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„Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; 
we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni 

drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie 
śpiewając Bogu w sercach waszych.” List do Kol. 3,16

Występ połączonych chórów zborowych z okazji wspólnego nabożeństwa 
pt. „Kościół - Ciałem Chrystusa” - 31.05.2018 roku

WIADOMOŚCI
I ZBORU KOŚCIOŁA
CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW
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1.05 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - 
Księga Psalmów - Kazanie 
pastor Samuel Skrzypkowski.

5.05 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połączo-
ne z Wieczerzą Pańską - kazanie 
pastor Marek Budziński.

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

11.05 [sob] 12:00
Spotkanie w kaplicy, dotyczące 
wspólnego wypracowania wizji 
zboru.

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

15.05 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne. Kaza-
nie pt. “Zbory Nowego Testamen-
tu - Kościół w Jerozolimie”- kaza-
nie brat Jonasz Skrzypkowski.

17.05 [pt] 11:00
Spotkanie Seniorów i osób 
samotnych - prowadzi prezbiter 
Konstanty Wiazowski.

18.05 [sob] 11:00
Zborowa Szkoła Biblijna “Biblia 
o finansach”- prowadzi br. Paul 
Gastineau.

19.05 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne - Ka-
zanie pt. “Gdzie chcesz by było 
twoje serce?” – br. Paul Gasti-
neau.

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

26.05 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne - Kaza-
nie pastor Marek Budziński - po 
nabożeństwie zapraszamy na 
spotkanie członkowskie, pod-
czas którego będziemy słuchać 
świadectw osób przygotowu-
jących się do chrztu w wieku 
świadomym i przenoszących 
członkostwo do naszego zboru.

29.05 [śr] godz. 18:00
Film pt: Wykład z serii „Zakazana 
archeologia” pt. „Czy ludzie żyli w 
epoce dinozaurów?”  Autorstwa 
dr Alfreda Palla - prowadzący 
br. Adam Wojnarowski oraz br. 
Łukasz Kałużny.

1.06 [sob] 11:00
Zborowa Szkoła Biblijna, prowa-
dzona przez  pastora Andrzeja 
Seweryna.

2.06 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połączo-
ne z chrztem w wieku świado-
mym oraz Dzień Rodziny.

1

MAJ

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

proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.

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

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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01.05 Filip Malinowski  17.09.2017
01.05 Przemysław Chmielecki 12.07.2014
02.05 Aleksandra Stolarczyk 20.05.1990
02.05 Szymon Szymczak  27.11.2017
06.05 Bogusława Szymańska 13.06.2010
08.05 Samuel Skrzypkowski 06.06.2006
11.05 Mirosława Zaborek  17.09.1993
13.05 Radosław Polak  28.06.2015

17.05 Irena Kircun  24.10.1954
17.05 Romuald Tchir  12.11.1978
18.05 Agnieszka Jagiełło  07.12.1986
19.05. Bożena Chodkiewicz 17.06.1992
21.05 Grażyna Mirosz Motyka            1998
27.05 Dorota Romaniuk  01.10.1995
29.05 Anna Witczak  19.10.2014

URODZINY OBCHODZĄ

Zapraszamy na specjalne spotkanie w ramach Zborowej Szkoły Biblijnej, które wyjątkowo 
poprowadzi br. Paul Gastineau z USA. Tym razem pochylimy się nad tematem zarządzania 
finansami i tego co mówi o tym Biblia. Brat Gastineau jest emerytowanym wiceprezesem 
firmy zajmującej się pozyskiwaniem energii, która znajduje się w rankingu 300 największych 
przedsiębiorstw Ameryki. Razem z żoną są członkami Pierwszego Zboru Baptystycznego 
w Magnolii, w Teksasie, gdzie Paul naucza na zajęciach Szkoły Biblijnej. Prowadzi wykłady 
z całego Pisma Świętego, jednak do jego  ulubionych tematów należy szafarstwo - mądre 
zarządzanie tym co powierza nam Bóg. Razem z żoną Debbie mają dwóch synów i cztery 
wnuczki. Br. Paul przyjeżdża do Polski od 1992 roku, a w 1995 roku  odwiedzał nasz zbór. 
Wierzymy, że spotkanie które poprowadzi i kazanie, które wygłosi następnego dnia będą dla 

nas wielki zachęceniem.  

Zapraszamy w sobotę, 18.05 o godz. 11:00 do sali kolumnowej. 

Natomiast kolejna Zborowa Szkoła Biblijna, prowadzona przez  pastora Andrzeja Seweryna, 
odbędzie się w czerwcu - 01.06 g. 11.00.

25.05.19r. Polskie Radio Pr. II Program z cyklu:
„Pięć minut nad Biblią”, sobota godz. 7.40

ZBOROWA SZKOŁA BIBLIJNA

AUDYCJE RADIOWE

OGŁOSZENIE SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ
Zapraszamy dziewczyny 15+ na warsztaty ze studentkami z Tajwanu, Chin i USA.

spędzimy czas gotując azjatyckie pyszności, jedząc i rozmawiając. Jeśli chcecie poznać inną 
kulturę, poćwiczyć swój angielski i po prostu dobrze spędzić czas, przyjdźcie:

sobota 11 maja godzina 18:00 ul. Waliców 25, SALA MŁODZIEŻOWA
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URODZINY OBCHODZĄ LIST W SPRAWIE USZANOWANIA NABOŻEŃSTWA
Drodzy!
Kiedy idziemy do kogoś w odwiedziny, zabieramy ze sobą kwiaty, czy coś słodkiego, miły ser-
deczny uśmiech, nawet swoim strojem staramy się okazać szacunek gospodarzom. Czy idzie-
my tak do Domu Bożego? Idzie lato, często bywa gorąco i duszno, ale pomyślmy: Wchodzimy 
do Domu Bożego - czy zawsze nasz strój jest wystarczająco skromny? Brat Pastor ŚP. Alek-
sander Kircun, często nam przypominał: “Miejsce, na którym stoisz - święte jest!” Uszanujmy 
Dom Pański także skromnym i właściwym temu miejscu strojem.  List do Rzymian 15: 2,, 
Niech każdy z nas stara się o to, co dla bliźniego dogodne – dla jego dobra, dla zbudowania”. 

s. Beata Chęcik

WARSZAWA - RADOŚĆ, 30 CZERWCA - 13 LIPCA 2019
 Radujcie się w Panu zawsze; powtarzam radujcie się. (Fil4,4) Zapraszamy na 14 dniowe 
wczasy. Głównym mówcą będzie pastor Mike Chinn ze Stanów Zjednoczonych. Rozpoczęcie 
kolacją w niedzielę 30 czerwca, a zakończenie obiadem 13 lipca. Zakwaterowanie przewidzia-

no w budynku konferencyjnym i seminaryjnym. Koszt wczasów wynosi 750 zł.
Zgłoszenia pod numerem: 502-212-514 lub stacjonarnym numerem Ośrodka 22-615-50-76 
wew. 30. Zgłoszenia przyjmowane będą do 17 czerwca 2019r. Wpłaty prosimy kierować na 

rachunek z dopiskiem,, Wczasy Seniora” ING Bank 23 1050 1054 1000 0023 3598 0104
Organizatorzy: Diakonat Powierniczy. Patronat: Rada Kościoła

30.04.2019 roku ok. dziesięciu braci z naszego zboru wyjeżdża do Nowogrodu Wołyńskie-
go, aby wraz z zaprzyjaźnionym zborem z tamtego miasta zbudować domek kempingowy, 
który służyć będzie młodzieży podczas letnich obozów ewangelizacyjnych. Cieszmy się 
z tego, że nasi zborownicy chcą uczestniczy w dziele ewangelizacji, również w tak prak-
tyczny sposób. Pamiętajmy w modlitwach o bezpiecznej podróży i budowie, oraz Bożym 

działaniu podczas obozów. 

WCZASY SENIORA 2019

WYJAZD BRATERSKI NA UKRAINĘ

ZAPRASZAMY NA FILM W KAŻDĄ OSTATNIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA.
29 maja (śr.) - Wykład z serii „Zakazana archeologia” pt. „Czy ludzie żyli 

w epoce dinozaurów?”  autorstwa dr Alfreda Palla - prowadzący br. Adam 
Wojnarowski oraz br. Łukasz Kałużny.

„Zapraszamy na projekcję wykładu z serii „Zakazana archeologia” 
pt. ”Czy ludzie żyli w epoce dinozaurów?” autorstwa dr Alfreda Palla

Autor przedstawia liczne dowody na współistnienie ludzi i dinozaurów  
w postaci dawnych rysunków, rzeźb i legend o smokach noszących cechy 

drapieżnych terapodów, a także niedawnych odkryć krwi i żywej tkanki 
w skamieniałych kościach dinozaurów. Wszystko to podaje w wątpliwość 

założenia  ewolucjonistów datujących wyginięcie dinozaurów na 65 mln lat temu.” 4



ŚWIADECTWO ŻYCIA

Urodziłem się 14.01.1982 roku w Użgorodzie, obwód Zakarpatski, Ukraina. Moja mama miała 
wtedy 18 lat i była studentką pierwszego roku studiów, więc moi dziadkowie opiekowali się 
mną, póki mama nie skończyła nauki. Gdy miałem trzy lata, mój ojciec rozwiódł się z mamą 
i odmówił płacenia alimentów na mnie. Zamiast ojca miałem więc dziadka, mimo tego, że 
ojczym dbał o mnie na tyle, na ile potrafił.
W latach 90-tych, byłem trudnym, dorastającym dzieckiem. Dzięki dziadkom, nie chodziłem 
głodny, miałem ubrania i dobre warunki do życia i nauki. Szukałem przyjaciół i znalazłem ich 
wśród złych ludzi i z nimi zaprzyjaźniłem się. W wieku trzynastu lat zacząłem nadużywać 
alkoholu i palić papierosy oraz robić złe rzeczy. Znajomi byli moim ideałem. Byłem dumny 
z tego, że policja zabierała mnie ze szkoły za przestępstwa, „tak jak i ich”, moich kolegów. 
Jednak nie miałem w sobie charakteru podobnego do tych ludzi, jak pewność siebie, samo-
dzielność, poczucie humoru w różnych niebezpiecznych sytuacjach, nie mogłem znaleźć 
w sobie szczęścia w takim buntowniczym życiu. Nie miałem prawdziwych przyjaciół, nie mia-
łem powodzenia u dziewczyn. Częste kłótnie w domu z rodzicami i negatywne myślenie - to 
wszystko spowodowało, że byłem najbardziej nieszczęśliwym człowiekiem na ziemi i dręczy-
ły mnie myśli samobójcze. 
Moja babcia była osobą wierzącą, członkiem Kościoła Baptystycznego. Powiedziała mi, że 
jest młodzież w tym zborze i zapraszają mnie na spotkania. Zdecydowałem, że nic się nie sta-
nie, jak pójdę. Poszedłem, zapoznałem się z młodzieżą chrześcijańską, próbowałem śpiewać 
w chórze... I zrozumiałem, że kiedyś tam powrócę... A w przyszłości, tam zostanę.
Niedługo po tych wydarzeniach zdecydowałem podporządkować się Bogu i żyć według nauki 
biblijnej - moje życie zaczęło się zmieniać. Przestałem pić alkohol, przeklinać. Po jednej tylko 
modlitwie, w której poprosiłem Pana o pomoc w rzuceniu palenia papierosów, skończyłemz 
paleniem. Zaczęło się zmieniać moje myślenie - od nieszczęśliwego człowieka, do radosnego, 
od nienawidzącego wszystkich do miłującego. Zacząłem ładnie śpiewać i za pół roku zosta-
łem zaproszony do chóru kościelnego. Lubiłem czytać i studiować Biblię, zawsze chodziłem 
na grupy biblijne, na których opowiadałem, co rozumiem z przeczytanego fragmentu. Zosta-
łem kaznodzieją. Bardzo dużo pracowałem z dziećmi na letnich obozach chrześcijańskich. 
Często jeździliśmy z młodzieżą i starszymi Braćmi i Siostrami na wycieczki odwiedzając są-
siednie zbory ewangelikalne. Długi czas byłem liderem młodzieży w kościele we wsi, blisko 
mej miejscowości, jak i małych grup biblijnych. W roku 2010 skończyłem studia biblijne z wy-
różnieniem. Moje życie zrobiło się nasyconym i aktywnym - to wszystko dała mi wiara w Boga.
Największym podarunkiem od Boga, oprócz pewności, że po skończeniu mego życia na ziemi 
nie pójdę do piekła, lecz do nieba i będę z Bogiem, jest moja żona. Długo modliłem się o miłość 
i Bóg zorganizował spotkanie z cudowna dziewczyną, która została najlepszą żoną, a później 
i mamą najlepszej córki na świecie. Jesteśmy razem 15 lat, córka ma prawie 14 i póki ona 
nazywa mnie najlepszym ojcem na świecie, a żona mężem – jest to dla mnie bardzo ważne. 
Bóg zrobił ze mnie takiego mężczyznę, który ponosi odpowiedzialność za rodzinę, jestem pe-
wien Bożej opieki mężczyzną, z którego żona i córka mogą być dumnymi i dziękować Bogu 
za niego.  
W roku 2016 dostałem zaproszenie do pracy w Polsce w mieście Sulęcin, województwo 
Lubuskie. Pracowałem tam dwa lata i rzadko widziałem swoją rodzinę, która na stałe była 
w mieście Iwano- Frankiwsk, od 2018 dostałem propozycje pracy w Warszawie. Obecnie je-
stem członkiem Zboru Warszawskiego, śpiewam w chórze zborowym, zaczynam służbę ka-
znodziejską w języku polskim. Planuję za rok przeprowadzić swoją rodzinę do Warszawy.
 

Artur Balashov.
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„NAZWAŁEM WAS PRZYJACIÓŁMI” EW. JANA 15;15
Szkółka Niedzielna I Zboru Chrześcijan Baptystów w Warszawie we współpracy z CROSS 
CULTURE COMMUNITIES WARSAW zaprasza na wspólny weekend przygód i przyjaźni.
Będzie czekać na nas grupa z USA i liczne atrakcje:
gra terenowa, konkursy, amerykańskie gry  Nine Squares, Corn Hole, warsztaty sportowe (tenis, 
ultimate frisbee), kulinarne (american snacks), artystyczne (robótki), języka angielskiego  
(English fun) i wiele innych przyjemności i niespodzianek.
Wolontariat dla nastolatków
Szukamy: asystentów-asystentek dla grupy studenckiej z USA , recepcjonistów/ recepcjonistek 
obozu, obsługi stołów w czasie posiłków, punkt katechetyczny wystawia świadectwo godzin 
wolontariatu do wpisania na świadectwie szkolnym.
Uczestnicy: 
Dzieci w wieku 7-15 lat
Termin: 
Start: piątek 24 maja godzina 18:30
Koniec:  niedziela 26 maja godzina 13:00 (PIZZA PARTY!)
Opłata:
50zł (dofinansowanie dla zgłaszających potrzebę)
Zgłoszenia:
kmarcinowicz@yahoo.com
m.stepien@onet.pl
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MAJÓWKA SZKÓŁKI NIEDZIELNEJ

Jak czytać Nowy Testament, aby nie zgubić się w gąszczu szczegółów 
i właściwie zrozumieć zawarte w nim przesłanie?
Autor Czytając między wierszami proponuje, aby czytać wszystkie 
27 ksiąg mając na uwadze jeden wspólny temat. Tym wspólnym 
tematem, według autora jest dobra nowina o zbawieniu, przekazywana 
przez apostołów Jezusa Chrystusa i wszystkich jego naśladowców, 
wędrująca razem z nimi w ich podróżach i poprzez ich listy, począw-
szy od Jerozolimy, aż po krańce ziemi. Książka ta może być dobrym 
podręcznikiem uzupełniającym dla studentów wszystkich seminariów 
i szkół biblijnych. Będzie również dobrą pomocą w lepszym zrozumie-

niu Nowego Testamentu dla wszystkich, którzy są jego czytelnikami i studentami. Czytając 
między wierszami jest drugą książką Algera Fitcha, prezentującą w tak prostej formie treść 
Nowego Testamentu, wydaną przez Chrześcijański Instytut Biblijny.  Cena 10zł.
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Zapraszamy na spotkanie Seniorów 17.05 Budynek administracyjny, 
sala przy kuchni godz. 11.00. Koniecznie przyprowadź swojego przyjaciela. 

WSTĘP WOLNY ZAPRASZAMY. Prowadzi br. Konstanty Wiazowski.

HERBATKA SENIORÓW I OSÓB SAMOTNYCH



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 BIBLIJNA DLA MŁODYCH MĘŻCZYZN: śr, godz. 7:15 w sali młodz. - prow. S. Skrzypkowski. 
GRUPA BIBLIJNA DLA MŁODYCH KOBIET: śr, godz. 19:00 w sali młodz. - prow. W. Eisfeld-Szymczak.

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.




