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2.03 [sob] 10:00 i 18:00
10:00 - Warsztaty muzyków 
zborowych.
18:00 - Spotkanie dla małżeństw i 
narzeczonych - sala kolumnowa.

3.03 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Ka-
zanie 1 Jana 4:7-24 “Ewangelia 
naszego sukcesu - rzecz o praw-
dziwym nawróceniu” br. Janusz 
Ciepliński - Dyrektor Missio Mu-
sica. Po nabożeństwie będziemy 
słuchać świadectw osób, które 
chcą zostać członkami naszego 
zboru.

6.03 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne. List 
do Efezjan - kazanie pastor 
Marek Budziński.

9.03 [sob] 10:00
Grupa zamknięta - na potrzeby 
spotkań ,,Grupy Przełomu”.

10.03 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Kazanie 
pastor Marek Budziński. Po nabo-
żeństwie - dokończenie doroczne-
go spotkania zboru.

13.03 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne. List 
do Filipian - kazanie pastor Marek 
Budziński.

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

16.02 [sob] 11:00
Szkoła biblijna - podsumowanie 
Listu do Filipian. Prowadzi pastor 
Andrzej Seweryn.

17.03 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Kazanie 
z serii “Zdrowy Kościół” - pastor 
Samuel Skrzypkowski.

20.03 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne. Ka-
zanie z księgi Psalmów - pastor 
Samuel Skrzypkowski.

23.03 [sob] 10:00
Grupa zamknięta - na potrzeby 
spotkań ,,Grupy Przełomu”.

24.03 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Kaza-
nie pastor Marek Budziński.

27.03 [śr] godz. 18:00
Wykład z serii „Zakazana arche-
ologia”, pt.”Arka Noego: fakt czy 
fikcja?” autorstwa dr Alfreda Palla 
- prowadzący br. Adam Wojnarow-
ski oraz br. Łukasz Kałużny.

29.03 [pt] godz. 18:00
„Czy wiara w Boga jest racjonal-
na?” - debata pomiędzy nihilistą, 
a chrześcijaninem w kaplicy.

30.03 [sob] godz. 12:00
Spotkanie zborowników na 
temat wizji rozwoju zboru w Sali 
kolumnowej.

31.03 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne. 
Kazanie z serii ”Zdrowy Kościół” - 
pastor Samuel Skrzypkowski.
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MARZEC

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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04.03 Krzysztof Rafalski 
05.03 Elżbieta Skoworodko 
07.03 Małgorzata Kisza 
07.03 Elżbieta Luśnia    
07.03 Michaiło Zholovan  
08.03 Aleksander Janus
09.03 Danuta Longić    
13.03 Damarys Mackiewicz  
14.03 Łukasz Kałużny  
14.03 Daniel Niedziałkowski   
15.03 Katarzyna Zielińska  
16.03 Karolina Trusiewicz   
17.03 Aldona Sawicka  
17.03 Dominika Skrzypkowska 
18.03 Piotr Dąbrowski 
19.03 Joanna Zienkiewicz Galińska
23.03 Alicja Leibrandt  

24.03  Galina Babetska
24.03 Marek Budziński
25.03 Dorota Gaca 
27.03 Justyna Sawa 
27.03 Sławomir Dobaczewski 
28.03 Ryszarda Longić 
31.03 Ewa Kuryłowicz
31.03 Zorysława Więcek 
31.03 Zbigniew Kępiński 

06.03 Antonina Litwińska 
07.03 Michał Skoworodko 
30.03 Maria Novodaru
31.03 Marek Witkowski 

SZKÓŁKA

URODZINY OBCHODZĄ

Zapraszamy na spotkanie Seniorów 15.03.2019 (piątek) Budynek administracyjny, 
sala przy kuchni godz. 11.00.

Koniecznie przyprowadź swojego przyjaciela. 
WSTĘP WOLNY ZAPRASZAMY.

Gorąco zachęcamy do uczestniczenia w cyklu comiesięcznych spotkań poświęconych stu-
dium indukcyjnym Pisma Świętego. Temat najbliższego spotkania, które poprowadzi pastor 

Andrzej Seweryn - podsumowanie listu do Filipian.

Zapraszamy wszystkich dnia 16.03.2019, godz. 11:00. Wstęp wolny!

     BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI W ZBORZE
Osoby pragnące  błogosławieństwa nad dzieckiem podczas nabożeństwa, 

proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego..3

HERBATKA SENIORÓW

ZBOROWA SZKOŁA BIBLIJNA 
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URODZINY OBCHODZĄ WIECZÓR DLA MAŁŻEŃSTW I NARZECZONYCH

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, być inspiracją i 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 wskaza-
niem 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. Mój. 6.4-9

Prosimy o zgłaszanie swojego udziału w wieczorze do Liji w księgarni lub Krzysztofa i Graży-
ny 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 

David Levy jest dziś zaliczany do autorów przodujących w inter-
pretacji i zastosowaniu prawd biblijnych. Jego książka na temat 
Przybytku stała się współczesną klasyką. Także niniejsza pozycja: 
Zachariasz. Prorocka przyszłość Izraela i nadchodząca apokalip-
sa urasta do tego samego poziomu dzięki wyważonej interpreta-
cji, dokładności i przejrzystości. Dla tych, którzy chcą wiedzieć, co 
przyniesie przyszłość, odpowiedzi są tutaj.”

Elwood McQuaid, autor książek i audycji radiowych, były redak-
tor naczelny oraz dyrektor wykonawczy organizacji The Friends 
of Israel David M. Levy jest autorem przejrzystych komentarzy do 
ksiąg biblijnych. Ukończył Moody Bible Institute, a także Universi-
ty of Illinois oraz Trinity Evangelical Divinity  School.  Przez  dzie-

sięć  lat  był  pastorem kościoła w stanie Illinois. Od 1974 roku jest członkiem organizacji The 
Friends of Israel Gospel Ministry, w której pełni funkcję dyrektora służby międzynarodowej, a 
także zastępcy redaktora naczelnego wielokrotnie nagradzanego dwumiesięcznika Israel My 
Glory, w którym regularnie publikowane są jego artykuły.

Cena: 20 zł.
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ZIMOWISKO ZBOROWYCH DZIECI

Najwspanialsza Podróż” to program ewangelizacyjny dla dzieci, które otrzymują paczki 
„Gwiazdkowej Niespodzianki”. Temat ten przyjęliśmy jako motto i program projektu ewangeli-
zacyjnego, którym był obóz zimowy w Kościelisku zorganizowany w dniach 4-9.02.2019 roku 
przez Chrześcijańską Fundację Radość dla dzieci z Gminy Ojrzeń – jednej z najbiedniejszych 
na Mazowszu.Na terenie tej właśnie gminy leży mała miejscowość Kicin, w której w XIX wieku 
powstał pierwszy baptystyczny zbór na Ziemiach Polskich. Zbór w Kicinie założył między in-
nymi nasz zbór przy ul. Waliców 25 w Warszawie. Z wdzięczności Bogu za Kicin i z poczucia 
obowiązku jakim jest Wielkie Posłannictwo (Ew. Mateusza 28:19-20), już po raz trzeci z rzędu 
wspólnie oraz dzięki finansowemu wsparciu 1 Zboru zorganizowaliśmy wspaniały obóz zimo-
wy dla kolejnych 60 dzieci głównie z okolic Kicina.
W niedzielę, 3-go lutego 2019 roku, w czasie porannego nabożeństwa 1 Zbór KchB w Warsza-
wie modlił się o nasz obóz, a po południu autokar zabrał najpierw opiekunów spod Waliców 
25, a potem zajechał do Kicina po dzieci aby po całonocnej podróży, następnego poranka, 
dotrzeć na miejsce – do ośrodka Wczasowego „Harnaś 2” w Kościelisku koło Zakopanego.
Na dzieci czekała już grupa 9 amerykańskich misjonarzy z International Mission Board pod 
kierownictwem Beverly i Ted’a Holmes’ów oraz pozostali opiekunowie, a także kilka rodzin z 
naszego Zboru. W sumie było nas wszystkich ponad sto osób!
Po zakwaterowaniu i wspólnym śniadaniu rozpoczęliśmy pierwszą poranną społeczność 
i pierwszy odcinek „Najwspanialszej Podróży”, programu ewangelizacyjnego dla dzieci 
„Gwiazdkowej Niespodzianki”. Naszym przewodnikiem w tej „podróży” był misjonarz z Walii - 
Dan Aldridge, który w bardzo obrazowy i przystępny dla dzieci sposób codziennie przekazywał 
kolejne prawdy z Biblii.
Dan od kilkunastu lat mieszka w Radości, jest członkiem tamtejszego zboru i zawsze z wiel-
kim zaangażowaniem pomagał mi podczas bardzo wielu obozów dla dzieci.Dan, w czasie 
tego obozu będąc odpowiedzialny za przeprowadzenie programu „Najwspanialszej Podróży”, 
opowiadał dzieciom jak Jezus leczył ludzi i czynił wspaniałe cuda i nauczał również dzieci. 
Każdego dnia mieliśmy przedpołudniowe wycieczki: do Doliny Kościeliskiej, na Krupówki, ko-
lejką na Gubałówkę oraz do Aqua Parku w Zakopanem. Natomiast każdego popołudnia dzieci 
brały udział w 6 warsztatach takich jak: capstacking czyli układanie kubków na czas, zajęcia 
kulinarne, robótki, historie biblijne, język angielski oraz wiedza o Biblii. W czasie całego obozu 
pielęgniarka Małgosia Maciuk z II zboru KchB w Warszawie czuwała nad zdrowiem i kondycją 
uczestników obozu, który był zgłoszony w Kuratorium Oświaty i musiał spełniać wszystkie 
standardy wypoczynku. Dziękuję też Kasi Bubnowskiej ze zboru otwockiego za wzięcie na 
siebie po raz kolejny funkcji kierownika wypoczynku.
Wielkim wsparciem była dla nas Greta Chojnacka i  jest zawsze Lija Orych, sekretarka 1 Zboru 
KchB w Warszawie, która po raz kolejny okazała się niezastąpiona w pomocy szczególnie 
dzieciom z okolic Kicina, za co jej bardzo dziękuję.
Uwielbienie w czasie porannych i wieczornych społeczności prowadził Łukasz Nowicki (gitara 
i śpiew) wraz z Arturem Cieślakiem (perkusja), obaj ze Zboru KchB w Otwocku. Jesteśmy im 
bardzo wdzięczni za wspaniałą ich usługę, która pozwoliła dzieciom i nam wszystkim przybli-
żyć się do Boga. W czasie tych spotkań uczyliśmy się nowych pieśni i wersetów biblijnych na 
pamięć, tak aby Boże Słowo zostało w sercach dzieci nawet po zakończeniu obozu.
Chciałoby się aby więcej członków zborów baptystycznych brało udział w naszym dziele 
ewangelizacji dzieci i młodzieży. Bardzo proszę wszystkich o modlitwę o naszą służbę obo-
zową, którą od 15 lat organizuje Chrześcijańska Fundacja Radość. Bardzo potrzebujemy no-
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wych wierzących opiekunów, którzy zechcą poświęcić swój czas i pomóc nam w organizacji 
kolejnych obozów, których jeszcze w tym roku planujemy 10 w kolejnych miesiącach i w róż-
nych miejscach w kraju. Jeśli Bóg powołuje Cię do tej służby to proszę o kontakt telefoniczny: 
600260281 lub mailowy: biuro@fundacja-radosc.pl
Każda podróż ma swój niezapomniany moment. Taki moment na naszym obozie nastąpił pod-
czas ewangelizacji w ostatni, piątkowy wieczór. Modliliśmy się o ten wieczór. Ta społeczność 
była przeplatana pieśniami, wersetami biblijnymi, świadectwami. Po tym jak Ted w bardzo 
prosty sposób przedstawił ewangelię ja podzieliłem się z dziećmi swoją historią nawrócenia, 
kiedy mając kilkanaście lat rozpocząłem swoją podróż z Bogiem i jak Bóg uczynił mnie naj-
szczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jedynie mając ten największy dar jakim jest życie 
wieczne, możemy być prawdziwie szczęśliwi. Zapewniłem, że każdy może otrzymać ten dar 
i zaprosiłem tych, którzy chcą przyjąć ten największy dar - Jezusa - do swojego serca aby 
wyszli do przodu. Wtedy wszyscy poczuliśmy moc Ducha Świętego jak wypełniał swoją obec-
nością to pomieszczenie i zobaczyliśmy jak dzieci jedno po drugim wychodzą do przodu aż 
prawie wszystkie ławki i krzesła zostały puste. Wkrótce do dzieci dołączyli ich opiekunowie 
i tak wspólnie przez dłuższy czas we łzach, ale z wielką radością w sercach modliliśmy się i 
śpiewaliśmy Bogu na chwałę za Jego zbawienie tylu nowych, młodych dusz.
Każda podróż kiedyś się kończy, a nasz obóz zakończył się społecznością następnego poran-
ka i wielkim wyzwaniem do naśladowania Jezusa i przekazywania dalej naszym znajomym 
oraz członkom naszych rodzin ewangelii - dobrej nowiny że Jezus żyje i daje nam radość 
i pokój. Dzieciom nie było łatwo wyjeżdżać i zostawiać nowych przyjaciół, ale modlimy się 
aby one kontynuowały swoją podróż zabierając ze sobą pamiątki z obozu takie jak: Nowy 
Testament, podręcznik „Gwiazdkowej Niespodzianki”, który „przerobiliśmy” na obozie, karty 
z wersetami biblijnymi, własnoręcznie wykonane robótki, zdjęcia i wspomnienia, które będą 
przypominały nam o Bożej Miłości i Jego trosce o nas. Bardzo sobie cenimy ten obozowy 
tydzień i będziemy go wspominać w naszych sercach.
Oprócz modlitwy i osobistego zaangażowania w służbę obozową potrzebujemy wsparcia fi-
nansowego bo naszą ofertę obozową kierujemy głównie do dzieci i nastolatków spoza zbo-
rów baptystycznych, a nawet spoza zborów ewangelicznych, do dzieci których nie jest stać 
na żaden wyjazd. Są to przeważnie dzieci naszych podopiecznych rodzin, którym regularnie 
pomagamy żywnościowo oraz wychowankowie różnych placówek wychowawczych w tym 
domów dziecka.

Można nam pomóc finansowo przekazując darowiznę na rachunek bankowy:
77 1050 1025 1000 0023 0001 5076
Chrześcijańska Fundacja Radość
ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa

Można również przekazać nam 1% podatku wpisując w odpowiednią rubrykę swojego zezna-
nia podatkowego nasz numer KRS 0000245205.

Bardzo dziękuję za wszelkie wsparcie modlitewne, pomoc w czasie obozów oraz wsparcie 
finansowe.

Henryk Podsiadły
Prezes Zarządu ChFR
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ŚWIADECTWO ŻYCIA

Mam na imię Jerzy. Chciałbym podzielić się z Wami świadectwem mojego nawrócenia. Mam 
nadzieję, że z pomocą Ducha Świętego, będę mógł je rzetelnie przedstawić.

Urodziłem się w 1959 roku. Czy urodziłem się w rodzinie katolickiej? Raczej nie. Owszem, 
rodzice czasami chodzili do kościoła, zazwyczaj jednak nie.

Jedynie słuszna religia i tradycja przyczyniły się do tego, że ochrzczono mnie, wysłano do 
pierwszej komunii, a później do bierzmowania. Tak też robili wszyscy, a przynajmniej zdecy-
dowana większość społeczności, w której żyłem.

Byłem dobrym dzieckiem, uczniem i studentem. Nie stwarzałem rodzicom problemów. Za-
wsze wiedziałem, czego chcę. I choć wtedy nie było komputerów, telefonów komórkowych i 
innych „cudownych urządzeń”, to prawie nie było takiego tygodnia, w którym nie poszedłbym 
do biblioteki miejskiej po kolejne książki.

Trzeba powiedzieć, że to były czasy, kiedy nie mówiło się o chrześcijaństwie w dzisiejszym 
rozumieniu, zwłaszcza tym ewangelicznym. Mówię tutaj o moim środowisku, mojej miejsco-
wości, mojej rodzinie i znajomych. Był tylko jeden kościół – Kościół Katolicki. Nie istniała 
alternatywa.

Kiedy się mieszka w mieście będącym kolebką wiary katolickiej, gdzie stojąc w dowolnym 
jego miejscu widzi się wieże jakiegoś kościoła, po ulicach przechadzają się zakonnice i za-
konnicy, klerycy, księża, biskupi i kardynałowie, to trudnym, a nawet niemożliwym jest sobie 
wyobrazić, że może być jeszcze coś innego niż Kościół Katolicki.

Choć Kościół Katolicki był wówczas wszechogarniający, to muszę powiedzieć, że mało mnie 
obchodził. Nie oferował nic.

Z perspektywy lat, mogę śmiało powiedzieć, że nie było w nim Boga. Nie było prawdy. Nie było 
zbawienia. Była religia.

Nigdy nie byłem ateistą, zawsze wierzyłem, że Bóg istnieje. Ale w tym wszystkim, co mi prze-
kazywano i, co się wokół mnie działo, czegoś mi brakowało. Coś się nie zgadzało. Czułem to 
wewnętrznie.

Lata dzieciństwa się skończyły, zaczęło się dorosłe życie. Zmiana miejsca zamieszkania, śro-
dowiska. Praca, praca, praca. Ale też zawarcie związku małżeńskiego.

W 1990 roku przyszła na świat moja córka. Kiedy miała kilka miesięcy, zdarzyło się coś, co 
trudno było mi wtedy zrozumieć i wyjaśnić. Kiedy wieczorem podszedłem do jej łóżeczka, zo-
baczyłem ją leżącą nieruchomo, siną, z potwornym grymasem na twarzy, oczami, które prawie 
wychodziły na wierzch. Kiedy próbowałem ją wziąć na ręce, okazało się, że jest cała sztyw-
na, jak kłoda drewna. Decyzja była szybka – pogotowie ratunkowe. Ale to nie takie proste, 
najbliższa budka telefoniczna kilkaset metrów od domu. Nie było wyjścia. Po pół godzinie 
przyjechała karetka. Trzymałem córką na rękach nie wiedząc czy jeszcze żyje czy nie. Jecha-
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liśmy do sąsiedniego miasta do szpitala. Jedyne, co wtedy mogłem zrobić to tylko modlitwa. 
Modliłem się do Boga, do Jezusa. Modliłem się, mimo że jeszcze wtedy niewiele miałem z Nim 
wspólnego.

Córka została w szpitalu. Nadal nic nie wiedziałem. Wracałem do domu późną nocą ostatnim 
pociągiem. Później pieszo, przez las. Razem z tą modlitwą.

Po kilku dniach odebrałem córkę ze szpitala – zdrową. Nic jej nie było.

Przełom lutego i marca 2005 roku. Mój pobyt w szpitalu w związku z chorobą przewlekłą zwią-
zany był z wykonaniem specjalistycznych, kompleksowych badań. Jedno z nich wykazuje coś 
niepokojącego. Ordynator oddziału dzwoni do swojego kolegi z innego oddziału z prośbą o 
przyjęcie mnie na „cito”. Niestety – najbliższe wolne miejsce będzie w listopadzie. Dostaję 
numer telefonu do profesora. Wizyta i wskazanie – konieczna operacja. Albo operacja, albo… 
Profesor przyjmuje mnie na oddział. Operacja się udała, jednak na wyniki końcowe trzeba cze-
kać. Po trzech tygodniach telefon ze szpitala: są wyniki. Nowotwór złośliwy. Pierwsza myśl: 
nie mogę zostawić rodziny, nie dadzą sobie rady. Znowu pozostała mi modlitwa.

Nie mogłem jeszcze wtedy powiedzieć, że byłem chrześcijaninem ale modliłem się do Boga, 
nie chciałem żeby moi bliscy pozostali na tym świecie sami. Znowu Bóg wyciągnął do mnie 
rękę. 19.04.2005 roku Bóg nade mną czuwał. Dostałem od Niego szansę.

Kiedyś, kilkanaście lat temu, przyszedł do mnie kolega. Zawsze, kiedy przychodził, siadaliśmy 
i rozmawialiśmy przy herbacie. Rozumieliśmy się. Powiedział mi, że niedawno rozpoczął stu-
dia podyplomowe na Papieskim Wydziale Teologicznym. W związku z tym, że niedługo uczel-
nia ta miała organizować tzw. „drzwi otwarte” połączone z wykładem, zaproponował mi, abym 
z tego skorzystał. Powiedział, że warto. Później, jeszcze kilka razy mi o tym przypominał.

Było warto. Na wykładzie, przez kilka godzin zajmowaliśmy się egzegezą Księgi Jeremiasza. 
To było coś, o czym można było tylko pomarzyć. To było inne niż do tej pory spojrzenie na 
Słowo Boże. To była zmiana mojego myślenia w kwestii wiary.

Po wielu latach uświadomiłem sobie, że człowiek, który nie miał swojego serca, otworzył mi 
je i nakierował na Boga.

Wydarzenia te, i nie tylko te, zmieniły moje podejście i stosunek do Boga. Coś mi wewnętrznie 
mówiło, że muszę iść tą drogą. Zacząłem poszukiwania, czytałem książki, oglądałem filmy, 
słuchałem kazań, wykładów. Poznałem historię chrześcijaństwa, judaizmu, a nawet islamu. 
Zacząłem czytać biblię. Kiedyś to też robiłem, ale teraz ją rozumiałem. Im więcej czytałem 
Biblię, tym więcej chciałem ją czytać. Mój czytnik często mi przypominał żebym odpoczął bo 
to już kolejna godzina. Tak jest też i teraz. 

Kiedyś biblia stanowiła dla mnie pewną opowieść religijną, historyczną. Zamykała się w Torze 
i ewangeliach. Teraz cała stała się pokarmem.
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Zacząłem poznawać Jezusa, zrozumiałem, że cały Stary Testament zwiastuje przyjście Jezu-
sa. Zrozumiałem, co oznacza Jego zmartwychwstanie, co to właściwie znaczy „dobra nowi-
na”, jakie przesłanie niesie ewangelia Królestwa Bożego itd.

W pewnym momencie postanowiłem, że jestem już gotowy aby otworzyć swoje serce na Je-
zusa, który umarł za moje grzechy, i powierzyć mu swoje życie. Tak się stało. Popłynęły łzy, a 
moje wnętrze wypełniło się wielką dumą, że jestem chrześcijaninem. 
Słowo Boże nigdy nie kłamie.

(44) Nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał, a Ja go 
wskrzeszę w dniu ostatecznym. (Ew. Jana 6:44)

(45) Napisano bowiem u proroków: I będą wszyscy pouczeni przez Boga. Każdy, kto słyszał od 
Ojca i jest pouczony, przychodzi do mnie. (Ew. Jana 6:45)

(65) I mówił: Dlatego powiedziałem wam, że nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli mu to nie jest 
dane od Ojca. (Ew. Jana 6:65)

Zostałem pouczony i pociągnięty przez Ojca.
Zostało mi dane iść drogą Jezusa Chrystusa.

Na koniec chciałbym przytoczyć pewien cytat, z którym w pełni się utożsamiam:
„Wychodzę z tego systemu, którym rządzi szatan. Nie należę już więcej do tego porządku rze-
czy. Nastawiam moje serce na ten sam cel, na który zwrócone jest serce Boga. Moim celem 
jest wieczny cel Boga w Chrystusie. Wchodzę w Jego Królestwo, a z tego królestwa jestem 
wyzwolony. Panie, mój dotychczasowy świat zostawiam za sobą. Twój Krzyż na zawsze od-
dziela mnie od świata. Wkroczyłem w inny świat. I oto jestem tutaj, gdzie mnie postawiłeś w 
Jezusie Chrystusie”.

Jerzy W.

„Zapraszamy na projekcję wykładu z serii „Zakazana archeologia” pt.”Arka Noego: fakt czy fik-
cja?” autorstwa dr Alfreda Palla. Termin: 27.03.2019, godz. 18:00, Sala Kolumnowa. Prowadzą-

cy: br. Adam Wojnarowski i br. Łukasz Kałużny.

W trakcie filmu będzie można poznać wiele interesujących kwestii dotyczących Arki. Jak była 
zbudowana Arka? Jaką miała pojemność, powierzchnię i ładowność? Czy na pokładzie biblijnej 
Arki mogły się zmieścić wszystkie gatunki zwierząt? Czy kilka osób było w stanie się nimi zająć? 
Wiele dawnych ludów na całym świecie zachowało pamięć o Noem, od którego wywodzi się wie-
le mitycznych postaci. Na końcu autor pokazuje zdjęcia z niedawnej wyprawy chińsko-tureckiej, 

której członkowie utrzymują, że odnaleźli Arkę na górze Ararat. 

ZAKAZANA ARCHEOLOGIA



ZAPRASZAMY 29.03 [PT] GODZ. 18:00 NA DEBATĘ W KAPLICY.

Czy wiara w Boga jest racjonalna?” - debata pomiędzy nihilistą, Karolem Fjałkowskim a chrze-
ścijaninem Stanisławem Sylwestrowiczem. Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie, kiedy to bę-
dzie można usłyszeć próbę uzasadnienia negatywnej odpowiedzi na tak postawione pytanie jak 
i próbę wykazania argumentacją.

Debata odbędzie się 29 marca (piątek) w Warszawie, w kaplicy I Kościoła Chrześcijan Bapty-
stów przy ul. Waliców 25. Początek o godz. 19:00. Przewidujemy czas na zadawanie pytań do 
debatujących. Organizatorzy: Fundacja Panteon, Kościół Chrześcijan Baptystów i Chrześcijań-
ski Instytut Apologetyczny.

Wstęp wolny!

Debatujący: 
Karol	Fjałkowski	– były wykładowca etyki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, jak 
mówi o sobie „szczęśliwy nihilista”, współzałożyciel i Przewodniczący Rady Fundacji Panteon, 
asystent merytoryczny telewizji internetowej Stacja Ateizm.
contra:
Stanisław	Sylwestrowicz - misjonarz i apologeta, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki 
Warszawskiej oraz Covenant Theological Seminary, St Louis, MO, USA, współautor i gospodarz 
dwóch telewizyjnych serii „Antidotum”, od 32 lat świadomy uczeń Chrystusa, a od 25 lat szczę-
śliwy mąż i ojciec 17-ciorga dzieci (licząc te, które były u nich nawet krótkoterminowo w rodzinie 
zastępczej).

ŚWIADECTWO ŻYCIA DEBATA W KAPLICY

10

Elektroniczna wersja śpiewnik „Głos Wiary” jest dostępny pod adresem:

bit.ly/GlosWiary

GŁOS WIARY



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

– GRUPY DOMOWE –

– KONTAKT –

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.




