
A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca,  
Jezusa Chrystusa sprawiedliwego, i On jest 

ubłaganiem za grzechy nasze.  
1 Jana 2, 1-2

https://www.facebook.com/KosciolChrzecijanBaptystowWarszawa

WWW.BAPTYSCI.WAW.PL

Kwiecień 2020         WARSZAWA

WIADOMOŚCI
I ZBORU KOŚCIOŁA
CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

E-MAIL ZBOROWY: INFO@BAPTYSCI.WAW.PL
E-MAIL PASTORA: BUDZINSKI@WP.PL

UL.WALICÓW 25
00-865 WARSZAWA
TEL. 22 620 52 16

W Wielkim Tygodniu zapraszamy na rekolekcje zborowe!
Szczegóły w środku informatora.
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01.04 [śr] godz. 11:00
Nabożeństwo środowe.  
Kazanie Samuel Skrzypkowski.

05.04 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połączo-
ne z Wieczerzą Pańską. Kazanie 
pastor Marek Budziński.

06-09.04 [pon-czw] 18:00
Rekolekcje Zborowe w Sali  
kolumnowej.

10.04 [pt] godz. 18:00
Nabożeństwo Wielkopiątkowe. 
Kazanie pastor Samuel  
Skrzypkowski.

12.04 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo Wielkanocne.  
Kazanie pastor Marek Budziński.

15.04 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo środowe. 
Kazanie Marek Budziński. 
 

17.04 [pt] godz. 11:00
Herbatka dla seniorów i osób 
samotnych, sala przy kuchni.

18.04 [sob] godz. 11:00
Zborowa Szkoła Biblijna, sala 
kolumnowa. Prowadzi pastor  
A. Seweryn.

19.04 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne.  
Kazanie pastor Andrzej Seweryn.

22.04 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo środowe.  
Kazanie Jan Osiecki.

26.04 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne  
- kazanie prowadzone przez 
młodzież, kazanie pastor 
Samuel Skrzypkowski.

29.04 [śr] godz. 18:00
Film w Sali kolumnowej.  
Wykład z serii „Projekt Prawda” 
cz. 6 - Historia.

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.

Zapraszamy 17.04.2020  o godz. 11:00 na comiesięczne  
spotkanie seniorów.

KWIECIEŃ

HERBATKA SENIORÓW



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
WIKARIUSZ JAN OSIECKI: s. Alfy na parterze w bud. admin., wtorek 10-16, czwartek 9-15

PLACÓWKI	1	ZBORU	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW:

NABOŻEŃSTWA
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01.04 Anna Pałdyna   06.11.2005
01.04 Beata Skibińska  01.06.2014
02.04 Xavier Mandrillon-Pallier  02.12.2018
06.04 Marcin Jakubowski  04.02.2018
06.04.Mirosław Chęcik  01.11.1981
06.04 Halina Gryzmołowicz  07.12.1958
08.04 Anna Kałużna   05.12.2010
08.04 Jerzy Zaprawa   21.09.1975
08.04. Jakub Szczygielski  13.09.2009
11.04 Małgorzata Dąbrowska  16.04.2000
13.04 Jakub Zienkiewicz   17.09.2017
14.04 Bożenna Łucek                13.06.2010
15.04. Krzysztof Skibiński  01.06.2014
15.04 Mariusz Malec   16.06.2013 
18.04 Michał Gadziński   27.11.2016
20.04 Klaudia Wiazowska   17.11.1985

20.04 Anna Williams   11.12.1988
21.04 Janina Winek    24.04.1988
26.04 Grzegorz Longić   07.11.1982
29.04 Beata Chęcik   20.06.1982 
29.04 Aneta Nowakowska   01.04.1990
30.04 Krystyna Jędrzejewska  31.01.1999

03.04 Noemi Skoworodko
10.04 Anna Piszczek
12.04 Barbara Skrzypkowska  
14.04 Helena Marcinowicz  
16.04 Jan Wolak 
17.04 Emma Kurnicka

SZKÓŁKA

URODZINY OBCHODZĄ

DATA CHRZTU DATA CHRZTU

AUDYCJE RADIOWE

REKOLEKCJE ZBOROWE

AUDYCJE RADIOWE KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W RP NA ROK 2020

31.05. r. Polskie Radio Pr II Program z cyklu: „60 minut”  
(retransmisja nabożeństwa z I Zboru w Warszawie), sobota godz. 8.00.

18.04. r. Polskie Radio Pr I Program 10-minutowy z cyklu:  
„Kościoły w Polsce i na świecie”, sobota, godz. 19.15.
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Już po raz trzeci zapraszamy na rekolekcje zborowe odbywające się w Wielkim Tygodniu.
Spotykamy się codziennie od poniedziałku do czwartku (6-9.04) o godz. 18:00 w sali  
kolumnowej.
W tym roku chcemy szczególnie skupić się na osobie Jezusa Chrystusa i jego urzędach.  
Będziemy zatem omawiać następujące tematy:

    • Poniedziałek 06.04 - Jezus jako Kapłan – Samuel Skrzypkowski
    • Wtorek 07.04 - Jezus jako Król – Marek Budziński
    • Środa 08. 04 - Jezus jako Prorok – Konstanty Wiazowski
    • Czwartek 09.04 - Jezus jako Sługa – Jan Osiecki



20.04 Anna Williams   11.12.1988
21.04 Janina Winek    24.04.1988
26.04 Grzegorz Longić   07.11.1982
29.04 Beata Chęcik   20.06.1982 
29.04 Aneta Nowakowska   01.04.1990
30.04 Krystyna Jędrzejewska  31.01.1999

03.04 Noemi Skoworodko
10.04 Anna Piszczek
12.04 Barbara Skrzypkowska  
14.04 Helena Marcinowicz  
16.04 Jan Wolak 
17.04 Emma Kurnicka

SZKÓŁKA

AUDYCJE RADIOWE

REKOLEKCJE ZBOROWE

ŚWIADECTWO ŻYCIA

Mam na imię Joanna i mam 47 lat. Pan Bóg obdarzył mnie wspaniałym mężem i dwójką dzieci. 
Pochodzę z tradycyjnej katolickiej rodziny. Zostałam ochrzczona w szpitalu przez panie pielę-
gniarki. Zawsze czułam Bożą obecność w moim życiu. Nie w sposób namacalny. Uciekałam się 
do Boga, jak do jedynego przyjaciela, do którego mogłam się zwrócić w trudach codziennego 
życia. Gdy sytuacja mnie przerastała i wiedziałam, że sama jej nie podołam, padałam na kolana 
i prosiłam Boga o pomoc. Zawsze wyciągał do mnie ręce gdyż wcześniej, czy później, wycho-
dziłam na prostą. Byłam przeciętną osobą, która żyła przeciętnym życiem, bez nałogów, bez wy-
skoków. Sądziłam, że w pełni zasługuję na zbawienie, gdyż nikogo nie zabiłam, nie zdradziłam, 
nie czułam nienawiści. Sądziłam, że jestem bez grzechu, bo cóż można sobie zarzucić, gdy się 
ciężko pracuje i żyje w uczciwy sposób. Gdy jednak dwa lata temu Pan Bóg pokierował mnie 
tak, że zaczęłam czytać słowo Boże, szczególnie Nowy Testament, zrozumiałam, że nie kocham 
innych ludzi w taki sposób, w jaki kocha ich Jezus. Okazało się, że nie potrafię być tak szczera 
wobec ludzi, jak szczery jest Jezus. Okazało się, że moje słowa ranią czasami, jak nóż, a ja wciąż 
popełniam te same błędy. Wtedy Pan Bóg uświadomił mi moją grzeszną naturę. Dziękuję mu 
za to. Pozwolił mi zrozumieć, że tylko w Jezusie jest moje zbawienie. Pozwolił mi poznać, że 
źródłem tego zbawienia jest moja wiara w to, że Jezus przelał na krzyżu swoją świętą krew za 
moje grzechy. Uświadomiłam sobie, że to ja powinnam wisieć na tym krzyżu za moje grzechy, a 
nie Jezus. Jednak ja w swojej słabej naturze nie poddałabym się dobrowolnie takim torturom, 
jakim poddał się Jezus Chrystus. W tym roku Pan Bóg sprawił, że w tej nowej perspektywie 
zapragnęłam na nowo poznać, jak żyć, aby podobać się Bogu. Co robić, aby każdy dzień ofiaro-
wać jego chwale. Jak to robią ludzie prawdziwie wierzący. Jak postępować, by drugi człowiek 
dostrzegł we mnie miłość do Chrystusa i zapragnął z nim tej bliskości. Po długim szukaniu naj-
lepszego dla mnie kościoła, po wysłuchaniu kazań wielu księży, pastorów i rozmowach z nimi, 
po modlitwach o Bożą pomoc w podjęciu decyzji uznałam, że zbór przy ul. Waliców w Warsza-
wie jest tym, dzięki któremu udaje mi się najbardziej zbliżać do Boga. To zadecydowało o moim 
wyborze. Nie było dla mnie łatwe opuścić kościół katolicki, gdyż czułam się, jakbym zdradziła 
swoją matkę. Jednak słyszałam od wielu osób, że najważniejsze jest, aby być w kościele, który 
pozwala nam na pogłębianie relacji z Bogiem. Tym też kierowałam się w moim wyborze. Moje 
kroki w zbliżaniu się do Boga są drobne, jednak pragnę je stawiać. Takim krokiem jest dla mnie 
Chrzest na wyznanie wiary. Wierzę w to, że Pan Bóg pozwoli mi w nowej społeczności zborowej 
poznać braci i siostry, którzy będą dla mnie przykładem na życie ku Bożej Chwale. Dziękuję Ci 
Boże za Twoje prowadzenie i miej nasz Zbór w opiece. 

KSIĄŻKA W KIOSKU ZBOROWYM
Całościowe spojrzenie na Nowy Testament w jego kontekście historycznym i kulturo-
wym pozwala zrozumieć przesłanie tych natchnionych ksiąg Pisma Świętego każde-
mu, kto pragnie je poznawać. Pozycja ta stanowi owoc kilkudziesięciu lat studiowa-
nia Słowa Bożego i jego wykładania z kazalnicy oraz w licznych publikacjach Autora. 
Zarówno rozpoczynający swą lekturę Biblii, jak i jej wytrawny czytelnik skorzystają 
z tego skondensowanego wykładu każdego fragmentu Nowego Testamentu, werset 
po wersecie – tak w ramach osobistego rozwoju duchowego, jak i służby nauczania 
innych czy kaznodziejstwa. Autor to wyrazista postać na scenie amerykańskiego  

i światowego protestantyzmu, do którego reformacyjnych źródeł często się odwołuje, broniąc wartości fun-
damentalnych w konfrontacji z fałszywą nauką. Warto się więc zapoznać z takim spojrzeniem na Nowy 
Testament i doświadczyć błogosławieństw płynących z bogactwa Bożego objawienia!
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NAUCZYĆ SIĘ OD JUDASZA

„4 RZECZY, KTÓRYCH MOŻEMY SIĘ NAUCZYĆ OD JUDASZA”
Autor: Colin Smith

Tłumaczenie: Krzysztof Mikiciuk 
Artykuł pochodzi z portalu Ewangelia w Centrum – ewangeliawcentrum.pl

Łatwo jest zdyskredytować Judasza jako łotra albo ofiarę, ale jestem poruszony faktem, że pod 
wieloma względami był on po prostu taki jak ja. Judasz był naśladowcą Jezusa i głosicielem 
Ewangelii, ale była w nim chwiejność. Ostatecznie, porzucił wiarę, którą dawniej wyznawał.
Oto cztery rzeczy, które z łatwością pomijane są w historii Judasza.

1. POŚWIĘCENIE, KTÓRE OFIAROWAŁ
Judasz ofiarował poświęcenie Jezusowi i nie ma powodu, aby myśleć, że nie był on szczery w 
swojej wierze. Jak inni wierni uczniowie, pozostawił wszystko, aby podążać za swoim Panem. 
Judasz był aktywnie zaangażowany w służbę i otrzymał niezwykłe duchowe dary. Łukasz mówi 
nam, że Jezus zwołał „dwunastu” razem – włącznie z Judaszem – i „dał im moc i władzę nad 
wszystkimi demonami i moc uzdrawiania chorób. I posłał ich, aby głosili Królestwo Boże i uzdra-
wiali chorych”(Łukasza 9:1-2).
Judasz Iskariota był głosicielem Ewangelii! Otrzymał on dar uzdrawiania, i sprawował władzę 
nad demonami. Aktywne zaangażowanie w służbę jest dobrą i wspaniałą rzeczą; ale nie jest, 
samo w sobie, gwarancją duchowego życia czy zdrowia.

2. MOŻLIWOŚĆ, KTÓRĄ OTRZYMAŁ
Judasz chodził z Jezusem przez trzy lata. Zobaczył najwspanialsze życie, jakim ktokolwiek kie-
dykolwiek żył osobiście i z bliska. Nie znajdziesz lepszego wzoru wiary niż Jezus lub lepszego 
środowiska do budowania wiary niż to, które miał Judasz podczas chodzenia ze Zbawicielem.
Był on bezpośrednim świadkiem cudów. Kiedy Jezus nakarmił 5 tysięcy ludzi, Judasz tam był. 
Razem z pozostałymi apostołami wziął chleb i rozdawał go ludziom. Kiedy Jezus uciszył burzę, 
Judasz tam był. I był tam, kiedy Jezus wskrzesił Łazarza. Nie znajdziesz lepszego powodu do 
wiary niż miał Judasz.
Judasz słyszał również wszystkie nauczania Jezusa. Usłyszał Kazanie na Górze, więc wiedział, 
że jest wąska droga, która prowadzi do życia i szeroka droga, która prowadzi na zatracenie. 
Słyszał ostrzeżenia Jezusa, które wypowiedział do faryzeuszów, więc wiedział, że jest piekło, 
którego może uniknąć i niebo, które może zyskać. Słyszał przypowieść o synu marnotrawnym, 
wiedział zatem, że Bóg jest gotów przyjąć i przebaczyć tym, którzy oddawali się wielu grzechom.
Judasz na własne oczy widział najjaśniejszy dowód. Na własne uszy słyszał najwspanialsze 
nauczanie. Własnymi stopami podążał za największym wzorem. I mimo to, człowiek ten i tak 
zdradził Jezusa.
Ludzkie serce jest poza zrozumieniem (Jeremiasza 17: 9) i jest coś niepojętego w przypadku 
osoby, która porzuca wiarę, jaką wcześniej wyznawała. Jest trudno zrozumieć, jak młoda osoba 
wychowywana przez pobożnych rodziców w środowisku zdrowego kościoła, uczona prawd Pi-
sma od młodzieńczego wieku, i ugruntowana w apologetyce, może odejść od Jezusa.
Historia Judasza zawiera ważną lekcję dla rodziców, liderów, i przyjaciół, którzy rozpaczają nad 
kimś, kogo kochają, kto odrzucił wiarę. Martwią się i zastanawiają:
    • Gdzie postąpiliśmy źle?
    • Co więcej mogliśmy zrobić?
    • Czy zawiedliśmy w naszym nauczaniu?
    • Czy zawiedliśmy w byciu przykładem?
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NAUCZYĆ SIĘ OD JUDASZA
    • Czy powinniśmy byli ochrzcić naszego syna lub córkę lub przyjaciela w innym środowisku?
Jednak Judasz uczy nas, że nawet najlepszy przykład, najbardziej przekonywujący dowód, i 
najwspanialsze nauczanie – najlepsze środowisko dla wzrostu wiary – nie mogą same z siebie, 
zmienić ludzkiego serca.

3. WYBÓR, KTÓREGO DOKONAŁ
Szatan dokonał bezwzględnego ataku na duszę Judasza, jako że dokonuje bezwzględnego 
ataku na wszystkich, którzy decydują się, aby podążać za Chrystusem. Czytamy o atakach 
Szatana na Judasza:
Wtedy szatan wszedł w Judasza Iskariotę (Łukasza 22:3-4).
Diabeł już włożył w serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, zamysł wydania Go (Jana 13:2).
Szatan wszedł w niego (Jana 13:27).
Jasne stwierdzenia Biblii o aktywności Szatana doprowadziło niektórych do stwierdzenia 
„Cóż, biedny Judasz… nie miał szans. Szatan wszedł w niego. Co on mógł na to poradzić?”. 
Jednak taka ocena pomija fakt, że Judasz otworzył Szatanowi drzwi.
Judasz kradł ze wspólnej sakiewki z pieniędzmi, i kiedy trzymał ten grzech w tajemnicy, Sza-
tan wszedł w niego. Dokonał interesu z arcykapłanami i później usiadł za stołem naszego 
Pana będąc świadomym grzechów, których nie chciał wyznać, i Szatan wszedł jeszcze głębiej 
w jego życie. Niewyznane grzechy zawsze otwierają drzwi dla mocy Szatana.
Szatan nie osiąga punktu zaczepienia w życiu ludzi, którzy chodzą w światłości z Jezusem. 
On tylko zdobywa wejście, kiedy otworzymy drzwi. Jak zauważa Klaus Schilder:
Jest to wyjątkowa wielkość Jezusa, że może On zdobyć dla siebie człowieka bez wcześniej-
szego zwrócenia się człowieka do Niego. Lecz słabość Szatana jest udowodniona przez to, że 
nie może on zbliżyć się do duszy, jeśli ta dusza nie zwróci się wcześniej do niego.
Czasem rozumiemy to na odwrót, bojąc się, że Szatan będzie miał jakiś tajemny dostęp do 
Bożych dzieci, podczas gdy Jezus nie może nic zrobić dla danej osoby, jeśli ona nie otworzy 
mu drzwi. Ale Biblia naucza dokładnie odwrotnie.

4. KONSEKWENCJE, KTÓRE PRZYJĄŁ
Judasz wszedł do ciemności, którą wybrał. Kiedy zbliżasz się do Jezusa, jedna z dwóch rze-
czy nastąpi: albo staniesz się w pełni należącym do Niego albo skończysz bardziej od Niego 
odizolowanym.
Pośród tych, którzy nienawidzili Chrystusa najbardziej, byli Ci którzy niegdyś wyznawali, że 
Mu ufają. Jego stwierdzenia są tak doborowe, i Jego wymagania tak wszechogarniające, że 
w końcu, musisz albo oddać Mu siebie całkowicie albo odejść od Niego zupełnie. Nie ma nic 
pośrodku.
Tylko ci, którzy nigdy Go nie poznali, mogą pozostać obojętnymi wobec Niego. Dla tych, którzy 
się zbliżają, jedynym rezultatem jest albo pełne oddanie albo ostateczna wrogość; i każdego 
dnia, każdy z nas zmierza w jednym kierunku albo w drugim.
W epoce gdzie wielu porzuca wiarę, którą dawniej wyznawało, historia Judasza ostrzega nas, 
by strzec naszych serc, żebyśmy się nie oddalili. Historia Judasza przygotowuje nas również, 
by wyciągnąć pomocną dłoń do tych, którzy mogą być blisko odejścia od wiary. Chrystus wzy-
wa nas do: „bycia litościwymi dla tych, którzy mają wątpliwości; innych ratujcie wyrywając 
ich z ognia” (Judy 22-23). W końcu, historia Judasza, pokazuje nam, że nic dobrego nie może 
przyjść z odejścia od Jezusa Chrystusa. On jest najwyższą wartością, i naśladowanie Go jest 
warte każdej ceny.
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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 – 602 353 085
GRUPA MŁODYCH KOBIET: kontakt - Angelika – 506 050 138, 19:00
GRUPA STUDENCKA: Czwartek, 18:30, kontakt: pastor Samuel – 882 516 320
GRUPA MODL. WSTAWIENNICZA: sala Rady Zboru: Piątek godz.19, Lech 509537184
GRUPA KURSU ALFA: sala Alfy: Piątek godz.19, Igor 502342514, Krzysztof 693319346
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 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.




