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Listopad 2019         WARSZAWA

Uczestnicy Męskiego Wyjazdu Zborowego (04-06.10.2019 r.) pod hasłem: 
„Mężczyzna jako przywódca duchowy swojej rodziny”

WIADOMOŚCI
I ZBORU KOŚCIOŁA
CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

„[…] Lecz ja i dom mój służyć będziemy Panu”  
 Joz. 24:1
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LISTOPAD
3.11 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne po-
łączone z Wieczerzą Pańską. 
Kazanie pastor KChB z Głogowa 
-Tomasz Terefenko.

6.11 [śr] godz. 18:00
Spotkanie „Jak być świetnym 
ojcem?” z pastorem Edem 
Doepelem w sali kolumnowej.

9.11 [sob] godz. 17:00
Spotkanie Młodych Małżeństw 
- sala kolumnowa.

10.11 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kaza-
nie pastor Marek Budziński.

13.11 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - kaza-
nie Pastor Marek Budziński.

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

16.11 [sob] godz. 11:00
Zborowa Szkoła Biblijna. 
Prowadzi pastor Andrzej 
Seweryn, temat: Kazanie na 
górze, Sala Kolumnowa.

17.11 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne prowa-
dzone przez Młodzież. Kazanie 
pastor Samuel Skrzypkowski, 
rozważanie - br. Jan Osiecki. Po 
nabożeństwie zapraszamy na 
Spotkanie Konferencji Zboru.

20.11 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne 
- kazanie - br. Jan Osiecki.

24.11 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połą-
czone z Chrztem na wyznanie 
wiary. Kazanie o chrzcie - Samuel 
Skrzypkowski, kazanie ewangeli-
zacyjne - Marek Budziński.

27.11 [śr] godz. 18:00
Projekcja filmów „Projekt Praw-
da” - cz. 2 „Źródła Filozofii i Etyki”.

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

proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.

ZBOROWA SZKOŁA BIBLIJNA 
“KAZANIE NA GÓRZE”
16.11.2019 Sobota godz. 11.00  

Sala kolumnowa, prowadzi pastor Andrzej Seweryn

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI W ZBORZE
Osoby pragnące błogosławieństwa nad dzieckiem podczas 

nabożeństwa, proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.



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.

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

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 10:00-13:00, budynek admin., sala Rady Zboru
MISJONARZ JAN OSIECKI: dyżury: wtorek 10-16, czwartek 9-15

PLACÓWKI	1	ZBORU	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW:

NABOŻEŃSTWA
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01.11 Michał Kasztelan  31.01.2016
04.11  Mariusz Cyciura  23.06.1996
05.11 Agnieszka Dąbrowska  05.06.2005
06.11 Henryk Modzelewski  13.11.1983
09.11 Wiktor Dańków   30.06.1986
09.11 Ruta Budzińska   16.11.2008
10.11  Oskar Berent  12.07.2014
14.11 Irena Dobaczewska Witt 26.03.1994
14.11 Piotr Kielczyk   28.06.2015
17.11  Lija Orych   04.12.1983
17.11  Jerzy Węcławiak  02.12.2018

21.11 Zofia Borowik  05.07.1962
22.11 Kristina Kurnitskaya   01.06.2014
25.11  Krystyna Krawczyk  01.04.1990
28.11 Anna Bohdan   1942
29.11 Kazimiera Pietruszka  01.04.2007
30.11 Maria Telenkiewicz 07.08.2010

11.11 Aleksandra Wolak

SZKÓŁKA

URODZINY OBCHODZĄ

DATA CHRZTU DATA CHRZTU

AUDYCJE RADIOWE
AUDYCJE	RADIOWE	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW	W	RP	NA	ROK	2019

09.11 Polskie Radio Pr I Program 10-minutowy z cyklu: 
„Kościoły w Polsce i na świecie”, Sobota, godz. 19.15 

KSIĄŻKA W KIOSKU ZBOROWYM
„JESTEM ZAJĘTY – (KRÓTKA) KSIĄŻKA O (NAPRAWDĘ) DUŻYM 

PROBLEMIE” KEVIN DEYOUNG

Krótka książka o naprawdę dużym problemie. Jestem zbyt zajęty! 
Wszyscy to słyszeliśmy. Każdy z nas to mówił. Zbyt często stajemy 
się ofiarami bycia zajętym... Niezwykle praktyczna i bardzo krótka 
lektura “Jestem Zajęty”, nie pozwala nam żyć „jak dawniej”. Jedno 
spojrzenie na nasze przepełnione kalendarze wystarczy aby przeko-
nać się, jak trudno jest nam znaleźć równowagę między bezczynno-
ścią a nadmiarem zajęć.

Z tego właśnie powodu, w swojej najnowszej książce “Jestem Zajęty” wielokrotnie nagradzany 
Kevin DeYoung bez strachu mierzy się z problemem nadmiaru aktywności. Nie stosuje klasycz-
nego arsenału sztuczek z dziedziny zarządzania czasem, ale biblijne narzędzia potrzebne, aby 
odkryć sedno problemu і wyrwać go z naszego życia wraz z korzeniami. Niezwykle praktyczna 
i bardzo krótka lektura “Jestem Zajęty”, nie pozwala nam żyć „jak dawniej”.

Cena 22zł.
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ŚWIADECTWO MOJEGO NAWRÓCENIA 

21.11 Zofia Borowik  05.07.1962
22.11 Kristina Kurnitskaya   01.06.2014
25.11  Krystyna Krawczyk  01.04.1990
28.11 Anna Bohdan   1942
29.11 Kazimiera Pietruszka  01.04.2007
30.11 Maria Telenkiewicz 07.08.2010

11.11 Aleksandra Wolak

SZKÓŁKA

AUDYCJE RADIOWE
„JAK BYĆ ŚWIETNYM OJCEM?”

Współczesne czasy stawiają ojcom wyso-
kie wymagania: praca zawodowa, codzienne 
trudności, wyzwania małżeńskie... i bycie 
dobrym ojcem. A wokół tysiące wzorców, wy-
magań, żądań...

Dzięki Bożej łasce mamy Biblię, w której wie-
le możemy znaleźć na temat ojcostwa. Ale 
potrzebujemy też braterskiego wsparcia i do-
brej, chrześcijańskiej nauki.

Zapraszamy na spotkanie, gdzie swoimi przemyśleniami i doświadczeniami podzieli się Ed 
Doepel - kapelan wojskowy (weteran I wojny w Zatoce) przez 14 lat, pastor przez 35 lat oraz 
mąż i ojciec ponad 40 lat.

HERBATKA SENIORÓW I OSÓB SAMOTNYCH
,,Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił. 

Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, Ja będę dźwigał i ratował” (Iz.46,4)

Zapraszamy na spotkanie seniorów, które odbędzie się w piątek (15.11) o godz. 11:00 w Sali 
przy kuchni, w budynku administracyjny za zborem. 

Prowadzi prezbiter Konstanty Wiazowski i pastor Marek Budziński.

 Mam na imię Rusłan wychowałem się w rodzinie, w której mama chodziła do Kościoła 
prawosławnego, a tata był ateistą. W czasach gdy byłem nastolatkiem, mama chodziła do cer-
kwii i służyła śpiewając w chórze. Czasami i ja chodziłem razem z nią, ale to nic dla mnie nie 
znaczyło – grzeszyłem jak każdy kto żyje bez Boga. Nie miałem wątpliwości, że On istnieje, ale 
w tamtych czasach trudno było mi pojąć to, że droga do zbawienia jest tylko przez Jezusa Chry-
stusa. Czas upływał i któregoś dnia spotkałem przyjaciela, który był wyznania baptystycznego, 
długo rozmawialiśmy na wiele tematów. W czasie spotkania, mój kolega zobaczył krzyż u mnie 
na łańcuszku i powiedział mi, że trzeba wierzyć w prawdziwego Boga, a nie tego na łańcuszku. 
Zacząłem myśleć o tym i szukać Zbawcy. W 2015 r. przyjechałem do Warszawy i znalazłem 
Kościół Baptystów przy ul. Waliców 25. Zacząłem uczęszczać na nabożeństwa, Bóg zaczął we 
mnie działać. Jeszcze cztery lata temu moje myślenie kończyło się na rzeczach ziemskich, ale 
On zaczął zmieniać moje priorytety  i pragnienia. Zrozumiałem Ewangelię - Jezus jest dla mnie 
Zbawicielem i moim jedynym ratunkiem od wiecznej śmierci. Wiem, że to co mam teraz, to bło-
gosławieństwo Boże, a nie moja zasługa. Chcę służyć Jemu i ludziom.

Rusłan Shlinchak
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WSPOMNIENIE  BR. MIROSŁAWA CYNKE

HISTORYCZNE	WSPOMNIENIE		BR.	MIROSŁAWA	CYNKE, 
CZŁONKA	ZBORU	WARSZAWSKIEGO,	SPISANE	Z	OKAZJI	100-LECIA	ISTNIENIA	NASZEJ	

WSPÓLNOTY,	PRAWDOPODOBNIE	W	1971	ROKU.
,, Aż dotąd pomagał nam Pan” ( I Sam.7,12)

Przypadło mi w udziale na dzisiejszej uroczystości podanie garści informacji o najdawniejszych 
latach Polskiego Zboru Baptystów w Warszawie. Nie jest to sprawa łatwa, gdyż nasze archiwum 
zborowe nie zawiera dokumentów z tak odległych lat, a nasze najstarsze stażem członkowskim 
siostry Lidia Bendetsonowa z d. Brauer i Amelia z Karlów Kubikowa swą pamięcią, oczywiście, 
również tak daleko nie sięgają (chrzest przyjmowały w 1918 roku). Zawdzięczając jednak za-
miłowaniom kronikarskim  ś.p. Br. Gustawa Kubika mamy na łamach “Słowa Prawdy” trochę 
lakonicznych zapisków dotyczących tego zboru. Zapiski te informują, że formalnie Polski Zbór 
Baptystów w Warszawie powstał 11.03.1922 r. wiadomo jednak, że ta data nie oznaczała począt-
ku polskiego baptyzmu w Warszawie. Pierwsze uchwytne wiadomości o polskich baptystach w 
Warszawie sięgają 1871 r. - pisze br. G.Kubik. Warszawski rzemieślnik, szczotkarz Józef Herb zo-
stał ochrzczony 09 kwietnia 1971 r. w Kicinie. Był on pierwszym polskim pracownikiem misyjnym 
na terenie Warszawy. We własnym mieszkaniu przy ul. Nowolipie nr. 54 urządzał nabożeństwa 
w duchu pierwszych chrześcijan. Z tego powodu był bardzo prześladowany. Pierwszy notowany 
chrzest baptystów w Warszawie odbył się dnia 17 czerwca 1871 r. w rzece Wiśle. Przy końcu 1874 
r. Zbór Warszawski liczył 56 członków. Zapiski kronikarskie, mówiące o Zborze Warszawskim, 
niezbyt jasno przedstawiają sytuację misji polskiej i jej współdziałanie z misja braci baptystów 
narodowości niemieckiej. Czy więc ta liczba członków zboru Warszawskiego odnosi się do człon-
ków narodowości  polskiej? Nie wiadomo. W każdym bądź razie nurt misji polskiej – w tej czy 
innej formie organizacyjnej przybierał na sile. Niewątpliwie jednak bracia baptyści narodowości 
niemieckiej początkowo liczebnie i organizacyjnie przodowali. Zdawali oni sobie sprawę z tego, 
że gdyby misją objęli tylko osoby swojej narodowości- pole misyjne  mieliby bardzo ograniczone. 
Toteż z przekonania, że przyszłość kościoła baptystów  w Polsce należy do Polaków, rodziło się 
współdzielenie z misją polską i pomoc misji polskiej. Żyjący dziś i obecny na dzisiejszej uroczy-
stości świadkowie tego współdziałania w okresie poprzedzającym organizacyjne usamodziel-
nienie się polskiego zboru warszawskiego i w pewnym okresie po usamodzielnieniu zachowali 
je dobrze w pamięci. Pamiętają te lata obecni dziś na uroczystości siostra Lidia Bendetsonowa, 
Amelia Kubikowa, Kamila Michalska, Halina Cynke, Antonina z d. Gorbaciuk Cynke, brat Jerzy Ra-
domski i piszący te słowa, a z przebywających za granicą siostry Krystyna, Eugenia i Helena Kas-
sak Wesołowska – Dubielowa oraz brat Alfred Kurzawa. Niektórzy z wymienionych byli wówczas 
dziećmi, ale pamięć o początkach pracy zborowej jest żywa. Nikt dziś nie pamięta, oczywiście, 
wymienionych przez br. G.Kubika siedzib Zboru Warszawskiego: w 1884 r. przy ul. Chłodnej 12, w 
1902 r. - przy ul. Żelaznej 75a, ale pamiętamy miłą siedzibę Zboru - Kaplicę przy ul. Grzybowskiej 
54. W roku 1916, kaznodzieją Zboru Niemieckiego był br. Fryderyk Brauer, który misji polskiej 
udzielał szerokiego poparcia i pomocy. Wszystkie urządzenia zboru stały do dyspozycji misji pol-
skiej. W Kaplicy odbywały się nabożeństwa w języku polskim, istniała polska szkółka niedzielna, 
Koło Kobiet, Koło Młodzieży. To pamiętamy. Ale kronikarz pisze, że “Kaznodzieja Br. Brauer już w 
1911 r. prowadził polską misję łącznie z ewangelistą Janem Petraszem”, i że “w tym czasie misja 
polska odczuwała konieczność usamodzielnienia się, lecz nastąpiło to kilkanaście lat później”. 
Usamodzielnienie, jak wspomniałem , nastąpiło w 1922 r. pod przewodnictwem br. Bronisława 
Spałka, ale początkowo w oparciu o kaplicę przy ul. Grzybowskiej nr. 54 . Zanim jednak nastąpiło 
usamodzielnienie - misja polska przejawiała dużą aktywność, wychodząc poza kaplicę. Między 
innymi organizowano zgromadzenia misyjne w wynajętych salach kinowych: w kinie “LUX” na 
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rogu ul. Żelaznej i Twardej, w kinie ,, Bajka”- na rogu Żelaznej  i Grzybowskiej, w małej salce na 
rogu ul. Żelaznej i ul. Krochmalnej oraz w mieszkaniach członków zboru. W 1923 r. wynajęto salę 
na Pradze, przy ul. Targowej 84. Dużym osiągnięciem było zdobycie pomieszczenia dla Kaplicy 
przy ul. Mirowskiej 3. Na ul. Mirowskiej wkrótce było nam za ciasno (Pisze „nam”, gdyż choć 
członkiem Zboru zostałem dopiero w 1936 r. – od czasu uczestnictwa w szkółce niedzielnej 
byłem związany ze Zborem i brałem udział w jego pracach). Słuchacze często stali za otwartymi 
drzwiami Kaplicy. Kolejnym dużym osiągnięciem na drodze rozwoju zboru było nabycie w 1930 
roku posesji przy ul. Wolskiej Nr. 46. Adoptowano na Kaplicę istniejący budynek, wybudowano 
w nim baptysterium. Przy Kaplicy był domek dla kaznodziei i kościelnego oraz spory ogród. Od 
1931 r. do 1944 r. to znaczy do zniszczenia w czasie Powstania Warszawskiego, była to ostatnia 
przed i w czasie wojny siedziba Zboru Warszawskiego. Zdobycie tej siedziby, która dawała Zboro-
wi duże możliwości rozwojowe, było zasługą pierwszego i długoletniego kaznodziei br. Bronisła-
wa Spałki, który służył zborowi z wielki poświęceniem od 1922r. do 1935 r. Po nim objął Zbór br. 
Alfred Kurzawa, który prowadził Zbór do swego wyjazdu w 1939 r. na Kongres do Stanów Zjedno-
czonych, gdzie musiał pozostać przez dwa lata wojny bez możliwości powrotu. Na tym okresie 
kończę moją relację. Chciałbym jeszcze wyrazić przekonanie, że historia Zboru w aspekcie dat, 
siedziby, osób przewodzących pracom, liczby członków - daje pewne pojęcie o rozwoju, ale to 
nie wszystko. To są, można by obrazowo powiedzieć, ‘’służby milowe” przy drodze. Mówią one o 
przebytej drodze, ale nie mówią po jakiej drodze kroczymy. Przebyta przez nasz Zbór w ciągu 100 
lat droga - to odcinek zaczynający się od osoby i mieszkania skromnego rzemieślnika warszaw-
skiego, brata Herba i dochodzący do pięknej kaplicy, w której dziś tę Rocznicę wspominamy. Jaka 
była ta droga? Brat Herb wszedł na wąska drogę życia. Ta droga szli jego następcy. Kroczymy 
i my tą samą ścieżką, bacząc by nie pociągały nas piękne, wygodne drogi życia, kryjące wiele 
niebezpieczeństw dla życia duchowego.

M.Cynke.
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MODLITWA ZA NASZE DZIECI
„NIECH	RADUJE	SIĘ	SERCE	SZUKAJĄCYCH	PANA!	SZUKAJCIE	PANA	I	MOCY	JEGO.	SZUKAJ-
CIE	ZAWSZE	OBLICZA	JEGO.	PAMIĘTACIE	O	CUDACH	KTÓRE	UCZYNIŁ”	PSALM	105,	3-5.

Przyłączmy się szczerze do wspólnego dzieła z nadzieją, że nasze dzieci będą z nami w gronie 
zbawionych. Kolejny miesiąc roku, w którym jesteśmy jednością jako rodzice. Może to być 
zwykły miesiąc, ale może być miesiącem wielkich zmian. Czy nadal mamy nadzieję? A może 
jesteśmy wdzięczni za wysłuchane modlitwy? Wszystko to jest dzięki Panu Jezusowi Naszą 
odpowiedzialnością jako rodziców jest przyprowadzenie ich do Jezusa. Nie podejmiemy za 
nich decyzji: o oddaniu życia Panu Jezusowi, ale nikt nie zwolni nas z odpowiedzialności za 
przedstawienie im ewangelii,  o Chrystusie. Skoro sami ją poznaliśmy - podzielmy się tym z 
dziećmi i bliskimi. Módlmy się by być świadkiem zmian w życiu naszych dzieci. Modlitwa to 
jest to co możemy z pewnością uczynić. A rezultaty zostawić Panu Bogu. Choć wiem, że Pan 
ma swoje plany dla każdego człowieka, wiem też że podobają Mu się ci, którzy Go szukają. 
Mając nadzieję, że nasi najbliżsi mają pragnienie spotkania Boga modlę się gorąco by do tego 
spotkania doszło jak najszybciej. Każdy dzień bez bliskości z Panem jest ubogi. Zachęcam 
módlmy się by nasze dzieci zapragnęły, doświadczyły i skosztowały jak dobry jest Pan Jezus 
i by już zawsze pragnęły być blisko Niego. Bo jeśli jest jakaś nadzieja, jakaś pociecha... Tylko 
w Panu Jezusie i przez Niego. Tego życzę Wam i sobie na ten nadchodzący miesiąc. O tym 
pamiętajmy kiedy będziemy się modlić o nasze dzieci powierzając je opiece Ojca Syna i Ducha 
św. Zachęcam - zegnijmy kolana.



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

– GRUPY SPOTYKAJĄCE SIĘ PRZY WALICÓW 25 –

– GRUPY DOMOWE –

– KONTAKT –

BIELANY: Wtorek 18:30, kontakt: Artur – 601 665 255
PRAGA PÓŁNOC: Wtorek 19:00, kontakt: Szymon – 570 900 406
WOLA: Grupa ukraińskojęzyczna, Czwartek 19:00, kontakt: Włodzimierz – 889 779 881
PRAGA POŁUDNIE: Piątek 19:00, kontakt: Paweł – 694 495 540
WAWER: Piątek 19:00, kontakt: Mirosław – 694 422 626
BEMOWO: Sobota 17:00, kontakt: Lija – 505 381 629
URSYNÓW: Sobota 18:00, kontakt: Krzysztof – 693 319 346

GRUPA ANGLOJĘZYCZNA: kontakt Jan – 697 769 545, Wtorek, 18:30
GRUPA MŁODYCH MĘŻCZYZN: Środa, 7:00 , kontakt: pastor Samuel – 882 516 320
GRUPA GEDEONITÓW: 17:00 , sala Alfy
GRUPA BIBLIJNA, KONTAKT: pastor Marek – 662 517 050, 19:00
GRUPA MŁODYCH KOBIET: kontakt - Angelika – 506 050 138, 19:00
GRUPA STUDENCKA: Czwartek, 18:30, kontakt: pastor Samuel – 882 516 320
GRUPA DLA SENIORÓW (RAZ W MIESIĄCU): Piątek, 11:00, kontakt: p. Marek – 662 517 050
GRUPA NASTOLATKÓW: kontakt Jan – 697 769 545, 18:30
GRUPA BIBLIJNA, KONTAKT: Jonasz – 789 407 607, 18:30 
GRUPA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW (RAZ W MIESIĄCU): 
kontakt pastor Samuel – 882 516 320  Sobota, 17:00 
GRUPA BIBLIJNA: kontakt - Adam – 502 635 011, Niedziela, 9:00 
GRUPA PRZYGOTOWUJĄCA SIĘ DO CHRZTU: kontakt - pastor Marek – 662 517 050, 9:00 

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.




