
Śpiewajcie Panu pieśń nową, 
śpiewaj Panu, ziemio cała.  

Psalm 96

https://www.facebook.com/KosciolChrzecijanBaptystowWarszawa
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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 
W RP NA ROK 2020

31.05.2020 Polskie Radio Pr. II. Program z cyklu: 
„60 minut”, sobota godz. 8.00.

MAJ

AUDYCJE RADIOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABOŻEŃSTW W MAJU:

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w naszym kraju 
spowodowaną stanem epidemicznym, nie jesteśmy w stanie zaplano-
wać na miesiąc z góry jak będą wyglądały nabożeństwa. Jeśli Bóg po-
zwoli, to będą się one odbywały w środy o godzinie 18:00 i w niedziele 
o godz. 10:00. Oba te spotkania Kościoła będą transmitowane drogą 
internetową. Jednak to nie wszystko. 

Na dzień zamknięcia tego numeru informatora (17.04.2020 r.), zgod-
nie z obowiązującym prawem możemy w kaplicy przyjąć do 40 osób 
na nabożeństwach. W związku z tym w niedzielę będzie odbywało się 
również drugie nabożeństwo o godz. 12:00, tak aby wszyscy chcący 
chwalić Boga na wspólnych spotkaniach mieli ku temu możliwość.

Aby uczestniczyć w każdym z wyżej wymienionych nabożeństw, pro-
szę najpierw skontaktować się z telefonicznie z br. Janem Osieckim, 
który prowadzi zapisy na nabożeństwa tel. 697 769 545 lub drogą elek-
troniczną -  janek.osiecki@gmail.com i zadeklarować chęć udziału, tak 
abyśmy mogli czuwać nad przestrzeganiem prawa dotyczącego zgro-
madzeń kościelnych.
 
Módlmy się do naszego Pana prosząc Go o to abyśmy jako Kościół mo-
gli jak najszybciej wszyscy wspólnie się spotkać i oddać Jemu cześć. 



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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01.05 Przemysław Chmielecki 12.07.2014
02.05 Aleksandra Stolarczyk 20.05.1990
02.05 Szymon Szymczak  27.11.2017
06.05 Bogusława Szymańska 13.06.2010
07.05 Jan Osiecki            08.2011
08.05 Samuel Skrzypkowski 06.06.2006
11.05 Mirosława Zaborek  17.09.1993
13.05 Radosław Polak  28.06.2015
17.05 Irena Kircun  24.10.1954

17.05 Romuald Tchir  12.11.1978
17.05 Jerzy Walczak  02.06.2019
18.05 Agnieszka Jagiełło  07.12.1986
19.05 Bożena Chodkiewicz 17.06.1992
21.05 Grażyna Mirosz Motyka            1998
22.05 Adrianna Szewczak  26.06.2015
27.05 Dorota Romaniuk  01.10.1995
29.05 Anna Witczak  19.10.2014

URODZINY OBCHODZĄ

DATA CHRZTU DATA CHRZTU

MŁODZIEŻOWY WYJAZD DO WISŁY 2020

W dniach od 16.02 - 22.02 miał miejsce młodzieżowy wyjazd do Wisły. Młodzież w wieku od 
14 - 18 lat z naszego zboru oraz z II zboru Chrześcijan Baptystów w Warszawie, wspólnie 
wyjechała spędzić czas na budowaniu relacji, integracji oraz na coraz lepszym poznawaniu 
Bożego Słowa. Każdy dzień rozpoczynał się od krótkiego studium Psalmu i modlitwy, aby 
potem przejść do atrakcji tego dnia. Podczas tego wyjazdu miały miejsce wspólne wyjścia 
w góry, na starówkę Wisły, a także zjazdy na nartach i snowboardzie. Wieczory były poświę-
cone na wspólną społeczność i wykłady skierowane do młodzieży, omawiane były tematy 
tj. “Odnajdowanie odpocznienia w Bogu”, “Chrześcijańska dojrzałość”, “Chrześcijaństwo, a 
inne religie”. Nasz wspólny czas był dodatkowo wyjątkowo pobłogosławiony piękną pogodą 
oraz bezpieczeństwem uczestników.

Jan Osiecki
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17.05 Romuald Tchir  12.11.1978
17.05 Jerzy Walczak  02.06.2019
18.05 Agnieszka Jagiełło  07.12.1986
19.05 Bożena Chodkiewicz 17.06.1992
21.05 Grażyna Mirosz Motyka            1998
22.05 Adrianna Szewczak  26.06.2015
27.05 Dorota Romaniuk  01.10.1995
29.05 Anna Witczak  19.10.2014

NARODZINY DZIECKA
21.03.2020 r. pojawiła się na świecie Mira. Gratulujemy z narodzin córki siostrze 

Anice Godel – Chełmeckiej wraz z mężem.

07.04.2020 r. urodziła się Abrielle Victoria Jakubowska, rodzicom siostrze Angelice 
i bratu Marcinowi serdecznie gratulujemy.

Niech dobry Bóg obdarzy dziewczynki swoim błogosławieństwem.

ROZWAŻANIE NA CZAS EPIDEMII

Treny 3:22-23 „Niewyczerpane są dowody łaski PANA, Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje 
o sobie znać na nowo — wielka jest Twoja wierność.”

Powyższe słowa zapisał prorok Jeremiasz, który znajdował się w oblężonym mieście, pełnym 
ogromnego bólu i cierpienia wynikającym z wojny i ogromnego głodu jaki zapanował w Jerozo-
limie. Mimo to prorok dostrzegał każdego dnia dowody Bożej łaski. Nie jedynie jej przebłyski, 
ale niewyczerpane dowody łaski Pana oraz Jego miłosierdzie które nie ustawało! Nas również 
spotyka to każdego dnia, jednak czy potrafimy to dostrzec?

Drodzy nie wiem, w jakim jesteście stanie duchowym, czy psychicznym i jak się czujecie. Być 
może jest w was wiele radości i optymizmu, być może podupadacie, niezależnie od tego chcę 
was zachęcić! Dzisiaj i każdego kolejnego dnia, czy to z epidemią czy bez – liczcie dowody Bo-
żej łaski i miłosierdzia, które każdego dnia są świeże.

Nie wiem co przyniesie przyszłość. Wiem jednak, że otacza mnie mnóstwo łaski. To mogą być 
proste i małe rzeczy. Przypomnijmy sobie słowa Jakuba z 1:17 „(17) Wszelki datek dobry i wszel-
ki dar doskonały zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet 
chwilowego zaćmienia.”

Łatwo nam się przyzwyczaić do wygodnego życia. A gdy tak się stanie, za normalne uważamy 
beztroskie życie. Staje się ono czymś, co nam się należy. A to przecież nieprawda. 

Gdy przychodzą dni trudne, niezwykłe, gdy nagle znika wygoda, wtedy człowiek uczy się doce-
niać Bożą łaskę i Boże miłosierdzie. Zachęcam siebie i was, kiedy przyjdą na was takie dni, a 
może już nadeszły – liczmy codzienne dowody Bożej łaski, już od samego rana, a dostrzeżemy 
w małych rzeczach wiele Bożych cudów. To wszystko świadczy o Bożej wierności i o tym, że On 
o nas nie zapomina, że czas epidemii, to nie czas gdy On wciąż jest blisko nas. Pomimo naszych 
strachów i obaw, On, Święty Bóg jest wierny i jeśli obiecał swoim dzieciom, „Nie porzucę Cię, ani 
Cię nie opuszczę” – to jest to prawda, której możemy się uchwycić. 

Samuel Skrzypkowski

MŁODZIEŻOWY WYJAZD DO WISŁY 2020
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WSPOMNIENIA Z OBOZU W KOŚCIELISKU

Dwa zimowe obozy zimowe dla dzieci Chrześcijańskiej Fundacji Radość, jeden po drugim. Już 
od końca wakacji 2019 zacząłem modlić się i planować obóz zimowy dla dzieci potrzebujących 
– podopiecznych naszej fundacji. Szybko okazało się, że chętnych jest tak wielu że aby zaprosić 
wszystkie, powinienem zorganizować co najmniej dwa stuosobowe obozy zimowe. Bóg odpo-
wiadając na moje modlitwy pobudził dwie różne grupy naszych partnerów misyjnych z Irlandii 
Północnej, które zgłosiły się do mnie z ofertą pomocy przy organizacji dwóch obozów zimo-
wych w czasie mazowieckich ferii zimowych. Zarezerwowałem ośrodek Harnaś 2 w Kościelisku 
na dwa tygodnie, podpisałem umowę i wpłaciłem zaliczkę. Z modlitwą i prośbą zabiegałem o 
kadrę kierowniczą, wychowawców z uprawnieniami, pomocników i pielęgniarek na oba obozy. 
Przyszedł czas na fundraising (zbieranie funduszy) i w końcu na rekrutację dzieci. Pozostała 
jeszcze sprawa logistyki - zamówienie kilku autokarów, busików oraz zgłoszenie obu obozów 
w Kuratorium Oświaty. We wszystkim prowadził mnie Bóg. Po obu stronach kanału La Man-
che trwała modlitwa o Bożą ochronę i Jego błogosławieństwo, a w szczególności o piątkowe 
ewangelizacje. Na pierwszy obóz 10-15 lutego zgłosiła się 18-osobowa grupa moich przyjaciół i 
partnerów misyjnych z Hope For the Youth Ministries z Irlandii Północnej, z którą w czasie mojej 
kilkunastoletniej służby zorganizowałem już 40 dużych obozów. Tematem obozu było życie Da-
wida, wokół którego ułożyliśmy cały program obozu. Na każdy dzień zaplanowaliśmy społecz-
ności poranne i wieczorne oraz różne atrakcje obozowe i wycieczki takie jak: do obiadu Aqua 
Park w Zakopanem, wjazd kolejką na Gubałówkę, spacer Doliną Kościeliską i oczywiście spacer 
po Krupówkach, a po obiedzie każdego dnia były warsztaty w ośmiu stacjach tematycznych. 
Grupę docelową w większości stanowili wychowankowie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 
w Józefowie koło Otwocka, poza tym dzieci naszych podopiecznych rodzin oraz kilkanaście sa-
motnych matek ze swoimi dziećmi. Wszystkich było 120 osób. Pod względem dyscypliny nie był 
to łatwy obóz, może nawet jeden z najtrudniejszych, jednego uczestnika musiałem nawet ode-
słać do domu. Nadal, każdego dnia na wieczornych spotkaniach kadry modliliśmy się o Bożą 
ochronę i ewangelizację - zbawienie dla uczestników tego obozu. Kulminacyjnym momentem 
całego obozu była piątkowa, wieczorna społeczność, w czasie której wszyscy mogliśmy odczu-
wać Bożą obecność. W czasie ewangelizacji kilkadziesiąt dzieci wyszło do przodu zapraszając 
Pana Jezusa Chrystusa do swojego serca. To wynagrodziło nasz trud z naddatkiem. Nikt nie 
chciał wracać na swoje miejsce i tak przez ponad godzinę z przodu wszyscy razem uwielbia-
liśmy Boga za Jego cudowne dzieło zbawienia, śpiewaliśmy Bogu na chwałę, modliliśmy się, 
płakaliśmy, przytulaliśmy się jak dzieci jednej rodziny Bożej bo od tej pory do Niego należą Ci 
którzy przeprosili Go za swoje grzechy i poprosili Jezusa aby stał się Panem ich życia. Drugi 
obóz, dwa dni po zakończeniu pierwszego, był poświęcony dzieciom z Kicina – kolebki bapty-
zmu w Polsce. Już po raz trzeci z rzędu zaprosiliśmy cały autokar dzieci z mazowieckiej gminy 
Ojrzeń i okolic na obóz zimowy. Dołączyło do nas kilka rodzin z mojego - 1 Zboru w Warszawie 
na Waliców, z którego przyjechało kilkoro członków kadry i z którego też została przekazana 
pomoc finansowa na oba obozy, za co w tym miejscu serdecznie dziękuję. Klaudia Wiazowska: 
„Dawno nie byłam na obozie z Fundacją. Jednak Bóg tak sprawił, że pojechałam i jestem mocno 
zachęcona. Nasz zbór ma unikatową okazję do ewangelizacji na tym szczególnym terenie. Być 
może dziś to dzieci, ale przy mądrości Bożej możemy docierać też do rodziców. Te dzieci są 
zaskakująco bystre, inteligentne, grzeczne, ciekawe życia i mają bardzo głębokie przemyślenia 
o wierze. Młode serca są bardzo otwarte na ewangelię. Trzeba modlić się o ten teren, o nasze 
zaangażowanie, bo przeszkód jest sporo. Naszym zadaniem jest siać, podlewać, a wzrost da 
Bóg. Od nas oczekuje wierności w tym małym zadaniu. Błogosławię pracy Fundacji. Klaudia W.” 
Zagranicznym partnerem misyjnym tego drugiego obozu była 16-osobowa grupa przyjaciół z 
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WSPOMNIENIA Z OBOZU W KOŚCIELISKU
założonej na moją prośbę kilka lat temu bratniej fundacji Joy Foundation w Irlandii Północnej. 
Drugi obóz był bardzo podobny do poprzedniego, poza kilkoma wyjątkami inna była tylko kadra, 
grupa docelowa oraz grupa misjonarzy, ale program bardzo podobny ze wszystkimi atrakcjami, 
a cel ten sam – zapewnienie wspaniałego wypoczynku dla dzieci oraz ewangelizacja. Dzięki 
Bożemu błogosławieństwu i Jego ochronie mogę podsumować oba obozy jako bardzo uda-
ne. Nie było łatwo, ale było warto. Wyróżnikiem tego drugiego obozu był kulig dla wszystkich 
oraz wizyta ekipy telewizyjnej z TVP 2, która w czasie obozu nagrywała program o działalności 
Chrześcijańskiej Fundacji Radość. Program ten zostanie wyemitowany w marcu 2020 roku, ale 
jeszcze nie znamy daty emisji. Kochani bardzo proszę Was o Wasze modlitwy o nasze dzieło 
pomocy i ewangelizacji dzieci. Potrzeba jest wielka bo tylko w tym roku planujemy jeszcze dzie-
sięć chrześcijańskich obozów i weekendów dla dzieci i młodzieży. 

Przy okazji proszę Was jeszcze o modlitwę o budowę naszego ośrodka charytatywno-misyjne-
go w Otwocku, która rusza z wiosną tego roku. Proszę Was o pomoc finansową, którą możecie 
przesłać przelewem na: Chrześcijańska Fundacja Radość ul. Przyleśna 3, 04-807 Warszawa 
Rach. Bank.: 77 1050 1025 1000 0023 0001 5076 Nie zapominajcie też o przekazaniu swojego 
1% dochodu naszej fundacji. KRS: 0000245205 Dziękuję za Wasze wsparcie, 

Henryk Podsiadły

KSIĄŻKA W KIOSKU ZBOROWYM

To pasjonująca opowieść o dorastaniu w cieniu ojca, 
światowej sławy ewangelisty i autorytetu duchowego, 
ukazuje drogę własnej tożsamości od młodzieńczego 
buntu po chrześcijańskie zaangażowanie.

Franklin  Graham jest założycielem i prezesem mię-
dzynarodowej i międzywyznaniowej chrześcijańskiej 
organizacji charytatywnej Samaritan’s Purse(Sakiewka 
Samarytanina), znanej w Polsce z akcji „Gwiazdkowa 
Niespodzianka”. Stoi również na czele Billy Graham 
Evangelistic Asociation (Towarzystwo Ewangelizacyjne 
Billy Grahama), kontynuując w ten sposób dzieło swego 
ojca, najwybitniejszego kaznodziei ewangelizacyjnego 
XX wieku i najbardziej charakterystycznej postaci dla 
konserwatywnego protestantyzmu w USA i na świecie.

„Daje nam szczere świadectw, jak radzić sobie z proble-
mami dziecka wychowywanego w cieniu sławy. To książ-
ka, którą winien czytać każdy rodzic.”

cena promocyjna  25,00

                                                              Johnny Cash

                              piosenkarz country i aktor
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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.




