
Szkoła biblijna w kaplicy 13.06.20. Sobota godz. 18.00  
– prowadzący pastor Andrzej Seweryn.

Możliwość udziału osobistego, jak i internetowego

https://www.facebook.com/KosciolChrzecijanBaptystowWarszawa

WWW.BAPTYSCI.WAW.PL

Czerwiec 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

Pierwsza wspólna Wieczerza Pańska po otwarciu możliwości uczestnictwa
w nabożeństwach w czasie pandemii. Nabożeństwo z dnia 03.05.2020 roku. 
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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

13.06.20 r. Polskie Radio Program I. Program 10-minutowy z cyklu: 
„Kościoły w Polsce i na świecie”, sobota, godz. 19.15. 

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

CZERWIEC

AUDYCJE RADIOWE

INFORMACJA DOTYCZĄCA NABOŻEŃSTW
W CZERWCU:

Ze względu na dynamicznie zmieniającą się sytuację w naszym 
kraju spowodowaną stanem epidemicznym, nie jesteśmy w stanie 
zaplanować na miesiąc z góry jak będą wyglądały nabożeństwa. 
Jeśli Bóg pozwoli, 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. Nie planujemy dalszego prowa-
dzenia nabożeństw o godz. 12:00 w niedziele.

Na dzień zamknięcia tego numeru informatora (14.05.2020 r.), zgod-
nie z obowiązującym prawem możemy w kaplicy przyjąć do 55 osób 
na nabożeństwach. Aby uczestniczyć w każdym z wyżej wymienio-
nych nabożeństw, proszę najpierw skontaktować się z telefonicznie 
z br. Janem Osieckim, który prowadzi zapisy na nabożeństwa tel. 
697 769 545 lub drogą elektroniczną zadeklarować chęć udziału - 
www.baptysci.waw.pl/wydarzenia - tak abyśmy mogli czuwać nad 
przestrzeganiem prawa dotyczącego zgromadzeń kościelnych.
 
Módlmy się do naszego Pana prosząc Go o to, abyśmy jako Ko-
ściół mogli 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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01.06 Daniel Przykaza   17.09.2017
03.06 Rusłan Szlinczak  26.06.2016
04.06 Grzegorz Gaca  26.09.2004
05.06 Magdalena Kozłowska 01.06.2014
05.06 Jerzy Jagosz   13.12.1970
05.06 Filip Luśnia   01.06.2014
06.06 Magdalena Wyszogrodzka 06.04.2008 
09.06 Dorota Sadowska  18.06.2006
09.06 Piotr Sikorski  02.06.2019 
11.06 Dorota Skibińska  10.06.2018
13.06 Sheri Torgrimson-Pawlikowska         1993
13.06 Halina Lewosińska  09.04.2017
14.06 Bogumiła Januszewska 07.06.1998
16.06 Katarzyna Dobosz  19.06.2005
17.06 Jurij Kanunnikow                      29.06.1997
19.06 Renata Budzińska  07.12.1986
19.06 Andrzej Stypuła  01.12.2013
20.06 Agata Skoworodko  26.09.2004
21.06.Natalia Dygnos  19.04.2015
22.06 Michał Stępień  27.04.2003

23.06 Mirosław Andrzejewski 15.10.1989
27.06 Cezary Świderski  11.06.1995
27.06 Larysa Radczenko  03.09.1994
28.06 Ryszard Biernacki  06.12.1982
28.06 Wiktor Mackiewicz  16.09.1965
29.06 Remigiusz Romaniuk 11.06.1996
30.06 Danuta Marcyniak  24.06.1988
30.06 Mariola Gołyska  31.01.2016

03.06 Aleksander Chojnacki
03.06 Lidia Tichoniuk 
04.06 Kacper Romaniuk
06.06 Daniel Czernata
11.06 Barbara Chojnacka
13.06 Julian Godelwski
24.06 Kamila Malinowska
26.06 Stanisław Dunaszewski

URODZINY OBCHODZĄ

DATA CHRZTU DATA CHRZTU

SZKOŁA BIBLIJNA ONLINE
Zapraszamy wszystkich na spotkanie poświęcone studium ksiąg biblijnych, które popro-
wadzi pastor dr Andrzej Seweryn. Obecnie przerabiamy Księgę Daniela.  Spotkanie odbę-
dzie się 13.06.2020 (sobota), o godzinie 18.00 w kaplicy, zachęcamy do osobistego udziału 
lub też poprzez  internet:
Facebook: https://www.facebook.com/KosciolChrzecijanBaptystowWarszawa
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwYFVoONbOXLxxHjUXGvA9g
Poniżej pliki do pobrania i samodzielnego wydrukowania na potrzeby studium na stronie 
zboru w aktualnościach.
Możemy również przyjąć szkole biblijnej w naszej kaplicy 55 osób.
Prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa internetowo: 
https://baptysci.waw.pl/wydarzenia/ lub telefonicznie: nr 697 769 545

Urodziny Przewodniczącego Punktu Katechetycznego - Szkółki Niedzielnej  
- Wujka Michała Stępnia

Dziękujemy Ci Wujku za troskę i opiekę nad nami, dziećmi ze Szkółki Niedzielnej. 
Dobry Bóg niech wynagrodzi Twój trud i da wiele Bożego Błogosławieństwa.
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Z ARCHIWUM ZBORU
„BYŁO W NICH JEDNO SERCE I JEDNA DUSZA ORAZ RADOŚĆ W PANU”.

Rozpoczęcie działalności misyjnej baptystów datuje się w Warszawie od 1870 r. i jest ona ściśle związa-
na z fabrykantem szczotek Józefem Herbem. Dziesięć lat wcześniej i w latach następnych przebywał w 
stolicy G.F. Alf czyniąc starania o legalizację utworzonej społeczności religijnej. Poza tym, w latach 1860-
1864, baptyści pojawili się w Warszawie w charakterze więźniów i skazanych, gdy procesy przeciwko 
nim odbywały się w stolicy. Józef Herb, po zapoznaniu się z członkami Społeczności, zainteresował się 
nowym ruchem religijnym. Wspólnie ze swoim krewnym, G. Mülerem udali się do Kicina, aby lepiej zapo-
znać się z baptystami. W następnym roku, 9 kwietnia 1871, obaj przyjęli chrzest w Kicinie i po powrocie 
zaczęli pracę misyjną wśród ludności niemieckiej i polskiej. Nabożeństwa odbywały się w obszernym 
mieszkaniu J. Herba przy ul. Nowolipie 54. Ponieważ w niektórych miejscowościach baptyści nadal byli 
prześladowani J.Herb złożył u komendanta  prośbę o zezwolenie na odbywanie nabożeństw w swoim 
mieszkaniu. Pomimo protestów ze strony duchowieństwa, po przedłożeniu  władzom wyznania wiary 
baptystów, śpiewnika ,, Głos Wiary” oraz licznych  wyjaśnień, J.Herb otrzymał zezwolenie  ministra kul-
tury, na prowadzenie nabożeństw. Powstający w tym okresie Zbór w Warszawie odwiedzał wielokrotnie  
G.F. Alf, On także ochrzcił cztery osoby w Wiśle, w dniu 17 czerwca 1871r.- nie napotykając  na żadne 
przeszkody ze strony władz. Po tym wydarzenie duchowni prawosławni i ewangeliccy podjęli kampanię 
z kazalnic- ostrzegając przed baptystami. Wielu, którzy dotychczas nic nie słyszeli o baptystach, z cie-
kawości zaczęło przychodzić na nabożeństwa. Możliwe, że dzięki tej  ,,antyreklamie” pod koniec 1874r. 
Zbór baptystyczny liczył 56 członków. W nabożeństwach brało udział około 100 osób. Mieszkanie J. 
Herba,  w którym zbierano się na nabożeństwa, okazało się za małe. W 1874r. baptyści wynajęli za trzysta 
rubli rocznie większą salę, w której odbywały się nabożeństwa bez przeszkód ze strony władz.  W tym 
samym roku na stanowisko kaznodziei Zboru powołano Henryka Pufhala (Pufahl) i z dniem 24 maja 
1875r., dotychczasowa placówka Zboru Kicińskiego, zyskała status samodzielnego Zboru. Wynajęcie 
Sali i powołanie kaznodziei z pewnością zwiększyło wydatki zborowników, ale także zmobilizowało ich 
do większej  ofiarności. W tym czasie wśród członków Zboru pojawiła się myśl o konieczności budowy 
własnej kaplicy. Do pomocy kaznodziei H. Pufhalowi zborownicy wybrali trzech diakonów: A. Schmidta, 
F. Heraufa i Woźniaka. Poza tym w Zborze Woźniak pracował także jako kolporter Pisma Świętego, które 
rozpowszechniał  w Warszawie  i okolicach wśród ludności polskiej. Działalność ewangelizacyjna  i dusz-
pasterska Zboru rozwijała się pomyślnie. W 1880r. zorganizowano Szkołę Niedzielną, w której nauczali 
Wange i Schmidt. Również w tym samym roku J.Herb zorganizował chór, którego służba muzyczna była 
dobrze odbierana  przez członków i licznych sympatyków. Wynajęta sala w krótkim czasie okazała się 
mała . W 1884r. Zbór warszawski wynajął większe pomieszczenie przy ul. Chłodnej 12. Ponieważ nadal 
rozważano sprawę budowy własnego obiektu zborowego, założono fundusz na budowę kaplicy. Zborow-
nicy i odwiedzający zbór goście chętnie składali ofiarę na ten cel. W Zborach baptystycznych na ziemiach 
polskich odbywały się nabożeństwa w języku niemieckim. W Warszawie, w nabożeństwach zborowych 
uczestniczyła liczna grupa Polaków i dlatego- od 1884r. w co druga niedzielę- zaczęto wprowadzać na-
bożeństwa w języku polskim. Odpowiedzialnością za tę służbę powierzono kaznodziei Antoszewskiemu. 
Polacy i Niemcy mogli więc słuchać ewangelii w swoich językach w Zborze warszawskim. Warszaw-
ski Zbór baptystyczny miał w okolicy wiele placówek .Na jednym z zebrań członkowskich ustalono, że 
w pierwszą niedzielę miesiąca członkowie i sympatycy będą z tych okolicznych placówek przyjeżdżać 
do Zboru. Podczas tego nabożeństwa odbywała się Wieczerza Pańska , a po nim organizowano ucztę 
miłości, w czasie której oprócz posiłku, śpiewano pieśni i składano świadectwa nawrócenia. Ponadto 
organizowano ”agapy”, które tym różniły się od zwykłych nabożeństw, że poza zwiastowaniem ewangelii, 
śpiewano dużo pieśni religijnych , deklamowano wiersze , prowadzono rozmowy , spożywano wspólnie 
posiłki. W takich festynach  uczestniczyli również zapraszani goście, którzy z czasem stawali się sympa-
tykami i członkami Zboru. Mieszkańcy Warszawy, obserwując społeczność baptystyczną, wydali o niej 
opinię: „Było w nich jedno serce i jedna dusza oraz radość w Panu”. (Część druga nastąpi).

SZKOŁA BIBLIJNA ONLINE

4



ROZWAŻANIE NA CZAS EPIDEMII

Dzień dobry
Osoby mające kapitał materialny duży lub mały mogą go inwestować w różnych miejscach. 
Czym jest inwestowanie według definicji ze słownika: to lokowanie środków w różnego rodza-
ju inwestycje dla osiągnięcia zysku, ale także i rozwoju, to  aktywne działanie mające na celu 
podniesienie naszych wartości. Oczywiście z definicji wynika, że inwestowanie ukierunkowane 
jest na doczesność materialną. Czy można zatem  mówić o inwestowaniu w nasze wewnętrzne 
życie z Bogiem, które ma wieczną wartość? Myślę że warto o tym przez chwile pomyśleć. 
W Piśmie Świętym w 1 liście Jana w 2 rozdziale czytamy: Nie miłujcie świata ani tych rzeczy, 
które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko co jest na 
świecie pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha życia nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat 
przemija wraz z pożądliwością swoją; ale kto pełni wolę Bożą trwa na wieki.
Gdy ludzie są młodzi, zdrowi, silni trudno jest myśleć o tym, że w przyszłości będą musieli odejść 
z tej ziemi. Trudno jest wówczas wierzyć, że osoba która pełni Bożą wolę trwa na wieki. A jednak 
świadomość przemijania powinna zachęcić nas do inwestowania w coś co jest nieprzemijające 
- wieczne. 
Jaki mogą być metody tzw. duchowego inwestowania?
 - Przede wszystkim odpowiedzialna deklaracja po stronie Pana Jezusa. Nie tradycyjna, często 
formalna wiara, ale szczere zaufanie i posłuszeństwo wynikające ze Słowa Bożego. 
 - Następnie praktyczne postawy: przeciwstawianie się pokusom, kontrolowanie swojej pożądli-
wości cielesnej oraz wypełnianie woli Bożej.
We wcześniej przeczytanym fragmencie Pisma Świętego, czytaliśmy o pożądliwości ciała. 
Szatan kusząc Ewę pokazał jej owoc, a ona uległa pokusie. Bo owoc był piękny. Gdy pan Jezus 
był kuszony odpowiedział: … nie samych chlebem żyje człowiek. 
Jaka jest różnica w zachowaniu między nami a Ewą? Myślę, że ty i ja jesteśmy narażeni na tą 
samą pokusę i często jej ulegamy tłumacząc się, że inwestujemy w przyszłość - aby mieć pod 
dostatkiem chleba. Rezygnujemy z przyzwoitości, liczy się tu i teraz. 
Dalej Pismo Święte mówi o pożądliwości oczu. Często odnosi się to do naszych ambicji. Kusi-
ciel powiedział do Pana Jezusa: ...aniołom swoim przykażę o tobie, abyś nie zranił o kamień 
nogi swojej. To pokuszenie sprytnie było skierowane do wyzwolenia w Jezusie, ludzkich do-
czesnych ambicji wynikających z królewskiego pochodzenia. Osobiste ambicje człowieka, aby 
zbudować doczesność, dojść do władzy, sławy, bogactwa, kontrolować życie  innych i używać 
ich dla swoich korzyści. To jest lokata krótkoterminowa.
I na koniec pycha życia - z przeczytanego tekstu wynika, że jest to tzw. duchowa duma, chora 
ambicja, chęć bycia pierwszym, ważnym, rozpoznawalnym, to jedno z największych pokuszeń 
w drodze do tzw. sukcesu.  W Piśmie czytamy: … dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się 
mówi Pan. Odłączenie od świata należy rozumieć zasadniczo w sensie duchowym, oddzielenie 
się w intencji serca. Nadmierne zaangażowanie, inwestowanie w doczesność bez zdrowego dy-
stansu do tego co przemija powoduje, że zatracamy się w chwilowej przyjemności, zapomina-
jąc o końcu do którego każdego dnia się zbliżamy. Zastanówmy się w jaki sposób przeciwstawić 
się pokusie chwili.  Myślę, że jest kilka dobrych i sprawdzonych  sposobów. 
 - Po pierwsze trwaj w Słowie Bożym tzn. czytaj Biblię i staraj się być posłuszny temu co czytasz. 
 - Módl się, rozmawiaj z Bogiem. 
 - Koncentruj się na Chrystusie, dąż do relacji z ludźmi, kontroluj swoje myśli, panuj nad swoim 
językiem, zastanów się o czym i o kim mówisz. 
 - Wyznaj i porzuć swój grzech. Zrezygnuj z działań, które prowadzą do grzechu.
 To konkretne działania niczym inwestowanie w przyszłość. 
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ROZWAŻANIE NA CZAS EPIDEMII
Mam świadomość, że z łaski jesteśmy zbawieni, jednak Bóg wzywa nas do godnego życia 
pozbawionego dążenia do egoistycznych zachcianek. Godne życie to inwestowanie w wiecz-
ność, ale także i w doczesność ponieważ stajemy się ludźmi według myśli Bożej, przyzwoitymi, 
otwartymi na drugiego oraz wyrozumiałymi. Ryzyko inwestowania jakże obecne w niepewnej 
codzienności, zastępuje pokój który jest efektem obrania kursu na wieczność z Chrystusem.

Marek Budziński

Niełatwo jest być rodzicem, choć z drugiej strony to wielki przywilej. Nasza inwestycja „dobre-
go” w dzieci będzie kiedyś procentować, ale też popełnione błędy wychowawcze będą się na 
nas odbijały. Mnie osobiście czasem brakuje sił, cierpliwości, wyrozumiałości, lecz nasz do-
bry Ojciec ma swoich dzieci tysiące, miliony... I nie brakuje MU miłości, miłosierdzia i łaski dla 
wszystkich. Dziś proszę Was o wsparcie modlitewne dla nas - rodziców, aby wytrwać z wiarą w 
tym boju o dzieci. Chwilami działanie „złego” jest celowe, aby przeszkodzić nam w czuwaniu na 
modlitwie. Dlatego tym bardziej dołóżmy starań aby ten czas był dla nas właściwym, wolnym od 
trosk... Bóg ma wobec nas konkretne plany, również w ten nasz umówiony czas modlitwy czeka 
na rozmowę z nami. Zachęcam Was kochani, porozmawiajmy z Bogiem o naszych dzieciach. 
Oddajmy je jak zawsze Bogu pod płaszcz miłości, cierpliwości, dobroci, mądrości w tym szcze-
gólnie trudnym czasie epidemii. „Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy 
Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani” Rz. 8, 28. 
Wierzę, że Bóg współdziała z nami w tych naszych wołaniach i prośbach. To dla nas wspaniała 
obietnica. Módlmy się też, pytajmy Pana o plan zbawienia dla naszych dzieci? Czy według Jego 
postanowienia one będą powołane? 

KSIĄŻKA W KIOSKU ZBOROWYM
„Nadszedł czas, w którym staliśmy się świadomi tego, jak kruchy jest 
nasz świat. Fundamenty, które zdawały się być mocne, zaczynają 
się trząść. Pytanie, które powinniśmy sobie zadać brzmi: Czy mamy 
pod naszymi stopami Skałę? Skałę, która się nie zachwieje – nigdy?”  
JOHN PIPER

W książce Koronawirus i Chrystus, John Piper zaprasza czytelników na ca-
łym świecie, aby stanęli na niezachwianej Skale, którą jest Jezus Chrystus, 
w którym nasze dusze mogą zostać podtrzymane przez suwerennego 
Boga, który ustanawia, kontroluje i panuje nad wszystkim, aby zrealizować 
swoje mądre i dobre cele wobec tych, którzy mu ufają. Co Bóg robi poprzez 
koronawirusa? Piper oferuje sześć biblijnych odpowiedzi na to pytanie, po-
kazując nam, że Bóg cały czas działa w tym momencie historii.

JOHN PIPER jest założycielem i głównym nauczającym platformy inter-
netowej desiringGod.org, a także rektorem Bethlehem College & Seminary. Przez trzydzieści trzy lata pełnił 
funkcję starszego pastora Bethlehem Baptist Church w Minneapolis, w stanie Minnesota, USA. Jest auto-
rem ponad pięćdziesięciu książek, między innymi Desiring God, Don’t Waste Your Life (Wydanie polskie: Nie 
zmarnuj życia), a także Reading the Biblie Supernaturally. Cena 8,00zł.
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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.




