyskusja czy komentowanie pewnych spraw przez samych uczestników. Zapraszamy 
również do dzielenia się swoimi szczególnymi przeżyciami z bliższej, czy dalszej przeszłości.
Jeżeli chodzi o ilość uczestników to waha się ona od 35 osób (styczeń) do 16 (czerwiec). 
Średnio 23 osoby. W grudniu ub. roku, na zaproszenie zboru liczba uczestników spotkania 
adwentowego przekroczyła 70 osób. Odbyło się ono w tzw. sali kolumnowej. Posiłek i obsługę 
kuchni należała do osób spoza naszego grona. W czasie zwykłych spotkań na zupę i herbatę 
oraz kawę z ciastem zbieramy po 2 zł. Niektórzy ofiarują więcej. Po listopadowym spotkaniu 
na rok 2019 w naszej kasie było 110,80 zł. Spotkanie grudniowe odbyło się na koszt zboru.
 
Jesteśmy wdzięczni Bogu, że rok 2018 przeżyliśmy spokojnie. Nikogo w tym czasie nie żegna-
liśmy na pogrzebie. Należy też podziękować zborowi za opiekę nad naszymi seniorami przez 
udostępnienie kuchni i innych pomieszczeń. A ponadto za udział w spotkaniu adwentowym. 
Wielu naszych seniorów jest osobami samotnymi. Przy okazji pragnę podziękować Br. Hen-
rykowi Podsiadłemu i jego Fundacji „Radość” za zaopatrywaniu od czasu do czasu naszych 
seniorów w podstawowe produkty spożywcze. To dowód tego, że ktoś o nas jeszcze się trosz-
czy. Zawsze jest to dla nas wielką radością.

Wszystkim darczyńcom i opiekunom naszych seniorów należałoby powiedzieć, że „Sprawo-
wanie tej służby nie tylko wypełnia braki u świętych, lecz wydaje też obfity plon w licznych 
dziękczynieniach, składanych Bogu. Doznawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą 
Boga za to, że podporządkowujecie się wyznawanej ewangelii” (2 Kor. 9,12-13).

Zapraszamy na najbliższe spotkanie 15.02.2019 piątek o godzinie 11.00 w Sali przy kuchni.

Konstanty Wiazowski
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WIECZÓR DLA MAŁŻEŃSTW

Wieczór dla małżeństw, sobota 02.03.2019, godz 18.00, sala kolumnowa.

Jak co roku chcielibyśmy spotkać się w gronie małżeństw, by dziękować za miniony rok, a 
także by inspirować się świadectwami mówiącymi o duchowym wzroście i wzajemnym bu-
dowaniu małżonków w wierze. Szczególnym tematem wieczoru będzie również skuteczne 
przekazywanie wiary naszym dzieciom, dlatego na wieczór zapraszamy również osoby sa-
motnie wychowujące dzieci. Chcielibyśmy zastanowić się jakie warunki powinniśmy stwarzać 
w naszych domach, aby zapewnić właściwe środowisko dla narodzin i dojrzewania chrześci-
jańskiej wiary w dziecięcych i młodzieńczych sercach. Żywej, inspirującej i wciąż wzrastającej 
wiary. Wiary, która nie wygaśnie wraz z nadchodzącą dorosłością i rozczarowaniami dla wielu 
młodzieńczych ideałów. Wiary, która jest w stanie przetrwać okresy burz i być inspiracją oraz 
siłą dla kolejnych pokoleń. Izrael otrzymał od Boga nakaz przechowywania Bożych Słów w 
sercu i wpajania ich dzieciom w każdych okolicznościach życia i wciąż jest to aktualnym 
wskazaniem dla wszystkich wierzących. „Słuchaj Izraelu! Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden! 
Kochaj więc Pana, swojego Boga , całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich sił. 
Niech te słowa, które ja ci dziś przekazuję, będą w twoim sercu. Wpajaj je swoim dzieciom, 
mów o nich, gdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż 
je sobie jako znak do ręki i niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz je też na odrzwiach 
swego domu i na swoich bramach”. V Ks. Moj. 6,4-9 Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w 
wieczorze do Liji w księgarni lub Krzysztofa i Grażyny Motyków, tel. 695609060. Odpłatność 
10 zł od pary. Uwaga: Prosimy o zgłoszenie, jeśli macie problem ze zorganizowaniem opieki 
nad dziećmi, rozważymy możliwość opieki w sali obok.

NASZ ŚPIEWNIK „GŁOS WIARY”

Pieśni mogą  nie tylko być dobre dla śpiewu ale też i dla modlitwy. Trudno jednak korzystać 
na co dzień z dużej książki, w twardej oprawie. Trudno jest też korzystać ze specyficzne-
go zapisu wersetów umieszczonych pod nutami. Wspaniale mieć te wszystkie pieśni „pod 
ręką”. Dzięki bratu Jerzemu Węcławiak, który pracował nad tym kilka tygodni  udało się przy-
gotować wersję elektroniczną. Wszystkie pieśni, bez nut, zawarte w dostępnym dla wszyst-
kich formacie .pdf pozwalającym na swobodne korzystanie przy pomocy komputera, tabletu 
i, trochę mniej - telefonu. To nie wszystko. Wszystkie pieśni zostały opracowane w forma-
cie książki elektronicznej w postaci plików .epub. To już daje nam możliwość czytania na 
smartfonach, tabletach i czytnikach ebooków. Pieśni zostały podzielone na części, tj. tomy, z 
których każdy zawiera po 50 pieśni, a ostatni 64. Oczywiście jest też pełna wersja, zarówno 
.pdf jak i .epub, zawierająca wszystkie pieśni. Teraz w kieszeni, a raczej w telefonie,mamy 
pod ręką wszystko. Spis treści i odnośniki pozwalają na łatwą nawigację. Pliki w formacie 
.pdf zawierają strony w formacie A5, co pozwala na wydrukowanie „książeczki” z pieśniami 
wielkości zeszytu. Pliki do wykorzystania w Zborze, dostępne pod adresem internetowym: 
bit.ly/GlosWiary oraz na życzenie przesyłane poczta elektroniczną dla zainteresowanych 
osób. 



DRODZY ROZMODLENI RODZICE

Dziś chcę was zachęcić, aby z odwagą stawać przed Panem i żarliwie prosić o ochronę dla nich. 
Jestem pewną, że Panu Bogu zależy bardziej i kocha nasze dzieci dużo bardziej niż my sami. 
On pragnie, aby one należały do Jezusa. Podarował nam je na jakiś czas, byśmy tutaj na ziemi 
troszczyli się o nie. Nie zmarnujmy tego powołania. Oprócz okazywania im naszej miłości, bło-
gosławmy je gdziekolwiek są i cokolwiek robią. Niech dobry Pan doda nam sił i mocy do bycia 
rodzicami według Bożego scenariusza. Nasze modlitwy naprawdę nie są ani bezsensowne, ani 
nie są beznadziejne, ale właśnie są bardzo potrzebne i ja osobiście wierzę, że dochodzą do na-
szego Boga w Niebie. A On działa w czasie swym... Jakże wspólne nam wszystkim jest to pra-
gnienie, aby nasze dzieci należały do Niego, tak jak i my jesteśmy Jego dziećmi. A jakże widać 
szczęście rodzica, który doświadczył nowych - duchowych narodzin swoich dzieci. Nie ma chy-
ba większego szczęścia, jak to, kiedy nasze dziecko jest szczęśliwe, a szczęśliwe - bo jest blisko 
Boga. Walczmy więc o nasze dzieci - tak naprawdę o BOŻE stworzenia, które utkał w naszych 
łonach lub uczynił niektóre z nas matkami i ojcami dla dzieci, które nie miały swojego szczę-
śliwego domu. Nie ma znaczenia dla Boga płeć, wiek czy status rodzinny - każde stworzenie 
powstało z pragnienia miłości  Jedynego Wielkiego Potężnego Boga. Boże i Panie nasz, przyjmij 
nasze błagania, widzisz nasze pragnienia, przemień serca naszych synów i  córek! „Panie, łaska 
Twoja sięga aż do niebios, wierność Twoja aż do obłoków... bo u Ciebie jest  źródło życia”, Ps. 
37, 6 i 10. Módlmy się z nadzieją, że nasze dzieci doświadczą łaski zbawienia, nie ustawajmy w 
modlitwach o nasze rodziny, naszych bliskich i przyjaciół. Pan jest wierny i dochowuje wierności 
przez pokolenia. Rzym. 12, 12 „W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali”

Kochani, w listopadzie 2018 r. nasz kraj uroczyście obchodził 100-lecie odzyskania niepodległo-
ści, a w roku 2019 nasz Zbór będzie obchodził 100-lecie powstania chóru zborowego. Przede 
wszystkim módlmy się o wytrwałość chórzystów i prowadzących tę pracę. To ważna służba w 
Zborze i warta wsparcia modlitewnego.

Była chórzystka - Elżbieta Wojnarowska.

WIECZÓR DLA MAŁŻEŃSTW KALENDARZ MODLITW
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W dniu 10.01.2019 r. urodziła się Hanna Skrzypkowska.

Rodzicom  Dominice i Samuelowi Skrzypkowskim składamy życzenia prowadzenia Bożego 
oraz mądrości w wychowaniu córki. Niech Bóg błogosławi Waszą rodzinę.

GRATULACJE Z OKAZJI NARODZIN DZIECKA
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CZY UMIESZ MODLIC SIĘ PUBLICZNIE?

Czy kiedykolwiek modliłeś się “na głos” - publicznie? Może kiedyś byłeś poproszony o pu-
bliczną modlitwę? Zgodziłeś się? Czy modlitwa głośna napełnia Ciebie obawą i lękiem? Czy 
oblewał cię wtedy zimny pot? Czy czułeś, że powinieneś więcej wiedzieć o tym, jak się modlić?
Nikt nie jest specjalistą od modlitw, ponieważ to Duch Święty, który jest w nas, pobudza nas 
do rozmowy z naszym Stwórcą. Warto jednak uczyć się modlić, planować czas na modlitwę, 
zapisywać swoje modlitwy i ich skutki w czasie,  studiować modlitwy Starego i Nowego Te-
stamentu.

Miej właściwe motywy.
Pamiętaj, nie zabierasz głosu publicznie, aby być zauważonym przez ludzi, chwalonym za 
wspaniałą wymowę i poprawność wypowiedzi.

Przyznawaj się do Chrystusa.
Pamiętaj, że tylko On jest drogą prowadzącą w modlitwie do trój istniejącego Boga.

Bądź szczery.
Nie daj się złapać w pułapkę pustych powtórek słów, czy stosowania wzniosłych i ogólnych 
określeń.

Licz się z czasem.
Wzorcowa modlitwa, jaka Jezus zalecił swoim uczniom jest raczej krótka. Nie myśl, że zo-
staniesz wysłuchany, bo powiedziałeś tak dużo. Modlitwa nie jest kazaniem. W modlitwie 
zwracasz się do Boga, a nie do ludzi. Słyszałem modlitwy, zawierające również ogłoszenia 
zborowe! Inne modlitwy były kazaniem skierowanym do członków zboru, a czasem poprawia-
ły tylko co wygłoszone kazanie. Słyszałem nawet modlitwy przytaczające Wszechmocnemu 
teksty z Pisma Świętego - prawdopodobnie w razie gdyby zapomniał, co sam powiedział. 

Ważna rolę odgrywa twój głos.
Gdy modlisz się publicznie, módl się dość głośno dla zbudowania zboru, abyś był dobrze sły-
szalny. Jeżeli zbór cie niedosłyszy, to jak powie na twoja modlitwę Amen? Nie zmieniaj swoje-
go głosu na nienaturalny. Mów wyraźnie i powoli.

Jest to modlitwa publiczna, więc to co mówisz powinno być aktualne dla całego zboru. Spra-
wy prywatne należy poruszać w prywatnych modlitwach lub w grupach biblijnych, na które 
uczęszczasz. Wejdź do komnaty swojej i w tajemnicy rozmawiaj z Bogiem.

Bierz pod uwagę obecnych na nabożeństwie.
Niektóre modlitwy publiczne wypowiadane są tak szybko, że stają się prawie niezrozumiałe. 
Chyba sami modlący się są przestraszeni, a przy tym chcą powiedzieć wszystko – nawet 
to czego nie było w kazaniu. W czasie modlitwy trzeba być bardziej rozważnym, powolnym, 
myślącym.

Praktykuj głośne modlitwy. Jeżeli zawsze modlisz się po cichu, możesz wystraszyć się na 
dźwięk własnego głosu. Ucz się modlić głośno w domu i zborze.
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GRUPA BIBLIJNA: sobota, godz. 16, budynek admin., sala Alfy, Monika Sikorska, tel. 601-366-298. Oraz 
przed nabożeństwem niedziela, godz. 9:00, budynek admin., sala Alfy, Adam Wojnarowski, tel. 502-635-011.
GRUPA WZROSTU DLA OSÓB PO CHRZCIE W WIEKU ŚWIADOMYM:
prowadzi pastor Marek Budziński, kontakt 22 620 52 16.
SPOTKANIA MŁODZIEŻY 20+: czwartek, godz 18:30, sala młodzieżowa. Pastor Samuel Skrzypkowski.
SPOTKANIA MŁODZIEŻY,, WIARYGODNI”: piąt., godz. 18:30 w sali młodzieżoewj, p. S. Skrzypkowski.
POZNAWANIE BIBLII: piątek, godz. 19:00, sala przy kuchni, brat Andrzej Dąbrowski, tel. 602 353 085.
GRUPA WSTAWIENNICZO-MODLITEWNA: śr. godz 19-22 sala przy kuchni, A. Dąbr., tel. 602 353 085. 
GRUPA GEDEONITÓW: środa, godz. 17:00, parter, budynek admin., Sala Alfy. Zapraszamy osoby, które 
pragną pełnić służbę rozprowadzania Nowych Testamentów w rejonie Warszawy, brat Jerzy Jagosz.
WSPARCIE DUCHOWE I SŁUŻBA MODLITWY: modlitwa, pomoc w wyjściu z uzależnień, kontakt 
mgr Andrzej Dobosz,  tel. 505 922 596, email: dobosz54@onet.eu.
GRUPA W JĘZYKU ROSYJSKIM: 13:30-15:45 niedziela kaplica, 14:00-15:30 Szkółka N. Sala Alfy. 
19:00-21:00 - niedziela Grupa biblijna  sala przy kuchni. 19-21- poniedziałek spotkanie grupy uwielbienia  
sala kolumnowa, 18:30-21:30 - piątek, spotkanie młodzieży w sali kolumnowej.19:00-21:00 - sobota, sala 
kolumnowa spotkanie chóru.
GRUPA W JĘZYKU CHIŃSKIM: Budynek administracyjny sala na 1 piętrze: Niedziela 10:30-12:00, 
niedziela 11, 30 Szkółka N. Sala Alfy, pt., godz. 18:00 sala przy kuchni.
GRUPA ALFY: poznawanie podstaw chrześcijaństwa: sala Alfy, środa, godz. 19:00, 
Igor Sawicki tel. 502 342 514 oraz Artur Kozłowski 601 665 255.

GRUPA DLA OSÓB PRZYG. SIĘ DO CHRZTU: niedziela, godz. 9:00, budynek admin pok.Rady Zboru, 
prowadzi pastor Marek Budziński, kontakt tel. 22 620 52 16.

GRUPA W JĘZYKU WIETNAMSKIM: 18-20 niedz. kaplica i sala Arki, czwartek 18-20 kaplica i sala Arki.

GRUPA PRZED CHRZTEM: Poznawanie prawd biblijnych. Pastor M. Budziński. Sala Rady Zboru. Od 
10.02.2019 w każdą niedzielę o godz. 9.15.

GRUPA CZYTANIA KS. JOBA: Pastor M. Budziński. Sala Rady Zboru. Środa godz. 19.15.

GRUPA INDUKCYJNEGO STUDIUM SŁOWA BOŻEGO:
Międzylesie, Góraszka, Garwolin, kontakt: Mirek Wiazowski, tel. 694 422 626.
GRUPA NA BIELANACH: wtorek, godz. 18:30, kontakt: Artur Kozłowski: 601 665 255.
GRUPA NA JELONKACH: kontakt: L. Orych, tel. 505381629.
GRUPA NA SASKIEJ KĘPIE: kontakt Paweł Marcinowicz 694 495 540.
GRUPA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIEM: Dorota i Grzegorz Gaca, tel. 501 026 995.

SEKRETARIAT: pon.10:00-16:00, śr. 12:00-18:00, wt., czw., piąt. 10:00-16:00. tel. 22 620 52 16.
RADA ZBORU: Maciej Kuryłowicz, tel. 501 127 668 e-mail: maciek.kurylowicz@wp.pl
SZKÓŁKA NIEDZIELNA (Punkt katechetyczny): Michał Stępień, e-mail: pk@baptysci.waw.pl
BIBLIOTEKA: czynna w niedzielę po nabożeństwie, prowadzi Magdalena Kozłowska 601 810 348.
KSIĘGARNIA: czynna w godzinach sekretariatu, tel. 22 620 52 16.
GOSPODARZ: Mirosław Chęcik 882 903 276.

WPŁATY DAROWIZN I OFIAR CZŁONKOWSKICH NA RZECZ ZBORU:
Pekao S.A. 30 1240 6292 1111 0010 7636 4924

– GRUPY DOMOWE –

– KONTAKT –




