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Lipiec / Sierpień 2019        WARSZAWA

Zjazd XLI Krajowej Konferencji Kościoła, 07.06.2019 r., Warszawa - Radość

WIADOMOŚCI
I ZBORU KOŚCIOŁA
CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

O, jak to dobrze i miło, gdy bracia żyją w zgodzie! To niczym cenny olejek 
na głowie, Który spływa na brodę — brodę Aarona, opadającą na skraj jego 

szaty. To niczym rosa Hermonu, która spada na góry Syjonu. Tak! Tam PAN 
zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Psalm 133



1

PON. 1
WT. 2
ŚR.	 3
CZW. 4
PT. 5
SOB. 6
ND.	 7
PON. 8
WT. 9
ŚR.	 10
CZW. 11
PT. 12
SOB. 13
ND.	 14
PON. 15
WT. 16
ŚR.	 17
CZW. 18
PT. 19 
SOB. 20
ND.	 21
PON. 22
WT. 23
ŚR.	 24
CZW. 25
PT. 26
SOB. 27
ND.	 28
PON. 29
WT. 30
ŚR. 31
CZW. 
PT. 
SOB. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

LIPIEC
3.07 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - Cykl 
kazań z Księgi Psalmów – Psalm 
45 – pastor Samuel Skrzypkowski.

6.07 [sob] godz. 13:00
Nabożeństwo zaślubin Agaty Ko-
złowskiej i Artura Błaszczyka.

7.07 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połączo-
ne z Wieczerzą Pańską . Kazanie 
- pastor Samuel Skrzypkowski.

10.07 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - Cykl 
kazań z Listu do Filipian - pastor 
Marek Budziński.

14.07 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne – Kaza-
nie - pastor Marek Budziński.

17.07 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne 
– Kazanie - br. Jan Osiecki.

20.07 - 27.07 
wyjazd młodzieży na obóz 
ewangelizacyjny do Nowogradu 
Wołyńskiego.

21.07 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - Kazanie 
- pastor Marek Budziński.

24.07 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - Cykl 
kazań z Listu do Filipian - pastor 
Marek Budziński.

28.07 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne – kaza-
nie - Pastor Marek Budziński.

31.07 [śr] godz. 18:00
Film Antyczne Sekrety Biblii („Roz-
stąpienie się Morza Czerwonego” 
oraz „Arka Przymierza - zaginio-
na czy ukryta?”) - prowadzący 
br. Adam Wojnarowski oraz br. 
Łukasz Kałużny.

ZAGŁUSZANIE PISMEM ŚWIĘTYM
Na przedpolach Warszawy w dniach 13-15 sierpnia 1920 r. rozegrała się 
decydująca batalia wojny polsko-bolszewickiej. Określa się ją Cudem nad 
Wisłą i wielu historyków stawia ją pośród najważniejszych bitew w historii 
świata. Dzięki wygranej Polska utrzymała niepodległość i uratowała Euro-

pę przed bolszewizmem. 
Jednym z ważnych fragmentów Bitwy Warszawskiej było zdobycie 15 
sierpnia, przez kaliski 203. Pułk Ułanów sztabu 4. armii sowieckiej w Cie-
chanowie, a wraz z nim - kancelarii armii, magazynów i jednej z dwóch ra-
diostacji, służących Sowietom do utrzymywania łączności z dowództwem 
w Mińsku. Szybko podjęto decyzję o przestrojeniu polskiego nadajnika na 
częstotliwość sowiecką i rozpoczęciu zagłuszania nadajników wroga, 
dzięki czemu druga z sowieckich radiostacji nie mogła odebrać rozkazów. 
Warszawa bowiem na tej samej częstotliwości nadawała przez dwie doby 
bez przerwy teksty Pisma Świętego - jedyne wystarczająco obszerne tek-
sty, które udało się szybko znaleźć. Brak łączności praktycznie wyelimino-

wał więc sowiecką 4. Armię z bitwy o Warszawę.



SIERPIEŃ
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LIPIEC SIERPIEŃ
4.08 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połączone z Wie-
czerzą Pańską - Kazanie - pastor Samuel 
Skrzypkowski.

7.08 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - Cykl kazań 
„Życie pierwszego Kościoła” – br. Jonasz 
Skrzypkowski.

11.08 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne – Prowadzenie – pa-
stor Samuel Skrzypkowski, kazanie – br. Jan 
Osiecki.

14.08 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - Cykl kazań 
z Księgi Psalmów – Psalm 46 - pastor 
Samuel Skrzypkowski.

15.08 - 18.08 [czw-nd] 
Chrześcijański Festiwal Młodych „ReFresh” 
w Radości.

18.08 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne – kaznodzieja 
z Festiwalu Refresh.

21.08 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo niedzielne - kazanie - br. Mate-
usz Nowacki, wikariusz zboru w Gdyni.

24.08 - 25.08 [sob - ndz]
Wyjazd zborowy do Baryczy.

25.08 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - Kazanie pastor 
Samuel Skrzypkowski.

28.08 [śr] godz. 18:00
Film pt: Antyczne Sekrety Biblii („Sodoma 
i Gomora” oraz „Piec ogniem pałający - czy 
ktoś mógł to przeżyć?”) - prowadzący br. 
Adam Wojnarowski oraz br. Łukasz Kałużny.

ZAGŁUSZANIE PISMEM ŚWIĘTYM
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Jak rozumieć Biblię? Oto pytanie na które chcemy pomóc ci odpowie-
dzieć, książka ta wcale „jeszcze jedną książką¹”, lecz jedną z niewielu, 
które w przystępny sposób prezentują tematykę hermeneutyki biblijnej 
(zasad interpretacji Biblii). Wypełnia ona lukę pomiędzy bardzo rozbu-
dowanymi i przeznaczonymi jedynie dla nielicznych osób opracowa-
niami z dziedziny hermeneutyki, a książkami, które chociaż zajmują się 
interpretowaniem Biblii, nie przedstawiają jednak zasad, którymi się ta 
interpretacja rządzi. UWAGA, posiadamy w sprzedaży ostatnie egzem-
plarze te pozycji. Niektóre okładki mogą posiadać lekkie przebarwienia 
/ odbicia farby drukarskiej.    

            Cena 24zł

Mark Dever, autor książki, pomaga chrześcijanom rozpoznać kluczowe 
cechy zdrowego kościoła: ekspozycyjne zwiastowanie, biblijną teolo-
gię i właściwe zrozumienie ewangelii, a następnie wzywa nas, abyśmy 
rozwijali te cechy w naszych kościołach. Biorąc przykład z autorów 
Nowego Testamentu, Mark wzywa wierzących, aby wiernie wykonywali 
swoją część pracy w życiu lokalnego kościoła (zboru). Książka „Jak 
wygląda zdrowy kościół?” zawiera ponadczasowe prawdy i praktyczne 
zasady, które pomogą każdemu z nas dobrze wywiązać się z roli, jaką 
Bóg powierzył nam w Ciele Chrystusa. 

Cena: 19 zł
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URODZINY W SIERPNIU OBCHODZĄ

01.07 Igor Sawicki   28.11.1993
01.07 Greta Mandrillon - Pallier 02.12.2018
03.07 Ana Kaciun   22.08.1999
05.07 Piotr Tchir   07.12.2003
05.07 Jakub Skibiński  10.07.2016
06.07 Joanna Goławska   15.08.2014
08.07 Teresa Piotrowska   11.10.1992
08.07 Anna Chmielecka  12.07.2014
09.07 Tomasz Michalak  06.12.1999
09.07 Tomasz Kwapiński  02.12.2018
12.07 Olga Kulikovska   09.08.2008
15.07 Janusz Witczak   19.04.2015
15.07 Tomasz Chojnacki              1998
16.07 Maria Gajewska      5.06.1977
18.07 Marzena Latos-Trojnara  25.07.2015
20.07 Agata Kalinauskas  11.11.1984 
20.07 Grażyna Podsiadły  24.11.1974

21.07 Małgorzata Spozowska  27.11.2016
23.07 Antoni Alimowski   07.12.1986
23.07 Anton Temchenko   28.06.2015
25.07 Łukasz Witkowski   25.07.1999
27.07 Beata Godlewska   11.10.1992 
28.07 Halina Gołębiowska   12.06.1983
28.07 Beata Barszczewska 01.12.2013
31.07 Marta Caban   19.06.2005

11.08 Franciszek Wójcik
18.08 Lena Kuryłowicz 
21.08 Mikołaj Trusiewicz 

09.07 Mila Stępień 
16.07 Dawid Romaniuk 
18.07 Urszula Woźnicka 
26.07 Maciej Luśnia 
27.07 Daniel Kielczyk
31.07 Vincent Kalinauskas 

01.08 Stefania Arbatowska 19.10.2014
01.08 Zofia Kurylin - 91 lat                 20.03.1944
01.08 Stanisława Stypuła  28.09.1958
02.08 Henryk Podsiadły  28.08.1977
04.08 Magdalena Wójcik  28.01.1996
07.08 Jadwiga Wiazowska  08.09.1963
07.08 Bogumiła Modzelewska 13.11.1983
10.08 Marek Luśnia  11.11.1984
13.08 Krzysztof Radzimski            2006
13.08 Jerzy Puźmirowski  02.12.2018
14.08 Mirosław Wiazowski  11.04.1982
16.08 Monika Biniek  26.06.2016
17.08 Lidia Królak  07.09.1963
17.08 Ryszard Gajewski  20.11.1977
18.08 Leszek Więcek  19.10.2014
19.08 Michał Trusiewicz  14.11.1993

20.08 Olga Kanunnikowa  29.06.1997
20.08 Edward Czapski  06.04.2008
21.08 Zofia Dobosz  15.12.2002
21.08 Marian Królak   28.09.1958
22.08 Krzysztof Motyka   17.10.1986
26.08 Sławomir Skoworodko            1996
27.08 Barbara Malinowska  27.11.2016
28.08 Walentyna Antkowiak - 93 lata          1942
31.08 Andrzej Dąbrowski   08.12.1996

SZKÓŁKA

SZKÓŁKA

URODZINY W LIPCU OBCHODZĄ

DATA CHRZTU DATA CHRZTU

DATA CHRZTU DATA CHRZTU
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W JĘZYKU WIETNAMSKIM: niedziela w godz. 17:00, 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. 14:00, 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

4

URODZINY W SIERPNIU OBCHODZĄ

21.07 Małgorzata Spozowska  27.11.2016
23.07 Antoni Alimowski   07.12.1986
23.07 Anton Temchenko   28.06.2015
25.07 Łukasz Witkowski   25.07.1999
27.07 Beata Godlewska   11.10.1992 
28.07 Halina Gołębiowska   12.06.1983
28.07 Beata Barszczewska 01.12.2013
31.07 Marta Caban   19.06.2005

11.08 Franciszek Wójcik
18.08 Lena Kuryłowicz 
21.08 Mikołaj Trusiewicz 

09.07 Mila Stępień 
16.07 Dawid Romaniuk 
18.07 Urszula Woźnicka 
26.07 Maciej Luśnia 
27.07 Daniel Kielczyk
31.07 Vincent Kalinauskas 

20.08 Olga Kanunnikowa  29.06.1997
20.08 Edward Czapski  06.04.2008
21.08 Zofia Dobosz  15.12.2002
21.08 Marian Królak   28.09.1958
22.08 Krzysztof Motyka   17.10.1986
26.08 Sławomir Skoworodko            1996
27.08 Barbara Malinowska  27.11.2016
28.08 Walentyna Antkowiak - 93 lata          1942
31.08 Andrzej Dąbrowski   08.12.1996

SZKÓŁKA

SZKÓŁKA

URODZINY W LIPCU OBCHODZĄ



AUDYCJE RADIOWE
13.07.19r. Polskie Radio Pr II Program z cyklu:  

„Pięć minut nad Biblią”, sobota godz. 7.40
21 .07.19r. Polskie Radio Pr II Program z cyklu:  

„60 minut nad Biblią”, niedziela godz. 8.00 
27.07.19 r. Polskie Radio Pr I Program 10-minutowy z cyklu:  

„Kościoły w Polsce i na świecie”, Sobota, godz. 19.15 
31.08.19 r. Polskie Radio Pr II Program z cyklu:  

„Pięć minut nad Biblią”, sobota godz. 7.40 

Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego, Jezusa Chrystu-
sa.” I Kor. 15,57. Takiego zwyciężania życzę też wam – Rodzicom i naszym dzieciom. Kochani 
Rodzice, przed nami wakacje, wiele wspólnych rodzinnych wyjazdów, wiele różnych wakacyj-
nych atrakcji, czy też zaangażowania. Wakacje nie są czasem duchowej pustki, raczej czasem 
wzmocnienia i odpoczynku, ale nie od Pana Boga, nie od relacji, rozmów z Nim. Poniży plan 
modlitw na każdy dzień, niech nas mobilizuje w wytrwałej modlitwie o nasze dzieci. 

1. Zbawienie 
Boże modlę się, aby nasze dzieci otrzymały zbawienie, które jest w Jezusie Chrystusie i dostą-
piły wiecznej chwały. 2 Tym. 2;10
2. Boża łaska 
Boże modlę się, aby nasze dzieci wzrastały w łasce i poznaniu naszego Zbawcy Pana Jezusa 
Chrystusa i aby dzięki Jego łasce dojrzewały w wierze. 2 Piotra 3;18

3. Miłość 
Ojcze spraw, aby nasze dzieci uczyły się zyć życiem miłości, przez Ducha św., który żyje w 
nich. Ef.5;2

4. Uczciwość 
Boże, niech nasze dzieci będą pełne uczciwości, szczerości i prawości, niech pokładają nadzie-
ję w Tobie. PS. 25, 21

5. Samokontrola 
Ojcze, pomóż naszym dzieciom, aby były czujne i uważne we wszystkim co czynią I Tes. 5;6

6. Miłość do Słowa Bożego 
Boże, niech Twoje słowo będzie dla naszych dzieci cenniejsze niż złoto i słodsze niż miód.PS. 
19;10

7. Sprawiedliwość 
Boże pomóż naszym dzieciom miłować sprawiedliwość, tak jak TY to czynisz i postępować 
sprawiedliwie we wszystkim co czynią. PS. 11;7 Mich. 6;8

 MODLITWA O NASZE DZIECI
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AUDYCJE RADIOWE WSPOMINIENIE O SIOSTRZE HELENIE PIELECH

8. Łaska 
Ojcze spraw, by nasze dzieci były pełne miłosierdzia i współczucia, tak jak TY. Jak.5;11

9. Szacunek 
Boże, pomóż naszym dzieciom okazywać właściwy szacunek do innych, taj jak nakazuje to 
Twoje słowo. I Piotra 2;17

10. Poczucie własnej wartości 
Boże, pomóż naszym dzieciom rozwijać silne poczucie własnej wartości zakorzenionej w świa-
domości, że one są Twoim dziełem. Ef 2;10

11. Wierność 
Nich wierność nigdy nie opuszcza naszych dzieci, niech będzie cenną ozdobą wokół ich szyi, 
niech zawsze mieszka w ich sercach. Przysłów 3;3

12. Odwaga 
Boże, niech nasze dzieci będą zawsze silne i odważne w myśleniu i działaniu, niech odwaga 
będzie obecna w ich charakterze i czynach. II Mojż. 31; 6

13. Czystość 
Stwórz w naszych sercach i w sercach naszych dzieci czyste serca i niech ta czystość serca 
będzie widoczna w życiu. PS. 51;10

14. Dobroć 
Ojcze, modlę się, aby nasze dzieci zawsze były dobre dla siebie i innych ludzi wokół. I Tes. 5;15

15. Hojność 
Boże, modlę się, aby nasze dzieci wydawały pieniądze na dobre cele i bogaciły się w dobre czy-
ny, żeby pomagały potrzebującym i chętnie dzieliły się z innymi, gromadząc prawdziwe skarby 
w niebie, które są jedyną pewną lokatą na całą wieczność. I Tym. 6;18

16. Umiłowanie pokoju 
Boże Ojcze, pomóż naszym dzieciom starać się o to, co sprzyja pokojowi i wzajemnemu umac-
nianiu się w wierze. Rzym. 14,19

17. Radość 
Ojcze Niebieski, spraw, aby nasze dzieci były napełnione radością, której udziela Duch św. I 
Tes. 1; 6

18. Wytrwałość 
Boże, proszę ucz nasze dzieci, aby były wytrwałe we wszystkim co czynią i pomóż im biec 
wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Hebr. 12,1

19. Pokora 
Boże proszę pielęgnuj w naszych dzieciach zdolność do okazywania prawdziwej pokory wo-
bec wszystkich. Tyt. 3;2

 MODLITWA O NASZE DZIECI
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20 . Współczucie 
Święty Ojcze, modlę się, aby nasze dzieci okazywały innym serdeczne współczucie Kol.3;12

21. Odpowiedzialność 
Boże proszę, aby nasze dzieci były nauczone odpowiedzialności, żeby nie porównywały się z 
innymi, pamiętając, że każdy sam odpowie za swoje postępowanie. Gal. 6;5

22. Zadowolenie 
Boże, proszę pomóż naszym dzieciom odkryć sekret bycia zadowolonym w każdej sytuacji, 
aby dzięki Tobie umiały sobie radzić w każdej sytuacji Fil. 4, 12-13

23. Wiara 
Boże, proszę pomóż naszym dzieciom walczyć dzielnie o Bożą sprawę, aby uchwyciły się 
obietnicy życia wiecznego, do którego ich powołałeś. I Tym. 6;12

24. Serce sługi 
Boże, pomóż naszym dzieciom rozwijać serce sługi, aby mogły służyć Ci całym sercem Ef. 6;7

25. Nadzieja 
Boże nadziei, spraw , aby nasze dzieci przepełniała nadzieja płynąca z mocy Ducha św. 
Rzym. 15;13

26. Cierpliwość 
Boże, proszę, wzmocnij nasze dzieci, całą swoją mocą, aby one posiadały wielką wytrwałość i 
cierpliwość. Gal. 5;22

27. Pasja dla Boga 
Modlę się, aby nasze dzieci pragnęły Ciebie, Boże, tak jak jeleń pragnie wód płynących. PS. 42, 2

28. Mądrość 
Niech nasze dzieci proszą o mądrość Ciebie, który chętnie udzielasz jej wszystkim ludziom, 
tak jak obiecałeś. Jak. 1;5

29. Wytrwała modlitwa 
Proszę, aby nasze dzieci były wytrwałe w modlitwie i nie wątpiły, nie poddawały się i nie traciły 
ducha. Łuk. 18;1

30. Wdzięczność 
Niech nasze dzieci żyją życiem wypełnionym wdzięcznością i dziękczynieniem, zawsze dzięku-
jąc Tobie. Ef. 5;20

31. Śmiałość 
Niech nasze dzieci z odwagą mówią innym o Tobie i głoszą ludziom tajemnicę dobrej nowiny - 
Jezusa Chrystusa. Ef. 6;19

Jeżeli pragniesz dołączyć do grona mam modlących się za swoje dzieci, napisz pod adres 
mailowy: 1zborkchb@gmail.com
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 MODLITWA O NASZE DZIECI ZAPRASZAMY NA FILM W LIPCU

ZAPRASZAMY NA FILM W KAŻDĄ OSTATNIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA.
„Zapraszamy na projekcję dwóch części filmu dokumentalnego z serii 

„Antyczne Sekrety Biblii”. - 31 lipca (śr.).

1. „Rozstąpienie się Morza Czerwonego”
2. „Arka Przymierza - zaginiona czy ukryta?”

Weź udział w ekscytującej podróży, wiodącej przez tajemnice, które od stuleci 
prowokują ludzki umysł. Wspólnie ze światowej klasy ekspertami spróbujemy 
w naukowy sposób dowieść, że nawet najbardziej tajemnicze i kontrowersyjne 
historie biblijne są w istocie w pełni wiarygodnymi wydarzeniami. Ze względu 
na wyjątkowe wartości poznawcze oraz świetną realizację (film powstawał w 
pięciu krajach i sześćdziesięciu amerykańskich miastach) produkcja ta zdobyła 
wiele prestiżowych nagród w kategorii rodzinnej rozrywki. Zapoznajmy się z 
niezwykłymi dowodami i eksperymentami, dzięki którym dowiemy się całej prawdy 

o najdramatyczniejszych i najbardziej tajemniczych biblijnych wydarzeniach.

28 sierpnia (śr.) - Antyczne Sekrety Biblii („Sodoma i Gomora” oraz „Piec 
ogniem pałający - czy ktoś mógł to przeżyć?”) - prowadzący br. Adam 

Wojnarowski oraz br. Łukasz Kałużny.

„Zapraszamy na projekcję dwóch części filmu dokumentalnego z serii 
„Antyczne Sekrety Biblii”.

1. „Sodoma i Gomora”
2. „Piec ogniem pałający - czy ktoś mógł to przeżyć?”

Weź udział w ekscytującej podróży, wiodącej przez tajemnice, które od stuleci 
prowokują ludzki umysł. Wspólnie ze światowej klasy ekspertami spróbujemy 
w naukowy sposób dowieść, że nawet najbardziej tajemnicze i kontrowersyjne 
historie biblijne są w istocie w pełni wiarygodnymi wydarzeniami. Ze względu 
na wyjątkowe wartości poznawcze oraz świetną realizację (film powstawał w 
pięciu krajach i sześćdziesięciu amerykańskich miastach) produkcja ta zdobyła 
wiele prestiżowych nagród w kategorii rodzinnej rozrywki. Zapoznajmy się z 
niezwykłymi dowodami i eksperymentami, dzięki którym dowiemy się całej prawdy 

o najdramatyczniejszych i najbardziej tajemniczych biblijnych wydarzeniach.
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ŚWIADECTWO ŻYCIA

Mam na imię Agnieszka. Wychowałam się w rodzinie, w której tata jest ateistą, a mama nie-
praktykującą katoliczką. Mimo to odkąd pamiętam zawsze mieliśmy w domu Pismo Święte. 
Kiedy miałam 6 lat coś mnie w nocy obudziło. Wydawało mi się, że ktoś zawołał moje imię. 
Uczęszczałam w tym czasie na religię w szkole. Na jednej z takich lekcji zapytałam siostrę 
zakonną co to mogło być-poleciła mi czytać Pismo Święte. Zaczęłam od Starego Testamentu, 
ale nic z tego nie rozumiałam. Siostra powiedziała więc, żebym przeczytała Ewangelie. Prze-
czytałam. To było za wcześnie, aby zrozumieć istotę odkupienia, ale raczej zakochałam się w 
postaci Jezusa i bardzo chciałam być taka ja On. Ponad wszelką wątpliwość moje serce za-
częło się zmieniać. To się działo samo, bo w domu nigdy nie rozmawiało się o Bogu. W wieku 
19 lat wyszłam za mąż. Dzień przed ślubem mąż pierwszy raz mnie uderzył. Tata już zapłacił 
za wesele więc bałam się o tym powiedzieć. Po ślubie było tylko gorzej. Pismo Święte odsta-
wiłam na półkę i bezsilnie patrzyłam jak moje życie się zmienia. Nie byłam szczęśliwa. Wiem, 
że Bóg był ze mną, ale ja go wtedy nie widziałam i nie czułam. Pół roku po ślubie dowiedziałam 
się, że jestem w ciąży. Przemoc nie ustawała, wręcz przeciwnie. Doszło do momentu, w któ-
rym stwierdziłam, że już kolejnego ciosu po prostu nie wytrzymam. Modliłam się tylko, żeby 
Bóg dał mi przeżyć. Przeżyłam, ale nie od razu zrozumiałam, że Bóg na prawdę mnie słyszy. 
Tamtej nocy czułam, że to co się dzieje nie do końca zależy ode mnie. Jakby jakiś Boży pier-
wiastek nie dał się temu złu zniszczyć. Męża wyprowadziła policja, a ja obiecałam dzieciom, 
że już nigdy czegoś takiego nie zobaczą. Zostaliśmy sami...6 letni chłopiec, 2 letnia dziew-
czynka i mama bez pracy i pieniędzy. Pierwsze miesiące, zanim córka zaczęła przedszkole, 
były finansowo najgorsze, bo nie miałam jej z kim zostawić, żeby pójść do pracy. Przyjaciele 
i sąsiedzi nas wspierali, ale któregoś dnia skończyły się jedzenie i pieniądze, a ja wstydziłam 
się komukolwiek powiedzieć, że nie mam. Myślałam, że umrę z płaczu. Modliłam się do Je-
zusa o jakieś rozwiązanie. Tego samego wieczoru przyszła do mnie koleżanka, bo cyt. „coś 
ją tknęło”- przyniosła chleb, sałatę i pasztet własnej roboty. I to właśnie ten chleb przekonał 
mnie raz na zawsze, że Bóg nie jest czymś nietykalnym, zamkniętym w tabernakulum, ale, że 
jest na wyciągnięcie ręki i na prawdę ten mój cichy płacz słyszał. Jestem sama z dziećmi już 
8 lat. Bóg przez ten czas na wiele sposobów udowadniał mi, że nie zostałam bez opieki tylko 
nie wiedziałam, co z tą wiarą zrobić. Wiedziałam na pewno, że nie pasuję do wyznania, w któ-
rym mnie wychowano. Serce rwało się do poszukiwania prawdy. Zamknęłam się więc z Biblią 
w domu. Zaczęłam oglądać amerykańskie filmy o nawróceniach, bo z nimi było mi raźniej. W 
ten sposób trafiłam na film „Sprawa Chrystusa” z którego dowiedziałam się o Baptystach. 
Poczytałam w Internecie i okazało się, że to jest właśnie to czego szukam. Odkąd zostałam 
sama i Bóg na każdym kroku zaznaczał swoją obecność w moim życiu przestałam postrzegać 
Biblię jako święta księgę, którą wypada raz na jakiś czas poczytać. Stała się dla mnie pomo-
cą w personalnej relacji z Jezusem, bo w tekście są odpowiedzi na wszystko, co mnie trapi, 
wskazówki i obietnica Zbawienia. W maju dostaliśmy z dziećmi nakaz eksmisji z wojskowego 
mieszkania. Odkryłam, że dzięki Bogu ja już nie umiem się bać. Przywykłam, że moje życie 
przypomina bieg z przeszkodami, a kiedy się modlę to głównie dziękuję, bo mam wrażenie, że 
wszystkie doświadczenia zbliżają mnie do Boga. Bóg udowodnił mi, że nie muszę kurczowo 
trzymać się mężczyzny, żeby przetrwać...wystarczy kurczowo uczepić się Chrystusa. Mówi do 
mnie przecież „Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem-moją jesteś” Iz 
43,1. Tak więc Bogu ufam i już niczego się nie boję. 

 Agnieszka Pawlak
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Poniższe	świadectwo	zostało	zaprezentowane	przed	zborem,	podczas	niedzielnego
nabożeństwa	26	maja	2019	roku.

Mam na imię Weronika, mam 18 lat i uczę się w technikum weterynaryjnym. Wychowałam 
się w rodzinie wierzącej. Od kiedy pamiętam chodziłam na szkółkę niedzielną, potem na spo-
tkania grupy młodzieżowej, brałam udział w przedstawieniach i udzielałam się w Zborze. Od 
kiedy pojechałam na pierwszy obóz, a następnie na każdy kolejny wyjazd, miałam nadzieję, że 
to na nim będzie moment kiedy się nawrócę, a podczas modlitwy czekałam, aż poczuję jakieś 
ukłucie w sercu lub łzy napłyną mi do oczu. Jednak efekt był nie taki jakiego oczekiwałam. 
Moja zmiana kończyła się kilka dni po powrocie do domu.

Nigdy nie miałam wątpliwości w to, że Bóg istnieje a Jego śmierć na krzyżu nie była śmiercią 
jak każda inna. Jednak trudno było mi pojąć to, że Jego ofiara jest bezcenna, a ja mimo naj-
szczerszych chęci nie odpracuję tego. Wiedziałam, że nigdy nie byłam, nie jestem i nigdy nie 
będę bez winy. Myślałam, że muszę wyeliminować wszystkie rzeczy, które mnie oddzielają od 
Boga z listy którą tworzyłam w głowie, a dopiero potem będę zasługiwać na to, żeby być za-
uważoną przez Boga i móc być zbawioną. Zrozumienie tego jak niewłaściwe jest to myślenie 
zajęło mi najwięcej czasu.

Stosunkowo niedawno zaczęłam rozumieć, że nie tak mają się sprawy zbawienia. Był to długi 
proces, kiedy zaczęłam pojmować to, że nie muszę zmienić życia, żeby Bóg mnie zbawił, ale 
chcę pozbywać się swoich złych i niepotrzebnych nawyków i powstrzymywać się od rzeczy, 
które z pewnością nie są pożyteczne. Jezus oddał swoje życie dla mnie, więc w ten sposób 
chcę okazać swoje posłuszeństwo wobec Niego. Zaczęłam się coraz częściej modlić o to, 
żeby Bóg mi wybaczył moje grzechy i żeby uczył mnie je kontrolować i prosiłam go o to, żeby 
nie pozwalał mi się od niego oddalać.
Chodzenie na nabożeństwa i spotkania młodzieżowe nie są już dla mnie przykrym obowiąz-
kiem, wykonywana służba nie wiążę się z oczekiwaniem na pochwałę. Moją odpowiedzią na 
pytanie czy wierzę w Boga, nie jest już krótkie TAK, ale to, że wierzę w Boga i Bogu, w jego 
śmierć i zmartwychwstanie, oraz Jego działanie w moim życiu. 

Jeszcze 2-3 lata temu moje myślenie, kończyło się na rzeczach ziemskich, niekoniecznie po-
żytecznych. Zmieniły się moje priorytety i pragnienia. Wiem, że wszelkie dobro, które mnie 
spotkało, nie jest moja zasługą, tylko błogosławieństwem Bożym, które chciałabym wyko-
rzystać na Jego chwałę. Teraz chcę, żeby On mnie wykorzystywał do powiększania swojego 
Królestwa, chcę służyć Mu i ludziom, chcę, żeby uczył mnie pokory i polegania na Nim, a nie 
na sobie. Jestem Bogu wdzięczna, że miał do mnie tyle cierpliwości. Cieszę się też, że wybrał 
dla mnie taką rodzinę a nie inną, bo nie wiem czy, gdyby nie rodzice, to czy bym była w tym 
miejscu, w którym jestem.

Jezus jest dla mnie Zbawicielem i moim jedynym ratunkiem od wiecznej śmierci, a chrzest 
okazaniem posłuszeństwa Bogu oraz publicznym pokazaniem tego, że to Bogu ufam i Jemu 
chcę być oddana. 

Weronika Chęcik

ŚWIADECTWO ŻYCIA
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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 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.




