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WIADOMOŚCI
I ZBORU KOŚCIOŁA

CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

Błogosławieństwo dzieci - 23.06.2019 roku.

E-MAIL ZBOROWY: INFO@BAPTYSCI.WAW.PL
E-MAIL PASTORA: BUDZINSKI@WP.PL
UL.WALICÓW 25
00-865 WARSZAWA
TEL. 22 620 52 16

„Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc,
od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma
Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę
w Jezusa Chrystusa.” 1 Tym. 3:14-15

WWW.BAPTYSCI.WAW.PL
https://www.facebook.com/KosciolChrzecijanBaptystowWarszawa
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1.09 [nd] godz. 10:00

15.09 [nd] 10:00

Nabożeństwo niedzielne, połączone z Wieczerzą Pańską.

Nabożeństwo niedzielne. Kazanie - pastor Marek Budziński.

4.09 [śr] godz. 18:00

18.09 [śr] godz. 18:00

Nabożeństwo modlitewne - pastor Marek Budziński.

Nabożeństwo modlitewne. Kazanie - br. Jan Osiecki.

8.09 [nd] 10:00

22.09 [nd] godz. 10:00

Nabożeństwo niedzielne - rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
Rozważanie brat Michał Stępień, kazanie - pastor Samuel
Skrzypkowski. Po nabożeństwie
zapraszamy na Konferencję
Zboru, dotyczącą planów związanych z nieruchomością przy
ul. Waliców 25.

Nabożeństwo niedzielne. Kazanie
- pastor Samuel Skrzypkowski.

11.09 [śr] godz. 18:00

Ogólnopolska Konferencja Kobiet
w Radości “W poszukiwaniu
swojego miejsca”.

Nabożeństwo modlitewne. Cykl
kazań z Księgi Psalmów - pastor
Samuel Skrzypkowski.

13.09 [pt] 11:00
Herbatka Seniora - prowadzi Konstanty Wiazowski i pastor Marek
Budziński.

25.09 [śr] godz. 18:00
Wieczór filmowy. Zapraszamy
na projekcję dwóch części filmu
dokumentalnego z serii “Antyczne Sekrety Biblii”.

27.09 - 29.09 [pt-nd]

29.09 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Kazanie
- pastor Marek Budziński..

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.

AUDYCJE RADIOWE
KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW
21.09.19 r. Polskie Radio Program I - 10-minutowa audycja z cyklu:
„Kościoły w Polsce i na świecie”, sobota, godz. 19:15

NABOŻEŃSTWA

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

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 administracyjny, 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.

PLACÓWKI 1 ZBORU KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW:
1) PLACÓWKA W BARYCZY
Barycz 82, 26-200 Końskie
www.baptysci.waw.pl/barycz
tel. 41 372 63 30
Przewodniczący Ryszard Gajewski,
tel. 511-736-099 i 41-20-20-755
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
Przewodniczący Andrzej Dąbrowski,
tel. 602-353-085
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

ZBORY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W WARSZAWIE:
1) III ZBÓR WARSZAWA RADOŚĆ:

2) II ZBÓR W WARSZAWIE:

ul. Szczytnowska 35-39, wjazd w Radości od
ul. Ezopa, http://www.wspolnotaradosc.pl.

ul. Lęborska 8/10 lok. 25, Niedziela: 11:00,
http://www.bliskoboga.waw.pl/.

Nabożeństwa: Niedziela, godz. 11.00
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
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URODZINY WE WRZEŚNIU OBCHODZĄ
DATA CHRZTU
01.09 Artur Kozłowski		
02.09 Halina Lipa			
04.09 Hubert Kopeć		
07.09 Justyna Gustowska		
07.09 Weronika Chęcik		
08.09 Marcin Korowaj		
10.09 Maria Siporska		
10.09 Józef Grajber		
12.09 Tomasz Królak		
13.09 Magdalena Stępień		
13.09 Łukasz Borowicz 		
15.09 Danuta Leibrandt		
15.09 Lidia Socha		
15.09 Lech Kopeć		
18.09 Lidia Szydłowska		
22.09 Paweł Muranty		

12.02.1995
26.06.2016
19.04.2015
02.06.2019
02.06.2019
07.07.2000
04.01.1976
04.12.2011
02.06.2019
19.06.2005
17.06.2012
17.08.1949
17.05.1992
28.04.2002
02.12.2012
17.09.2017

DATA CHRZTU
23.09 Bożena Raczkowska
26.09 Rajmund Kasprzak		
27.09 Jakub Kłysz		
28.09 Anna Białęcka Pluta		
29.09 Luba Biernacka		
29.09 Ewa Świderska		
30.09 Elżbieta Królak 		

02.12.2012
02.12.2018
28.12.2013
20.05.1979
04.07.1982
02.07.1995
28.10.1979

SZKÓŁKA
07.09 Konstancja Ziemkiewicz-Jędrzejewska
07.09 Ludwika Ziemkiewicz-Jędrzejewska
15.09 Karolina Zalewska
27.09 Miriam Skoworodko
23.09 Luiza Kielczyk

ŚWIADECTWO ŻYCIA
Witam Siostry i Bracia, mam na imię Jurek pochodzę z małej miejscowości Falęcin, około 60 km
od Warszawy, a moje korzenie to tradycyjna polska rodzina. Zawsze chciałem założyć własną
rodzinę, ale nigdy mi się to nie udało, zostałem opuszczony przez towarzyszkę mojego życia.
Gdy zostałem sam z synem załamałem się, zacząłem pić, palić i przebywać w złym towarzystwie.Wiedziałem, że to nigdzie nie prowadzi, po jakimś czasie miałem już tego dość i zacząłem
się modlić do Boga, żeby mi pomógł. Zacząłem prosić Boga o przebaczenie, za te złe rzeczy,
które robiłem i postanowiłem odwrócić się od grzechu. Codziennie modlę się do Boga, żeby dał
mi siłę walczyć z grzechem ludzi, z którymi pracuje na co dzień. Pewna siostra, powiedziała mi,
że w Warszawie jest Kościół i ja tam powinienem pojechać, a znajdę swoje miejsce i tak zrobiłem. Gdy wszedłem do środka kaplicy przy ul. Waliców 25, poczułem coś tak wspaniałego jak
nigdy wcześniej. Po nabożeństwie podszedłem do Pastora Marka i poprosiłem o Pismo Święte.
Zapytałem również czy mogę regularnie uczestniczyć w nabożeństwach. Pastor oczywiście z
chęcią mnie do tego zaprosił. Pragnę dalej czytać Pismo Święte i służyć Bogu.
J. Walczak

HERBATKA SENIORÓW I OSÓB SAMOTNYCH
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Co miesiąc w naszym zborze odbywa “Herbatka Seniora”. Zapraszamy na spotkanie 13.09
(piątek) o godz. 11:00 w sali przy kuchni – budynek administracyjny.

WCZASY SENIORA W RADOŚCI
W dniach od 30 czerwca do 12 lipca w Radości odbyły się kolejne Wczasy Seniora. Wzięło w
nich udział 27 osób, z których 11 było po raz pierwszy. Przybyli oni ze Szczecinka, Krosna, Zgorzelca, Nakła, Malborka, Żyrardowa, Lublina, Szczytna i Warszawy. Tym razem nie było z nami
doktora Józefa Prokopczuka z Białegostoku. Bardzo brakowało nam jego pogadanek o zdrowiu, zdrowym trybie życia, osobistych porad. Przez wiele lat z radością przyjeżdżał na nasze
spotkania w Radości, ale tym razem z powodów zdrowotnych nie był w stanie tego uczynić.
Naszym głównym wykładowcą był Mike Chinn ze Stanów Zjednoczonych, który wraz ze swoją
małżonką Karoliną od wielu lat pracują misyjnie w Polsce. Przez wszystkie dni, z rana i po południu, dzielił się z nami Słowem Bożym. Głównym tematem porannych rozważań był biblijny
tekst: „Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak
ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem” (2 Kor. 4,16). Szczególnie ludzie w starszym
wieku bardzo wyraźnie odczuwają postępujący proces tego fizycznego wyniszczania. Ale dzięki
Bogu wraz z tym coraz bardziej rozwija się proces duchowej odnowy wszystkich tych, którzy
powierzyli swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Żadne cierpienie nie jest w stanie oderwać ich od
miłości Bożej, „która jest w Chrystusie Jezusie, naszym Panu” (Rzym. 8, 37-39). Rozważania popołudniowe były poświęcone różnym cechom owocu Ducha Świętego. Ich wiodącym tekstem
były słowa: „Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć,
wierność, łagodność, opanowanie” (Gal. 5,22). Każdego dnia była omawiana jedna z tych cech
owocu. Owoc Ducha to przeciwieństwo owocu ciała. Owoc Ducha Świętego to owoc Jezusa,
to w Nim uzewnętrzniały się i są podane nam do naśladowania te cechy. Życie Jezusa i Jego
ofiarna śmierć zapewniają nam zwycięstwo nad uczynkami ciała, przybliżają nas do chwalebnej
przyszłości po drugiej stronie ziemskiego życia. Jako ludzie starsi wiekiem nie musimy tracić
nadziei, lecz mamy polegać na mocy Boga, który swoje dobre dzieło w nas doprowadzi do końca
(Fil. 1, 6). Kierownik naszych Wczasów, Piotr Czerwiński, zawsze dbał o to, aby niczego nam nie
brakowało. Po zajęciach prowadził na podwórku z nami gimnastykę. Staraliśmy się rozruszać
nasze ciała. Chętnych brał na przejażdżkę meleksem po ulicach Radości. Niektórzy wzięli udział
w wycieczce do Warszawy. Mieliśmy też lekcję malowania. Dosyć obfite i różnorodne posiłki
spożywaliśmy w seminaryjnej stołówce. Na podwieczorek zawsze mieliśmy herbatę z ciastem
oraz owoce i jogurty. Uczestniczyliśmy w niedzielnym nabożeństwie tamtejszego zboru. Zebraliśmy ofiarę na wsparcie młodzieżowej konferencji w Radości. Byliśmy też świadkami ślubu
pary młodej z zielonoświątkowego zboru w Warszawie. Pogodę mieliśmy zmienną, były dni słoneczne jak i pochmurne z małym deszczykiem. Dużo wolnego czasu poświęcaliśmy na spacery,
wyjścia do lasu na jagody. Cieszyliśmy się społecznością ze sobą, spacerując i ciągle ze sobą
rozmawiając. Cieszyliśmy się pięknem otaczającej nas przyrody. Zawsze pamiętaliśmy o tym,
że „radosne serce jest najlepszym lekarstwem” (Przyp. Sal. 17,22). Dzięki Bogu za jeszcze jedno
nasze spotkanie w Radości.
Konstanty Wiazowski

50-TA ROCZNICA ŚLUBU BRATERSTWA MACKIEWICZ
21.09.1969
Braterstwu Damarys i Wiktorowi Mackiewiczom składamy życzenia z okazji 50 lat trwałego
związku małżeńskiego. Niech waszą miłość błogosławi Pan nasz Jezus Chrystus, niech ją
chroni i rozwija przez wszystkie wasze dni.
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WYWIAD Z NOWYM LIDEREM MŁODZIEŻOWYM

Wraz z nowym rokiem szkolnym, służbę w naszym zborze w roli lidera młodzieżowego będzie
pełnił brat Jan Osiecki. Poniżej znajduje się zapis rozmowy, dzięki której możemy lepiej poznać Janka.
WITAJ JANKU, POWIEDZ KRÓTKO COŚ O SOBIE, SKĄD JESTEŚ, JAKIE MASZ HOBBY?
Pochodzę z Wejherowa, jest to miasto na Kaszubach leżące około 40 kilometrów na zachód od
Gdańska. Jestem głęboko przekonany, że jest to stolica Kaszub, choć istnieją spory wokół tego.
Bardzo lubię czytać książki, gdyż poszerzają perspektywę na świat. Uwielbiam też dzielić się
Ewangelią, rozmawiać z ludźmi na temat wiary, dociekać w co wierzą i dlaczego. Interesuję się
także lotnictwem, fascynuje mnie to jakim cudem takie pudło z dwoma skrzydłami jak samolot,
wznosi się w powietrze i lata.
GDZIE ZDOBYWAŁEŚ WYKSZTAŁCENIE TEOLOGICZNE I JAK OPISZESZ CZAS STUDIÓW?
Ukończyłem obecnie drugi rok studiów na Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym
w Warszawie. Wykłady są ciekawe i treściwe, ale nie są wszystkim i studenci są zachęcani do
samodzielnego poszerzania wiedzy. Nauka na uczelni jest przyjemna, ale wymaga dużo pracy i
czasu do odpowiedniego przygotowania się.
DLACZEGO AKURAT WYBRAŁEŚ SŁUŻBĘ JAKO LIDER GRUPY MŁODZIEŻOWEJ W ZBORZE NA
WALICÓW?
Mam tytuł inżyniera Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, jednak nigdy nie wiązałem z tym przyszłości. Jestem przekonany, że Bóg powołał mnie do służby w kościele. W związku z tym pod
koniec studiów zacząłem się modlić gorliwie o moją przyszłość. W październiku i listopadzie zeszłego roku różne zbory wysyłały do mnie prośby o podjęcie się służby. Jednakże te propozycje
nigdy nie były konkretne i nie czułem by były Bożą odpowiedzią na moją modlitwę. W styczniu
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WYWIAD Z NOWYM LIDEREM MŁODZIEŻOWYM
tego roku zaś napisał do mnie pastor Samuel Skrzypkowski, powiedział dokładnie kogo szukają i o wymaganiach. Pomyślałem wtedy, że dobrze byłoby połączyć wikariat ze służbą wśród
młodzieży. Po spotkaniach z pastorami i radą kościoła, oraz modlitwie w końcu doszedłem do
przekonania, że służba tutaj jest Bożą wolą. Poza tym mogę tu liczyć na wsparcie mentora,
który prowadzi i pomaga kształtować charakter i duchową osobowość. Przykłady tego widzę w
Nowym Testamencie, w relacji Pawła i Tymoteusza, czy Jezusa z uczniami.
MÓWIŁEŚ DUŻO O SWOJEJ PRACY W KOŚCIELE W WEJHEROWIE, MOŻESZ POWIEDZIEĆ O
TYM COŚ WIĘCEJ?
Przez prawie cztery lata zajmowałem się służbą wśród młodzieży. Byłem odpowiedzialny za
grupę młodzieżową, która była powiązana z niezależnym zborem Pana Jezusa Chrystusa.
Oprócz spotkań mieliśmy wyjazdy m.in. na konferencje. Pomagałem również przy organizacji
obozów z Amerykanami. Ponadto głosiłem regularnie kazania, prowadziłem nabożeństwo oraz
przez dwa lata byłem członkiem rady zboru.
MASZ ZATEM CAŁKIEM SPORE DOŚWIADCZENIE. WRACAJĄC JEDNAK DO SŁUŻBY W ZBORZE NA UL. WALICÓW, CHCIAŁBYM ZAPYTAĆ O TO CO WIEDZIAŁEŚ O NASZEJ WSPÓLNOCIE
ZANIM TU TRAFIŁEŚ?
Zanim zamieszkałem na ul. Waliców, to byłem tu tylko na dwóch nabożeństwach. Po rozmowach z pastorami dowiedziałem się, że tu są ludzie szczerze kochający Pismo Święte i to mnie
przekonało. Jeżeli ludzie naprawdę pragną Bożego Słowa to widać tego owoce i wpływa to dobrze na relacje. Liczy się tu szczere pragnienie zwiastowania i miłość do Boga. Bracia i siostry
przyjęli mnie bardzo ciepło i jestem za to niezwykle wdzięczny.
JAKIE MASZ OCZEKIWANIA WZGLĘDEM PRACY W ZBORZE?
Nie lubię tego słowa. Przyjechałem tutaj by służyć i to od Boga tak naprawdę wszystko zależy.
Mam natomiast wewnętrzne pragnienie o to, żeby grupa młodzieżowa rozrosła się do 50 osób i
zachęcam każdego, żeby modlił się o to. Jak to się uda, wtedy będziemy modlić się o sto, potem
może o dwieście osób w grupie. Zachętą jest dla mnie fragment z Listu do Efezjan, który mówi,
że Pan da nam więcej niż serce zapragnie, a często gdy się modlimy zapominamy o tym i ograniczamy nasze prośby. Gdy jednak patrzę na Warszawę to wydaje mi się, że z Bożą pomocą bez
problemu uda się osiągnąć ten cel.
CZY MASZ ZATEM JAKIEŚ OBAWY WZGLĘDEM SŁUŻBY U NAS W ZBORZE?
W sumie to nie mam żadnych obaw. Może to zabrzmi dziwnie, ale mam wewnętrzny spokój. Nie
mam oczekiwań, więc nie przejmuje się tym, że coś się może nie udać.
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WYWIAD Z NOWYM LIDEREM MŁODZIEŻOWYM
DUŻO JUŻ POWIEDZIAŁEŚ O SWOICH ODCZUCIACH ZWIĄZANYCH ZE SŁUŻBĄ WŚRÓD MŁODZIEŻY. POWIEDZ PROSZĘ NA CO BĘDZIESZ CHCIAŁ POŁOŻYĆ NAJWIĘKSZY NACISK W PRACY Z MŁODZIEŻĄ?
Warto zacząć od podstaw naszej wiary, często się to niestety pomija. Dla mnie bardzo ważne
jest zapoznanie młodzieży z obliczem innych wierzeń i religii, czy też ideologii dookoła nas. W
wyjątkowy sposób widać to w Warszawie, gdzie można iść ulicą i dostać ulotkę od chociażby
buddysty. Wśród młodzieży może to wywołać poczucie zwątpienia w słuszność czy prawdziwość własnej wiary. Dlatego zależy mi na tym by pokazywać, że Jezus jest jedyną drogą oraz
zadbanie by ludzie mieli spójny chrześcijański światopogląd. Dzięki temu łatwiej im będzie rozmawiać z innymi na temat wiary, co w moim przekonaniu jest problem dzisiaj dla wielu chrześcijan. Z drugiej strony zdaję sobie sprawę, że młodzież zmaga się z wieloma problemami. Po
rozmowie z kilkoma osobami z obecnej grupy uznałem, że warto mieć regularne spotkania, na
których będą rozważane istotne dla nich kwestie.
CO JEST WEDŁUG CIEBIE NAJWAŻNIEJSZE W ROLI LIDERA MŁODZIEŻOWEGO?
Dostępność i relacje z ludźmi. Na pierwszym miejscu naturalnie stawiam właściwe wykładanie
Biblii i prowadzenie grup, tak by działał w nich Pan Bóg. Natomiast lider musi również swoją postawą potwierdzać to czego naucza, a często jest to ciężkie. Nawet w praktyce kościoła trudno
łączyć obie te rzeczy, ale mam świadomość tego, że Pismo Święte nas do tego wzywa.
WSPOMNIAŁEŚ O ODNOSZENIU SIĘ NA SPOTKANIACH DO PROBLEMÓW JAKIE MŁODZIEŻ MA
OBECNIE, CZY WĄTPLIWOŚCI NA TEMAT WIARY. CZY MASZ JESZCZE JAKIEŚ INNE POMYSŁY,
KTÓRYMI CHCIAŁBYŚ SIĘ PODZIELIĆ ODNOŚNIE TWOJEJ NOWEJ SŁUŻBY?
Ważne jest zaangażowanie młodzieży w służbę wśród seniorów, ponieważ ludzie starsi mają
doświadczenie życiowe, którym mogą się dzielić z młodym pokoleniem. To naprawdę pokazałoby, że jesteśmy w zborze wielopokoleniowym i możemy się od siebie uczyć. Ja od swojego
dziadka wiele się nauczyłem, dużo z nim rozmawiałem i wiem też, że i on na tym skorzystał.
Również rozważam organizację spotkań tematycznych, na które będzie można zapraszać
wspólnych znajomych np. przygotowywanie obiadów. Ja sam bardzo lubię gotować i sądzę, że
może to być pozytywne doświadczenie wspólnoty oraz dobra okazja do budowania relacji, gdzie
zawsze można się ubrudzić i pośmiać.
JAK OPISAŁBYŚ SWOJĄ OBECNĄ RELACJĘ Z CHRYSTUSEM?
Każdy poranek zaczynam od modlitwy i czytania Biblii. Zarówno z osobistej perspektywy, jak i z
powodu służby jest to bardzo istotne. Uważam, że to w jakim stanie duchowym jestem wpływa
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WYWIAD Z NOWYM LIDEREM MŁODZIEŻOWYM
na rozumienie Bożego Słowa i więzi z ludźmi. A co do relacji z Bogiem to myślę, że jest w dobrym miejscu wyłącznie dzięki temu co uczynił Chrystus dla mnie na krzyżu.
ZEJDZIEMY TERAZ MOŻE TROCHĘ NA INNY TEMAT. CHCIAŁBYM ZAPYTAĆ JAKA POSTAĆ
JEST DLA CIEBIE NAJWIĘKSZĄ INSPIRACJĄ I DLACZEGO? MOŻE BYĆ BIBLIJNA, WSPÓŁCZESNA, HISTORYCZNA …
Podam dwie postacie. Pierwszą jest nasz Pan Jezus Chrystus, którego postawa jest dla mnie
wielką inspiracją, którą pragnę sercem naśladować. Szczególnie ważny jest dla mnie fragment
z Listu do Filipian 2:11-15, w którym jest ukazany jako Ten, który zostawia swoją Bożą chwałę
po to, żeby być posłusznym swojemu Ojcu, służyć ludziom i spełnieniem tego jest Jego śmierć
na krzyżu. Spory wpływ na mój rozwój duchowy ma przykład i twórczość dr Martyna Lloyda Jones’a. Był on chirurgiem i zostawił swoją praktykę lekarską, żeby głosić Boże Słowo. Osobiście
poruszyło mnie to, że porzucił świetną pracę, co też zdziwiło wielu ludzi wokół niego. Trochę się
z tym utożsamiam, zwłaszcza że posiadam wykształcenie inżynierskie i niektórzy ludzie kwestionują mój wybór. Ja jednak widzę jak niewspółmiernie większa jest wartość służenia Bogu.
NA KONIEC, PROSZĘ OPISZ SWOJĄ HISTORIĘ NAWRÓCENIA – ŚWIADECTWO WIARY.
Wychowałem się w rodzinie chrześcijańskiej i osoba Jezusa była zawsze bardzo ważną częścią
mojego życia. Słyszałem Ewangelię wiele razy, chodziłem do zboru z rodzicami, ale była to dla
mnie rutyna. W bardzo młodym wieku uzależniłem się od pornografii i to spowodowało duże
spustoszenie w moim życiu. W pewnym momencie nawet zacząłem prowadzić podwójne życie
– jedno przed rodziną, w zborze, a drugie w grzechu, samotnie i było to męczące. Często ludzie
mówili mi, że jestem dobrym dzieckiem, a ja wiedziałem, że robię rzeczy, które się Bogu nie podobają. Miałem w tym czasie świadomość kim jest Bóg, ale nigdy nie powierzyłem Mu swojego
życia. Przez kilka lat dręczyła mnie ta cała sytuacja, aż do momentu gdy w wieku czternastu
lat rodzice przymusili mnie do pojechania na obóz chrześcijański. Tam widziałem jak ludzie z
samego rana czytali Biblię i się modlili, a ja pomyślałem, że nie mogę być gorszy. Zatem wziąłem
swoją Biblię, zacząłem czytać i trafiłem na fragment z Listu do Hebrajczyków 9:24-28. Szczególnie dla mnie ważny był werset 26, który mówi o tym, że Jezus umarł za mnie tylko raz i nie
musi tego powtarzać. Dopiero wtedy zrozumiałem wartość tego co On zrobił dla mnie na krzyżu,
mimo iż byłem osobą, która słyszała Ewangelię wiele razy. Zrozumiałem wtedy naprawdę, że to
tylko dzięki Niemu jestem zbawiony i każdy mój grzech jest mi przebaczony. Dokonał tego raz i
teraz nie musi w ogóle tego powtarzać, co było dla mnie odkrywcze w tamtym czasie. Potem się
pomodliłem, żeby Bóg przebaczył mi mój grzech, żeby Jezus został moim Panem i Zbawicielem.
W pewnym momencie modląc się poczułem ulgę, miałem przeświadczenie, że coś się zmieniło i
choć problem z pornografią jeszcze się za mną ciągnął to dzięki Bogu, przez proces uświęcenia,
zniknął i dzisiaj jestem od tego wolny i jestem Bogu za to niezmiernie wdzięczny.
Rozmawiał Aleksander Janus
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ZAPISY DZIECI DO PUNKTU KATECHETYCZNEGO
Jeśli chcesz aby twoje dziecko uczestniczyło w zajęciach szkółki niedzielnej i na koniec
otrzymało świadectwo ukończenia nauki. Zachęcamy, zapisz je do zborowego punktu Katechetycznego. Kontakt – br. Michał Stępień.

ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
EUROPEJSKĄ KOBIET W RADOŚCI
European Baptist Women United, the Women’s Department of the European Baptist Federation
Więcej informacji na stronie www.ebwu.org
Drogie siostry, to jest mój wielki przywilej w imieniu nowego Komitetu EBWE aby ogłosić, że
coroczną konferencję dla kobiet będziemy organizować w Warszawie - Radość. Termin od
10-13 października 2019. Więcej szczegółów na temat konferencji oraz formularz rejestracyjny:
http://www.ebwu.org/index.php/en/warsaw-radosc

ZAPRASZAMY NA OGÓLNOPOLSKĄ
KONFERENCJĘ KOBIET W RADOŚCI
Serdecznie zapraszamy na tegoroczną ogólnopolską konferencję dla kobiet, która odbędzie się
Warszawie w dniach 27.09 - 29.09.2019 w Ośrodku Konferencyjnym w Radości.
Tematem konferencji będzie „W poszukiwaniu swojego miejsca”.
Szczegóły i rejestracja na stronie www.baptysci.pl oraz na profilu FB Kościoła.

KSIĄŻKA W KIOSKU ZBOROWYM
Książka powstała z głębokiego przekonania, że moc modlitwy i jej miejsce w życiu chrześcijan nie jest wystarczająco docenione. Autor chce
pokazać, jak modlitwa może stać się stylem życia. Może być czytana,
jako książka do rozważań codziennych. Każdy z jej 31 rozdziałów może
być dobrym przewodnikiem do duchowej medytacji na każdy kolejny
dzień miesiąca. Cena 18zł.
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INTERNETOWA MODLITWA MAM
Witamy wszystkich Rodziców. W każdy poniedziałek stajemy
przed naszym Najlepszym Ojcem i wstawiamy się o nasze dzieci. Bądźmy wdzięczni Panu Bogu, że obdarował nas dziećmi.
Dziękujmy Bogu za każdą chwilę, a szczególnie za te, które uczą
jak wybrnąć z trudnych chwil, które niejednokrotnie nasze dzieci nam serwują. Ale skoro obdarował nas łaską rodzicielstwa,
to ma w tym swój cel. Dziękujmy za to, że mamy możliwość
wychowywać naszych dzieci pod ochroną Ducha Św.
„Ty Panie jesteś Bogiem miłosiernym i łaskawym, nierychłym
do gniewu, wielce łaskawym i   wiernym. Zwróć się ku mnie i
zmiłuj się nade mną!
Udziel mocy swojej słudze swemu i wybaw syna (córkę) służebnicy swojej. Daj znak, że jesteś mi przychylny” Ps. 86, 15-16
Wierzmy w obietnicę Bożą, że nie opuści nas ani nie porzuci,
także nasze rodziny są dla Niego ważne.
W tym miesiącu również wiele z naszych dzieci rozpocznie maraton nauki. Niech dobry Pan oświeci ich umysły, pozwoli na
wydobycie wiedzy, którą posiadły podczas szkolnej nauki.

ZAPRASZAMY NA FILM WE WRZEŚNIU
ZAPRASZAMY NA FILM W KAŻDĄ OSTATNIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA.
Zapraszamy na projekcję dwóch części filmu dokumentalnego
z serii „Antyczne Sekrety Biblii:
1. „Mury Jerycha - czy naprawdę runęły?”
2. „Wieża Babel - fakt czy fikcja?”
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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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 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.

– GRUPY DOMOWE –
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.

– KONTAKT –
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

