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Grudzień 2019         WARSZAWA

Mamy zaszczyt gorąco zaprosić do udziału w obchodach 100-lecia Chóru 
Pierwszego Zboru Chrześcijan Baptystów w Warszawie.

Chcemy, aby podczas uroczystości w niedzielę zabrzmiał nasz chór w możliwie jak 
najszerszym składzie. Wierzymy, że wspólne śpiewanie na chwałę naszego Boga 

i Pana Jezusa Chrystusa jest prawdziwym przywilejem.

W RAMACH OBCHODÓW PLANUJEMY:

W sobotę 7 grudnia przegląd chórów aktualnie działających w zborach, zakończony 
uroczystym koncertem.

W niedzielę 8 grudnia, podczas nabożeństwa, usłyszymy chóry z przeglądu 
oraz jubileuszowy występ chóru warszawskiego, który zaśpiewa w składzie 

rozszerzonym o byłych członków.

WIADOMOŚCI
I ZBORU KOŚCIOŁA
CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW
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1.12 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne - po-
łączone z Wieczerzą Pańską, 
kazanie pastor Marek Budziński.

4.12 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - kaza-
nie br. Oskar Berent.

7.12 [sob] godz. 17:00
Koncert związany z przeglądem 
chórów baptystycznych - rozwa-
żanie prezb. Mateusz Wichary i 
pastor Samuel Skrzypkowski.

8.12 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - po-
łączone z obchodami 100-lecia 
chóru I zboru KChB w Warszawie, 
kazanie pastor Andrzej Seweryn i 
Marek Budziński.

11.12 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - cykl 
kazań z księgi Psalmów - pastor 
Samuel Skrzypkowski.

15.12 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połączo-
ne ze świątecznym programem 
Szkółki Niedzielnej - kazanie  - 
wikariusz Jan Osiecki.

18.12 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - ka-
zanie z listu do Filipian - pastor 
Marek Budziński.

21.12 [sob] godz. 11:00
Wigilia Seniorów 65+, sala kolum-
nowa.

22.12 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kazanie 
pastor Samuel Skrzypkowski.

25.12 [śr] godz. 10:00
Nabożeństwo świąteczne - kaza-
nie pastor Marek Budziński.

28.12 [sob] godz. 11:00
Zborowa Szkoła Biblijna - prowa-
dzi pastor Andrzej Seweryn.

29.12 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kazanie 
pastor Marek Głodek.

31.12 [wt] godz. 17:00
Nabożeństwo połączone ze 
świadectwami dziękczynienia 
w Starym Roku - kazanie pastor 
Marek Budziński.

01.01.2020 godz. 11:00
Nabożeństwo w Nowym Roku 
- kazanie prezbiter Konstanty 
Wiazowski.

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.

GRUDZIEŃ



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 10:00-15:00, budynek admin., sala Rady Zboru

PLACÓWKI	1	ZBORU	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW:

NABOŻEŃSTWA
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01.12 Robert Szewczyk   02.12.2012
02.12 Piotr Królak   08.11.1981
03.12     Martyna Dawidowicz  10.09.2016
04.12 Bogusława Dańków  24.06.1984
12.12 Tatiana Shlinchak  12.08.2004
14.12 Piotr Borowik   16.06.2013
14.12 Zbigniew Reszka   17.06.2012
14.12 Zofia Socha-Kozłowska 27.06.2001
14.12 Zofia Gruberska  24.11.2019
16.12 Maciej Kuryłowicz  15.06.1997
18.12 Natalia Luśnia   01.06.2014
18.12 Aneta Gajewska  07.12.1986

18.12 Helena Paduch   07.11.1982
18.02 Dominika Modzelewska  17.06.2012
19.12 Dagmara Zatorska  31.01.2016
20.12 Iwona Komuniewska  16.06.1985
22.12 Tomira Magnagi   26.06.2016
26.12 Andrzej Budziński  05.12.2010
28.12 Iwona Radzimska  04.01.2009

03.12 Jan Piszczek
05.12  Jan Trusiewicz

SZKÓŁKA

URODZINY OBCHODZĄ

DATA CHRZTU DATA CHRZTU

AUDYCJE RADIOWE

  KALENDARZ ADWENTOWY 2019

AUDYCJE	RADIOWE	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW	W	RP	NA	ROK	2019
01.12.19 r. Polskie Radio Pr II Program z cyklu “60 minut” - harmonogram nabożeństw 
Kościołów zrzeszonych w PRE, godz. 8:00. https://www.polskieradio.pl/196,Ekumenia

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

KSIĄŻKA W KIOSKU ZBOROWYM
„Zbiór artykułów, w których Autorzy – kadra profesorska, duchowni, 
studenci, słuchacze – dzielą się swoimi doświadczeniami związany-
mi z placówką edukacyjną – Wyższym Baptystycznym Seminarium 
Teologicznym w Warszawie-Radości. Bez wątpienia nie jest to publi-
kacja jednostronna. Mamy do czynienia nie tylko ze świadectwami 
służby na rzecz tej Uczelni, ale także wyraźne dowody na wpływ, jaki 
wywarła ona na życie i pracę, ale też system wartości wielu ludzi.

 
Wielogłos i zróżnicowanie na łamach tej książki wskazują na żywot-
ność środowiska i są realnym zapisem historii oraz świadectwem 

różnorodnej łaski Bożej, wciąż na nowo udzielanej wszystkim, którzy znaleźli się w orbicie 
działań WBST. Książka ma wielki walor historyczny i stanowi bez wątpienia ważne źródło ba-
dań nad zjawiskiem polskiego baptyzmu w perspektywie kilku pokoleń.” Cena 30zł.

      Dr hab. Wojciech Gajewski, prof. UG
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SPROSTOWANIE

18.12 Helena Paduch   07.11.1982
18.02 Dominika Modzelewska  17.06.2012
19.12 Dagmara Zatorska  31.01.2016
20.12 Iwona Komuniewska  16.06.1985
22.12 Tomira Magnagi   26.06.2016
26.12 Andrzej Budziński  05.12.2010
28.12 Iwona Radzimska  04.01.2009

03.12 Jan Piszczek
05.12  Jan Trusiewicz

SZKÓŁKA

AUDYCJE RADIOWE

  KALENDARZ ADWENTOWY 2019

HERBATKA SENIORÓW
Zapraszamy na świąteczne spotkanie Seniorów, 21 grudnia, 

w sobotę o godzinie 11:00 w sali kolumnowej.

W poprzednim numerze Wiadomości Zborowych ukazała się błędna informacja. Było tam za-
mieszczone wspomnienie br. Mieczysława Cynke, błędnie nazwanego Mirosławem. Przeprasza-
my za ten błąd z szacunku do naszych poprzedników, którzy są dla nas zachętą i wzorem wiary.  

W czasie Adwenty zachęcamy do studiowania szczególnych fragmentów Pisma Świętego 
odnoszących się do narodzin naszego Pana – Jezusa Chrystusa. 
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WSPOMNIENIA O ZBORZE WARSZAWSKIM 

WSPOMNIENIA	PREZBITERA	ALEKSANDERA	KIRCUNA
O	ZBORZE	WARSZAWSKIM	W	LATACH	1939-1945	Z	OKAZJI	100-LECIA	ZBORU.

Nie łatwo jest odtwarzać szczegóły tych lat, bo nie pozostały po nich dokumenty. Wszystkie one 
łącznie z dokumentami okresu międzywojennego spłonęły w pierwszych dniach Powstania War-
szawskiego, które miało swój początek przy Fabryce Franaszka na vis a vis naszej baptystycznej 
posesji. Pisać trzeba odwołując się do pamięci. W naszej kaplicy są obecni członkowie świadko-
wie tego okresu, których też proszę o słuszną korektę.

 Przywędrowałem do Warszawy dnia 05.10.1939 r. Pierwsze moje kroki skierowałem do 
rodziny Wiśniewskich. W krytycznym dla mnie momencie rozpocząłem poznawać członków Zbo-
ru Warszawskiego. Ponieważ moją majętność stanowiły: teczka, Biblia, brzytew i chyba 10 zł, z 
miejsca stałem się zależnym. Po zameldowaniu się w Warszawie w Głównej Siedzibie Zboru przy 
ul. Wolskiej 46, rozpocząłem być bywalcem w mieszkaniach członków. Wymieniam nazwiska 
przynajmniej tych, którzy stanowili trzon zboru liczącego wówczas 109 członków: np. rodzinę 
Michalskich, Kurzawów, Kassaków, Radomskich, Dąbrowskich, Elsnerów, Kubików, Wawdeszów, 
Cynków, Żebrowskich, Dawidów, Rumingierów, Aszembergów, Zięcików, Zajączkowskich i sio-
stry: Kępińską i Klim. Te domy, ich skład rodzinny, styl ich życia, ich potrzeby zapoznałem dość 
szybko. Wśród nich doznałem dość dużo serdeczności i otwartości. Problemami ogólnymi tych 
domów w początkach  okupacji były, co będzie jutro, czy będziemy mieli wodę, światło, gaz, opał? 
Jak będzie z zaopatrzeniem w artykuły żywnościowe? Gdzie kupić i jak?

Niektórzy Bracia wspierali społeczność zakupując trwalsze artykuły np. mocno zasolone płaty 
zasuszonego dorsza. Jeden z nich kupił, aż 10 kilogramów myśląc o swoich braciach i siostrach. 
Jedzono długo, jedzono do znudzenia, ale jedzono aż zjedzono. Wśród wiernych zaistniała soli-
darność i współodpowiedzialność. Wyzwoliły się bardziej niż kiedykolwiek chęci wzajemnej tro-
ski i pomocy.

 W powodzi wzmagających się kłopotów wierni warszawskiego Zboru nie zapomnieli, że 
,,nie samym chlebem żyje człowiek”. Mimo niebezpieczeństw połączonym z odwiedzaniem na-
bożeństw, chętnie w nich uczestniczyli. Nabożeństwa były rano i popołudniu w każdą niedzielę. 
Szkółka Niedzielna zawsze rano w niedzielę. W tygodniu była czwartkowa społeczność modlitwy, 
a próba chóru w sobotę. Najtrudniej było z zebraniami młodzieżowymi. Nie dało się prowadzić 
systematycznej pracy, z powodu śmierci Wiktora Michalskiego, który w pierwszych dniach wojny 
został zabity jako porucznik Wojska Polskiego w obronie Warszawy przy moście Kierbedzia, i 
stałych niespodzianek jakie przerzedzały szeregi młodzieżowe. Mimo to  i na tym odcinku nie 
ustawały periodyczne spotkania i utrzymywanie młodzieżowych uroczystości w okresach świą-
tecznych. W ośrodku radościanym w willi gdzie była od lat prowadzona misja, miały miejsce 
spotkania zborowników z dziećmi, młodzieżą i sympatykami, stanowiące jakiegoś rodzaju zapo-
mnienia smutnej okupacyjnej rzeczywistości. Był to prawdziwy relaks.

Nad koordynacja prac zborowych w pierwszych dniach wojny czuwał kaznodzieja Jan Goetze, 
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Teologii Ewangelickiej. W okresie okupacji ka-
znodzieja Cyryl Iwanow do listopada 1939 r., równocześnie drugim prezbiterem był Aleksander 
Kircun. Od stycznia 1944 r. zostałem powołany  na pierwszego prezbitera zboru. W tym okresie 
radnymi byli: Jan Wiśniewski /sen/, Karol Elsner /sen/, Gustaw Kubik, Jerzy Radomski, Kamila 
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WSPOMNIENIA O ZBORZE WARSZAWSKIM 

Michalska, Krystyna Kassak, Cyryl Iwanow, Aleksander Kircun. Sprawy gospodarcze prowadziły  
siostry: Aszemberg i siostra Helena Kurzawa. Ludzie ci, mimo okrucieństw wojennych i osobi-
stego zaabsorbowania, potrafili przygotowywać programy pracy zborowej, inspirować upadają-
cych na duchu, podpowiadać  konieczności przetrwania. Każdego roku w Zborze warszawskim 
był chrzest wiary. Statystyka nie wskazywała wzrostu, bo z księgi zborowej na prośbę osobista 
członków skreślono kilka osób pochodzenia żydowskiego lub niemieckiego.

 Zbór też troszczył się o członków znajdujących się w diasporze. Dość często odwie-
dzana była rodzina Czarneckich w majątku Komarnie woj. lubelskiego. W ich domu miały miej-
sce zebrania ewangelizacyjne. Przy lampie naftowej odbywałą się służba i ludzie z pobliskiej 
wsi słuchali zwiastowania. Odwiedzano rodzinę Królaków w Pogroszewie. Rodzinę Kubików w 
Radości. Należy nadmienić, że prowadzona była praca pomocy dla wielu. W tym przodowały 
nasze niewiasty np. Kassakowa, Marta Iwanowa, Helena Kurzawowa, Maryla Schmidt, Eugenia 
Elsnerowa. Pomagały bezpośrednio, lub przekazywały wręczone, ofiarowane rzeczy. W pomocy 
odgrywały rolę chleb, marmolada, margaryna, odzież, szklanka herbaty, talerz zupy, nocleg, a kie-
dy zachodziła potrzeba, udzielano ukrycia przed pościgiem. Siostra Marta Iwanowa zdobywała 
metryki urodzenia, które nie jednej osobie uratowały życie. Siostra Helena Kurzawowa  i Janina 
Sieczko zezwoliły ludziom podziemia na przechowywanie konspiracyjnej poczty na poddaszu 
naszej piwnicy. Nasz długoletni sympatyk Pani Sosnowska, która przez dłuższy czas znajdowała 
schronie u siostry Michalskiej, zbierała ofiary  na potrzeby Polski Walczącej. Widziałem ją w akcji 
bo wpadła do sklepu naszej siostry Kassak, bo o ile dobrze pamiętam, była tropiona przez żan-
darmów. Oprócz takich akcji, a tu trzeba uczynić ukłon do nieobecnego prezbitera Iwanowa, bo 
to on wiele zdziałał na rzecz uwięzionych Polaków i Żydów, a w okresie późniejszym też Rosjan.
Wysłał on sporo paczek z sucharami, suszono je codziennie z czosnkiem, cebulą, solą, sacharyną 
i aspiryną. Odchodząc na pocztę objuczony paczuszkami mawiał: ,,Po Pierwszej Wojnie Świato-
wej sam byłem jeńcem i wiem co  tym ludziom potrzeba.” Wszystko dostarczali jemu zborownicy.

 W Zborze Warszawskim w tym okresie odbywały się też: Ogólna Konferencja w 1940 
roku, było to na jesieni. Kilka kursów teologicznych dla pracowników. Kilka posiedzeń Naczelnej 
Rady Kościoła. 

Z ciekawych wydarzeń tego okresu odnotowuję:

1.   Przechowywanie zagrożonych osób przez władze okupacyjne w domu na Wolskiej.
2.   Przechowywanie zagrożonych osób przez władze okupacyjne u s. Michalskiej.
3.   Bomba na podwórku w rocznicę wojny niemiecko-sowieckiej.
4.   Uratowanie zamkniętych przez gestapo bibliotek, biblii i innej chrześcijańskiej literatury.
5.   Choroba s. Kurzawowej spowodowana odłamkiem bomby.
6.   Śpiew żołnierza w kaplicy ,,Jeszcze Polska” - był on żołnierzem niemieckiej armii.
7.   Przemówienie kaznodziei Gutszego w kaplicy - o chłopcu, który założył duże buty i wyobra  
       żał sobie, że może deptać po wszystkich.
8.   O snach, które ziściły się dosłownie.
9.   O profesorze Henryku Świątkowskim jak br.  Kubik osłaniał go w Obozie Oświęcimskim. Jak  
       baptyści przyczyniali się do zwolnienia go z obozu.
10. O odwiedzinach profesora po jego powrocie do Warszawy w jego mieszkaniu.
11. O br. Kubiku więźniu Oświęcimia i jego tragicznym stanie po powrocie do domu.

6



WSPOMNIENIA O ZBORZE WARSZAWSKIM 

12. O rodzinie Dąbrowskich, zięciu Półtoraku mężu naszej siostry Kazimiery z.d. Dąbrowskiej i  
       tragicznym jego zgonie, a po latach tragicznym zgonie jego syna Bogdana, który przeszedł  
       jako dziecko Oświęcim. 
13. Wyjazd dzieci z naszego zboru do Chełma i Rudki w liczbie 12-stu pod opieką A. Kircuna w  
       przeddzień wojny 1942 r. Odwożono dzieci dla odżywienia.
14. O br. Wiśniewskim i jego rodzinie i o tragicznej śmierci matki, ojca i syna w przeciągu  
       dwóch dni.
15. Os. Piotrowskiej i rozstrzelaniu jej męża i synów.
16. O przyczynach aresztowania Karola Elsnera, Wandy Elsner, córki i Eugeniusza Elsnera syna i  
       o ich tragicznym losie.
17. O rodzinie  Zięcików i ich rozstrzelaniu  o zgonie br. Aszemberga w Obozie  Koncentracyjnym.
18. O sierotach Krysi i Danusi Różańskich.
19. O kaznodziejach Cyrylu Iwanowie i Aleksandrze Kircunie w łapance i ich ucieczce.
20.  O tych, którzy zginęli w powstanie na Wolskiej w liczbie osób około 19-stu.

Pastor Aleksander Kircun
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MODLITWA ZA NASZE DZIECI 
Witajcie drodzy Rodzice,

Już od kilku lat modlimy się o  to, by Pan Jezus przez wiarę zamieszkał w sercach na-
szych dzieci. Chcemy też zabiegać o ochronę Ducha św. dla tych, które przyjęły prawdę 
o zbawieniu. Wierzę, że stało się to już naszym dobrym nawykiem. Jednak wciąż będziemy 
o tym przypominać.

Znowu czekają nas kolana w modlitwie o nasze dzieci.
Przychodzą na myśl słowa pieśni „Naucz modlić się Boże do ciebie”
Módlmy się o  siebie nawzajem. 
Nasza wspólna szczera modlitwa ma moc!

Będziemy jednoczyć się w modlitwie oraz:
- dziękować za łaskę bycia rodzicem,
- dziękować za zdrowie naszych dzieci,
- dziękować za zbawienie, dokonane i to na które czekamy jako rodzice,
- prosić o łaskę i opiekę Ducha św. na kolejny tydzień.

Pamiętajmy też, że dziś rozpoczął się czas adwentu - oczekiwania na „przyjście Pana 
Jezusa”. Tak sobie wyobrażam, że to jest dobry czas dla nas również, przygotujmy nasze 
serca na przyjście Pana, tak jakby ten dzień miał nastąpić lada chwila. 

„Szukajcie Pana dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go dopóki  jest blisko” Izajasza, 55,6

Umiem dziękować. Umiem prosić. Umiem chwalić. I mam za co. 



LIGHT FESTIVAL SPRAWOZDANIE

W sobotę 19 października w naszym zborze miało miejsce wydarzenie dla dzieci i młodzieży pod 
nazwą Light Festival, czyli festiwal światła. Zaproszenie do udziału zostało skierowane do dzieci 
z naszego zboru, a także ze zborów okręgowych. Mieliśmy wspaniały odzew; były dzieci z Wali-
ców, ze zboru na Lęborskiej, duża grupa dzieci i młodzieży z Mińska Mazowieckiego, i innych. Po 
raz kolejny też gościliśmy sympatyków, czyli dzieci, których rodzice nie są członkami społeczno-
ści ewangelicznych, ale dzieci te chętnie i regularnie uczestniczą w organizowanych przez nasz 
zbór wydarzeniach. Ogromną radością napełnia nas to, że dzieci ze zborów zaprosiły do przyj-
ścia swoich przyjaciół, co traktujemy jako szczególną rekomendację. Motywem przewodnim był 
werset „ A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jest nie przemogła.” Dzieci w grupach z 
opiekunami zwiedzały szczególną wystawę – w ciemnościach podążały za przewodnikami, któ-
rymi byli ludzie niewidomi, a potem próbowały sprostać różnym zadaniom bez użycia wzroku. W 
części „w światłości” – już w naszym zborze mieliśmy lekcję Biblijną, produkcję lampionów, pizzę 
i świetne gry zespołowe.  W wydarzenia zaangażowali się członkowie naszego zboru, zboru w 
Radości i zboru z Mińska Mazowieckiego. Mogliśmy korzystać z różnorodności darów i talentów, 
było to radosny wysiłek wielu ludzi pod przewodnictwem Ducha Świętego. Bardzo duży udział w 
festiwalu miała grupa młodzieży z naszego zboru i zboru w Mińsku pod opieką lidera młodzieży 
Janka Osieckiego.
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MODLITWA ZA NASZE DZIECI 



ZNAK ZNAK

A TO BĘDZIE DLA WAS ZNAKIEM: ZNAJDZIECIE NIEMOWLĄTKO OWINIĘTE W PIELUSZKI 
I POŁOŻONE W ŻŁOBIE. EWANGELIA ŚW. ŁUKASZA 2;12

Cóż to jest za noc!

Ludzkość wstrzymuje oddech
Napięcie sięga zenitu

Błyskają flesze
Filharmonie całego świata
Czekają na znak dyrygenta

Cóż to jest za noc!
Bóg nam się rodzi!

Lecz to nie jest żadna szczególna noc
Chociaż taką być powinna...

Tylu ludzi...I ten nieznośny gwar, co myśli zagłusza!
Boże o cichą noc Cię proszę

I o ciepły kąt dla
Twojego Syna...

Maria patrzy w niebo
Zapada zmrok...

Józef wraca od kolejnych drzwi
Z nietęgą miną

Już nawet nie ma sił
Spojrzeć jej w oczy

To nie będzie spokojna noc - myśli
Chociaż taką być powinna

Boże!
Dlaczego nam to robisz?

Czyż nie znaleźliśmy łaski w Twoich oczach.
I ten dziki samolubny tłum

Dla którego ciąża Marii
Nic nie znaczy...

Boże gdzie są te czerwone dywany
Ścielące się do Twoich stóp

Gdzie głośne fanfary?
Gdzie koronowane głowy?

Gdzie dziennikarze?
Wiadomości na pierwszych stronach gazet?

Gdzie...?
9



ZNAK

Spójrz jak ten tłum rozpycha się łokciami!
A oni, pogodzeni z losem

Są już poza murami
Miasta

Zatopieni w ciszę i własną rozpacz...
Opuszczeni przez ludzi

Ale nie przez Boga
On dzieli z nimi miejsce w stajni

I przychodzi na świat
W oparach oddechu zwierząt

Syn Boży rodzi się
W żłobie!

Z dala od fleszy
Czerwonych dywanów

Z dala od pierwszych stron gazet
Bóg Wszechświata

Od wieków
Rodzi się

W człowieku...

To Boży
ZNAK!
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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: Piątek, 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.




