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2.02 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne 
połączone z Wieczerzą Pańską 
- kazanie pastor Samuel Skrzyp-
kowski. Po nabożeństwie zapra-
szamy na Konferencję Zboru.

05.02 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - kaza-
nie pastor Samuel Skrzypkowski.

08.02 [sob] godz. 11:00
Szkoła biblijna “Kazanie na 
górze” - prowadzi pastor 
Andrzej Seweryn.

09.02 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kazanie 
pastor Marek Budziński, rozważa-
nie br. Jan Osiecki.

12.02 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne 
- pastor Marek Budziński.

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

16.02 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kazanie 
pastor Marek Budziński.

19.02 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne 
- br. Oskar Berent.

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

26.02 [śr] godz. 18:00
Wykład z serii „Projekt Prawda” 
cz. 5 – Nauka.

1.03 [nd] 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Po 
nabożeństwie zapraszamy na 
coroczną Konferencję Zboru.

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

proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.

POMOC WIERZĄCYM W AUSTRALI
QUESTION-AU POMOC OSOBOM POSZKODOWANYM

W POŻARACH - CHRZEŚCIJANOM 
Prosimy o wpłaty na konto bankowe I Zboru Kościoła Chrześcijan 

Baptystów w Warszawie
Pekao SA 30 1240 6292 1111 0010 7636 4924

Dopisek: Zbór w Camden.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI W ZBORZE
Osoby pragnące błogosławieństwa nad dzieckiem podczas 

nabożeństwa, proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.
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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 
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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01.02 Zenaida Kazimierczak 21.08.1960
02.02 Lech Malinowski  01.04.1984
03.02 Franciszka Głodek   10.09.1961 
03.02 Andrzej Gołębiowski  28.01.1996
04.02 Małgorzata Korowaj  10.08.2003
05.02 Jana Niedziałkowska             2005
12.02 Jakub Jopek   01.07.2007
14.02 Beata Jagosz  16.06.1985
14.02 Monika Jagosz   16.06.1985
15.02 Konrad Dawidowicz  21.08.2011
16.02 Nadia Lialiuk             1984
17.02 Andrzej Dobosz  08.12.1996
17.02 Konstanty Wiazowski             1958

18.02 Adam Głodek  04.01.1976
21.02 Katarzyna Jaroszewicz 19.04.2015
22.02 Elfrida Wierszyłowska  18.04.1938 
25.02 Kamila Wiazowska  31.01.2016
25.02 Stanisław Traczyk   30.07.2006
27.02 Włodzimierz Kulikowski  12.06.1991
27.02 Paweł Woźnicki  17.06.2012
27.02 Jan Stańczak  11.05.1997

13.02 Ewa Witkowska 
25.02 Zuzanna Dobosz

SZKÓŁKA

URODZINY OBCHODZĄ

DATA CHRZTU DATA CHRZTU

AUDYCJE RADIOWE

ŚWIADECTWO ŻYCIA

AUDYCJE RADIOWE KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP NA ROK 2020

16.02. r. Polskie Radio Pr II Program z cyklu: “60 minut”, sobota godz. 8.00. 
Emisja nabożeństwa nagranego 19.01.

22.02. r. Polskie Radio Pr I Program 10-minutowy z cyklu: „Kościoły w Polsce i na świecie”, 
niedziela godz. 19.15 „ (wywiad z Edem Doepelem).

PONIŻSZE	ŚWIADECTWO	ZOSTAŁO	PRZEDSTAWIONE	NA	SPOTKANIU 
KONFERENCJI	ZBORU	17.11.2019	ROKU.

Nazywam się Przemysław Głogowski, mam 50 lat,  jestem żonaty, mam dwójka dorosłych 
już dzieci, Martyna ma 20 lat, a Wojtek 26 lat. Pochodzę z zachodniej części Polski - Szcze-
cin i okolice. Ponad 20 lat temu przeprowadziłem się z rodziną do Warszawy, 10 lat temu 
zamieszkaliśmy pod Warszawą.

Wychowałem się w rodzinie katolickiej, więc w takiej praktyce religijnej byłem wychowywa-
ny w domu, szkole, kościele. O ile nigdy nie wątpiłem, że Bóg istnieje, że posłał na ziemię 
swojego Syna Jezusa Chrystusa, to nie do końca rozumiałem znaczenia jego ofiary, zna-
czenia sakramentów, praw kościelnych, obrzędów. Niestety dom, szkoła i kościół poprzez 
swoje nauczanie na religii nie rozwiał  moich wątpliwości. Na przykład, dlaczego Bóg, który 
jest wszechmogący zstąpił na ziemię, przybrał ludzką postać i złożył z siebie samego ofiarę 
- dlaczego musiał tak postąpić?  Dlaczego obowiązkiem każdego katolika jest uczestnictwo 
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w sakramentach, na jakiej podstawie kościół formułuje swoje nakazy, nauczanie, dlaczego 
Maria, matka Jezusa tak jest ważna w życiu katolików, szczególnie tych w Polsce. Te py-
tania mnie nurtowały, jednak w gruncie rzeczy nie zrobiłem niemal nic, by samemu poznać 
na nie odpowiedzi. Bardziej ważnymi była dla mnie najpierw edukacja, potem po założeniu 
rodziny wywiązywanie się z obowiązków rodzinnych – dbanie o rodzinę, żonę, dzieci.
I pewnie tak by to trwało dalej.

Około 5 lat temu poczułem silną potrzebę sięgnięcia po Biblię. Czułem pewien wstyd, że 
wciąż tego nie uczyniłem, przeczytałem wiele innych książek, a ta wcale nie największa, je-
żeli chodzi o liczbę stron, wciąż stała nietknięta na półce w moim domu. Sądziłem, że w koń-
cu znajdę w niej odpowiedzi na nurtujące mnie pytania, zrozumiem dlaczego mój kościół 
funkcjonuje tak, a nie inaczej. Poznam Jezusa i fundamenty jego i mojego również kościoła.

Więc zacząłem czytać, z każdą księgą, z każdym wersetem czułem, że odkrywam coś zupeł-
nie nowego, o czym nie miałem tylko blade albo żadne pojęcie. Pochłonęła mnie całkowicie. 
Skończyłem po niemal roku. I czy znalazłem odpowiedzi na moje pytania? Otóż na więk-
szość z nich nie znalazłem, bo pytania były źle postawione. Nie znalazłem odpowiedzi, dla-
czego dusze po śmierci trafiają do czyśćca, dlaczego Maryja jest traktowana niemal na 
równi z Bogiem. Można by tak długo sypać przykładami. Czułem się jak człowiek, który z 
przerażeniem odkrył, że jego dotychczasowe życie duchowe było oparte na fikcji, często na 
zakłamaniu. Czułem się jakbym poznał w końcu prawdę, która była na wyciągnięcie ręki, 
która zmieniła całkowicie moje życie. Miałem wrażenie że świat wokół mnie uległ zmianie.

I co najważniejsze, odkryłem prawdziwe, cudowne przesłanie Ewangelii – Jezus Chrystus, 
Bóg który przybrał ludzką postać, z miłości do grzesznego człowieka, jakim i ja jestem, wziął 
na swoje barki grzechy moje, nas wszystkich, zaciągnął je na Golgotę i pozwolił się z nimi 
przybić do krzyża. Złożył doskonałą ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Dzięki miłości, 
jaką Bóg darzy ludzi, żyjemy w czasach łaski, gdzie tylko dzięki ofierze Jezusa mamy możli-
wość zbawienia, mamy szansę uniknięcia duchowej śmierci. Każdy z nas może przyjąć ten 
dar i tylko od nas zależy, czy po niego sięgniemy. Świat z mojego punktu widzenia zmienił 
się na lepszy, bo mogę kroczyć dalej razem z Jezusem, bo wyraźnie czuję jego obecność, 
jego opiekę, bo mogę z radością wyznać, że Jezus jest moim Panem. 

Na koniec parę słów, dlaczego stoję właśnie tutaj w I Zborze na Waliców. Pierwszy kontakt 
ze zborem z Waliców miałem ponad dwa lata temu przy okazji ślubu mojego syna, przy or-
ganizacji którego zaangażował się między innymi Jonasz Skrzypkowski i z którym miałem 
okazję odbyć dłuższą rozmowę. Pamiętam ją bardzo dobrze, dała mi wiele do myślenia. 
Kilka miesięcy później został tutaj ochrzczony mój syn Wojtek.

Po dłuższym czasie razem z moją żoną podjęliśmy decyzję o poszukiwaniu nowego ko-
ścioła. Miałem nadzieję znaleźć kościół oparty na prawdzie, prawdzie która jest w Biblii. 
Który jest kościołem Chrystusowym nie z nazwy, ale w pełni tego słowa znaczeniu. Pastor 
Marek na naszym pierwszym spotkaniu przygotowań do chrztu powiedział, że jest prze-
konany, iż spotkanie w tym gronie zawdzięczamy działaniu Ducha Świętego. Wierzę, że 
Duch Święty zaczął działać dużo wcześniej i dzięki niemu skierowaliśmy swoje kroki do 
Zboru przy Waliców. 
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GLOBALNY DZIEŃ MODLITWY I POSTU

Chciałbym zaprosić Was do udziału w Globalnym Dniu Modlitwy i Postu. 
Więcej informacji można znaleźć na stronie 

https://momsinprayer.org/events/global-day-of-prayer-and-fasting/

Uwielbiaj	Boga	Nadziei: Tego, który jest naszą pewnością, ufnością, oczekiwaniem i pragnie-
niem. Psalm 130:1-5; Jeremiasza 29:11; Efezjan 1:18-19a; 1 Piotra1:3-5. Ciche	Wyznanie: Rzy-
mian 3:23, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Dziękczynienie: Psalm 107:8 Niech 
wysławiają Pana za łaskę jego i za jego cuda dla synów ludzkich. Wstawiennictwo: Zbawione 
Dzieci, wydział, administracja: z Rzymian 15:13, Efez.3:16-19 A Bóg nadziei niechaj napełni 
______ wszelką radością i pokojem w wierze w Niego, żeby obfitowali w nadzieję przez moc 
Ducha Świętego. Modlę się by sprawił według bogactwa chwały swojej, żeby _____byli przez 
Ducha wzmocnieni Jego mocą w wewnętrznym człowieku, żeby Chrystus przez wiarę mógł 
zamieszkać w ich sercach. I modlę się, żeby wkorzenieni i ugruntowani w miłości mogli mieć 
moc wraz z wszystkimi świętymi i pojąć jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość 
miłości Chrystusa, i żeby poznali miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, 
żeby każdy mógł być wypełniony całkowicie pełnią Bożą. Specyfika: duchowe przebudzenie; 
być światłem w ciemnościach; godnie chodzić; być w Chrystusie; Słowo obficie ma mieszkać; 
być bronią sprawiedliwości dla Boga; kochać jeden drugiego; jedność; dzielić się odważnie 
wiarą; współczujący; inne…. Zbawienie	dla	zgubionych	dzieci,	wydziału	i	administracji z Rzy-
mian 10:9 Niech _____ wyzna swoimi ustami, “Jezus jest Panem,” i uwierzy w swoim sercu, że 
Bóg wzbudził go z martwych i żeby był zbawiony. Specyfika: powrót synów marnotrawnych; 
duchowe odrodzenie; zmęczony/nieusatysfakcjonowany światem i szukający/znajdujący 
Chrystusa; otwarte oczy i powrót do światła i Boga, inne….. Wydział,	 administratorzy,	 rady	
szkół,	prezydenci	uniwersytetów	i	rad	nadzorczych, z 1 Tymoteusza 2:2-4. Modlimy się o kró-
lów i wszystkich przełożonych, abyśmy ciche i spokojne życie wiedli we wszelkiej pobożności 
i świętości. Jest to rzecz dobra i miła Bogu naszemu Zbawicielowi, który chce, aby wszyscy 
ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Specyfika	dla	szkół	/kampusów: zabrać zie-
mię oddaną wrogowi; być w bezpiecznych miejscach; prowadzony przez wartości biblijne
Boże, proszę daj deszcz:
Światła, żeby zajęło miejsce ciemności
Łaski, żeby zajęła miejsce sądu, strachu, zgorzknienia, .…
Pokoju, żeby zastąpił gniew, pychę, desperację, egoizm, ….
Nadziei, żeby zajęła miejsce beznadziei, depresji, samo-zranienia, nałogów, ….
Współczucia, żeby zajęło miejsce odrzucenia, osamotnienia, plotki, wyśmiewania, ….
Jedności, żeby zajęła miejsce podziałów, nienawiści, niezrozumienia, ….
Inne .…
Mamy	w	Modlitwie	International: Zachowaj Mamy w Modlitwie niesplamione, czyste i zjed-
noczone. Podnieś przywództwo na całym świecie IV Mojżeszowa 27:16-17 „Niechaj Pan, Bóg 
duchów wszelkiego ciała, wyznaczy męża, który by przewodził zborowi, który by szedł na ich 
czele I chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak 
owce, które nie mają pasterza.” Rozbij ugory na całym świecie i obejmij każdą szkołę modli-
twą z księgi Ozeasza 10:12 Siejcie w sprawiedliwości, żnijcie w miłości, uprawcie nowy ugór, 
bo już czas szukać Pana, aby przyszedł i nauczył was sprawiedliwości. Zaspokojenie każdej 
potrzeby. Filipian 4:19 A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego 
w chwale, w Chrystusie Jezusie. Błogosławieństwo:  Izajasza 55:10-11 i Judy 24-25
Koordynator na Polskę Anna Wiśniewska.

Dziękuję.
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DLA OSÓB ZMAGAJĄCYCH SIĘ Z DEPRESJĄ
„Spotkania	grupy	„Przełomu…” 

„O	gdyby	dokładnie	zważono	mą	udrękę	i	włożono	na	szale	całe	me	nieszczęście,	byłoby	one	
cięższe	niż	piasek	morski.	Dlatego	nierozważne	są	moje	słowa”	Ks.	Joba	6.2-3	

Takimi słowami opisuje Job swoje doświadczenie straty bliskich mu osób i majątku. Bez wąt-
pliwości był w stanie depresji i przejmującego smutku. Trudno, żeby było inaczej. Czy depre-
sja może dotknąć człowieka wierzącego ? Czy możemy jako ludzie wierzący wyjść ze stanu 
dojmującego smutku czy lęku? To cudownie, że mamy niezgłębione pokłady nadziei i miłości 
w Chrystusie, a jednak jako ludzie cierpimy i popadamy w stan depresyjny, gdy dotyka nas 
utrata osoby bliskiej, choroba, utrata pracy czy też utrata majątku. Myślę, że wielu wierzą-
cych obawia się korzystania z porady lekarza psychiatry. Pójść do dermatologa, okulisty, czy 
chirurga to bardzo proste - ale do psychiatry? Myślę, że narosło wokół tego wiele mitów i 
„pobożnych życzeń” które rozmijają się z prawdą. Jednym z nich jest myślenie zbliżone do 
magicznego. Pomodlimy się, zgromimy ducha depresji i będzie sprawa załatwiona. Jednak 
często to nie zadziałało i osoba taka zostaje z problemem i poczuciem oskarżenia, że z jej 
wiarą jest coś nie tak, bo powinna być zdrowa, a nie trzymać się choroby. Pamiętam jak pa-
stor Zbyszek Urbaniak, prowadzący od wielu lat Chrześcijański Ośrodek dla Uzależnionych w 
Łękini, mówił, że bardzo by pragnął, by osoby uzależnione, które poproszą o modlitwę zostały 
w jednej chwili uwolnione i nie musiały przechodzić rocznej terapii w Ośrodku. A jednak dzieje 
się tak, że ta roczna terapia rozpoczyna czas przemian w osobie jej poddanej. Chciałbym tym 
krótkim artykulikiem rozpocząć proces większego otwarcia się naszej społeczności i patrze-
nie na problemy osób dotkniętych choroba psychiczną, czy przechodzących przez „ciemną 
dolinę”, przez pryzmat Bożej miłości. Lekarz udziela często doraźnej pomocy, zgodnie ze swo-
ją wiedzą, jednak nie odpowie nam na pytania natury duchowej. Od kilku lat z Grażynką jestem 
zaangażowany w duszpasterski program „Przełom życia” skierowany do osób, które z racji 
swoich doświadczeń, a także ze względu na wyjątkową wrażliwość czy osobiste predyspozy-
cje, zmagają się z trudnościami natury psychiczno-duchowej. Trudności te mogą wynikać z 
doświadczenia odrzucenia, przemocy, utraty kogoś bliskiego, pracy, zdrowia, majątku lub po 
prostu wiązać się z poczuciem bycia niezrozumianym. Do grupy „Przełomu” zapraszamy rów-
nież osoby, które chciałyby pomagać innym. Spotkania grupy „Przełomu…” odbywają się raz 
na dwa tygodnie. Proponujemy poniedziałki w godz. 18.00-20.30. Grupa po kilku spotkaniach 
zawiązuje się i staje się grupą zamkniętą. Nowe osoby nie mogą już dochodzić. Osoby zainte-
resowane prosimy by zgłaszały się do Grażynki Tel 695 609 060 i Krzysztofa Tel. 693 319 346.

KSIĄŻKA W KIOSKU ZBOROWYM
„Niezwykłe historie zwykłych ludzi”.

Sukces nie polega na tym co posiadamy, ale kim jesteśmy. Książka ilustruje to 
przy pomocy wielu przykładów z Biblii i współczesnego życia. Te doświadczenia 
czynią ją wciągającą i pouczającą lekturą. Jej treść dopomoże ci rozwinąć cha-
rakter i odnaleźć swoją życiową misję. Czy pragniesz wzrostu? Czy gotów jesteś 
zapłacić zań cenę? Większość odbiera status quo, choć to recepta na regres. 
Tylko niewielu ma silne pragnienie, aby wzrastać. Ta książka jest dla nich.

Ze względu na liczne złote myśli, a także zabawne rysunki książka ta stanowi 
idealny prezent dla każdego człowieka, który pragnie rozwoju.
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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
JELONKI: Czwartek 19:00, kontakt: Lija – 505 381 629
URSYNÓW: Sobota 18:00, kontakt: Krzysztof – 693 319 346

GRUPA ANGLOJĘZYCZNA: Wtorek, 18:30, kontakt Jan – 697 769 545 
GRUPA MŁODYCH MĘŻCZYZN: Środa, 7:00 , kontakt: pastor Samuel – 882 516 320
GRUPA GEDEONITÓW: Środa, 17:00 , sala Alfy
GRUPA BIBLIJNA: Środa, 19:00, kontakt: p. Marek – 662 517 050, Andrzej – 602 353 089
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): Sobota, 17:00, kontakt: p. Marek – 662 517 050
GRUPA NASTOLATKÓW: kontakt Jan – 697 769 545, 18:30
GRUPA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW (RAZ W MIESIĄCU): Sobota, 17:00, kontakt 
pastor Samuel – 882 516 320 
GRUPA BIBLIJNA: Niedziela, 9:00, kontakt - Adam – 502 635 011, Sala Alfy 
GRUPA PRZYGOTOWUJĄCA SIĘ DO CHRZTU: Niedz., 9:00, kontakt - p. Marek – 662 517 050 

SEKRETARIAT: pon, wt, czw, pt. 10:00-16:00, śr. 12:00-18:00, tel. 22 .
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.




