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WARSZAWA

WIADOMOŚCI
I ZBORU KOŚCIOŁA

CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

Sala zborowa wynajęta w budynku na ul. Chłodnej - 1841 r. Budynek powstał dla Jana Józefa Manzla,
którego zakład rzeźbiarski znajdował się w oficynach. Zniszczony w czasie II wojny światowej.
Rozebrany w 1964 r.

E-MAIL ZBOROWY: INFO@BAPTYSCI.WAW.PL
E-MAIL PASTORA: BUDZINSKI@WP.PL
UL.WALICÓW 25
00-865 WARSZAWA
TEL. 22 620 52 16

“Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży
mieszka w was?” 1 Kor 3,16

WWW.BAPTYSCI.WAW.PL
https://www.facebook.com/KosciolChrzecijanBaptystowWarszawa
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2.09 [śr] godz. 18:00

20.09 [ndz] godz. 10:00

Nabożeństwo modlitewne. Kazanie br. Aleksander Janus.

Nabożeństwo niedzielne. Kazanie
pastor Samuel Skrzypkowski –
„Członkostwo w zborze”.

2.09 [śr] godz. 19:00
Spotkanie poszerzonej Rady Zboru - z kandydatami do chrztu.

6.09 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połączone z Wieczerzą Pańską. Kazanie
pastor Marek Budziński – „Starszeństwo w zborze”. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie
Konferencji Zboru.

23.09 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo. Cykl kazań z Księgi
Psalmów – pastor Samuel Skrzypkowski.

26.09 [sob] godz. 11:00
Zborowa Szkoła Biblijna. Sala
kolumnowa, prowadzi pastor A.
Seweryn. Ciąg dalszy studium
Księgi Daniela.

9.09 [śr] godz. 18:00

27.09 [ndz] godz. 10:00

Nabożeństwo. Cykl kazań z listu do
Kolosan – pastor Marek Budziński.

Nabożeństwo niedzielne – prowadzi młodzież. Kazanie – wikariusz
Jan Osiecki „Służba w zborze”.

13.09 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne połączone z Chrztem Wiary. Chrzest
– pastor Marek Budziński, kazanie
ewangelizacyjne – pastor Samuel
Skrzypkowski.

16.09 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo. Cykl kazań z Listu
Jana – wikariusz Jan Osiecki.

18.09 [pt] godz. 11:00

30.09 [śr] godz. 18:00
Film w Sali kolumnowej. Kolejna
część wykładu z serii „Projekt
Prawda”.

4.10 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne. Po nabożeństwie spotkanie Konferencji
Zboru poświęcone wyborom do
Rady Zboru.

Spotkanie seniorów.

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.

NABOŻEŃSTWA

Niedzielne: godz. 10:00
Środowe: godz. 18:00

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.

PLACÓWKI 1 ZBORU KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW:
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

ZBORY KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW W WARSZAWIE:
1) III ZBÓR WARSZAWA RADOŚĆ:

2) II ZBÓR W WARSZAWIE:

ul. Szczytnowska 35-39, wjazd w Radości od
ul. Ezopa, http://www.wspolnotaradosc.pl.

ul. Lęborska 8/10 lok. 25, Niedziela: 11:00,
http://www.bliskoboga.waw.pl/.

Nabożeństwa: Niedziela, godz. 11.00
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

2

URODZINY OBCHODZĄ
DATA CHRZTU
01.09 Artur Kozłowski		
02.09 Halina Lipa			
04.09 Hubert Kopeć		
07.09 Justyna Gustowska		
07.09 Weronika Chęcik		
08.09 Beata Matusiewicz		
08.09 Marcin Korowaj		
10.09 Maria Siporska		
10.09 Józef Grajber		
12.09 Tomasz Królak		
13.09 Magdalena Stępień		
15.09 Danuta Leibrandt		
15.09 Lidia Socha		
15.09 Lech Kopeć		
18.09 Lidia Szydłowska		
22.09 Paweł Muranty		

12.02.1995
26.06.2016
19.04.2015
02.06.2019
02.06.2019
1995
07.07.2000
04.01.1976
04.12.2011
02.06.2019
19.06.2005
17.08.1949
17.05.1992
28.04.2002
02.12.2012
17.09.2017

DATA CHRZTU
23.09 Bożena Raczkowska
26.09 Rajmund Kasprzak		
27.09 Jakub Kłysz		
28.09 Anna Białęcka Pluta		
29.09 Luba Biernacka		
29.09 Ewa Świderska		
30.09 Elżbieta Królak 		

02.12.2012
02.12.2018
28.12.2013
20.05.1979
04.07.1982
02.07.1995
28.10.1979

SZKÓŁKA
07.09 Konstancja Ziemkiewicz-Jędrzejewska
07.09 Ludwika Ziemkiewicz-Jędrzejewska
15.09 Karolina Zalewska
23.09 Luiza Kielczyk
27.09 Miriam Skoworodko

SPOTKANIE KONFERENCJI ZBORU
Drodzy Zborownicy,
6 września oraz 4 października odbędą się dwa bardzo ważne spotkania Konferencji Zboru. Prosimy was o priorytetowe potraktowanie obu spotkań. Na pierwszym będziemy m.in.
przyjmować nowych członków zboru, rozmawiać o projekcie rozbudowy naszej kaplicy oraz
przygotowywać się do wyborów nowej Rady Zboru w kadencji 2020 – 2024. Do 24 września (sobota) możliwe będzie zgłaszanie kandydatów do nowej Rady, następnie zostaną oni
przedstawieni zborowi i 4 października przystąpimy do wyboru 6 osób, które wraz z pierwszym pastorem zboru, który wchodzi do Rady z urzędu, będą stanowić grono przywódcze
starszych zboru. Wtedy też ustępujący radni złożą sprawozdanie z mijającej kadencji.
Wasi Pastorzy - Marek Budziński i Samuel Skrzypkowski.

AUDYCJE RADIOWE
AUDYCJE RADIOWE KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW
26.09.2020 Polskie Radio Pr II Program z cyklu: „Pięć minut nad Biblią”, sobota godz. 7.40
26.09.2020 Polskie Radio Pr I Program 10-minutowy z cyklu:
„Kościoły w Polsce i na świecie”, sobota, godz. 19.15
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ZAPISY DZIECI DO PKT. KATECHETYCZNEGO
Szkółka niedzielna zaczyna się w niedzielę 6 września. Jeśli chcesz aby twoje dziecko uczestniczyło w zajęciach szkółki niedzielnej i na koniec otrzymało świadectwo ukończenia nauki,
zachęcamy zapisz je do zborowego punktu Katechetycznego.
Kontakt – br. Michał Stępień lub sekretariat zboru.

GRUPA NASTOLATKÓW “WIARYGODNI”
Piątek o 18:30-21:00 w sali młodzieżowej przy ul. Waliców 25.
Wejście do podziemia budynku od strony parkingu.
Nasze spotkania dzielą się na dwie części. Pierwsza to dyskusje nad wersetami Pisma Świętego - szukamy w nim prawdy,
którą można praktycznie zastosować, poznajemy Boga oraz
szukamy Jego woli w naszym życiu. Druga część to integracja z ludźmi, których będziesz mógł poznać, wspólne zabawy,
gry, rozmowy i świetna atmosfera. Ponadto uczestniczymy w
różnych konferencjach, obozach i wyjazdach młodzieżowych.
Chcesz do nas dołączyć? Zapraszamy! Jak masz jakieś pytania do nas, zadzwoń: 697769545 Janek :)
Po prostu przyjdź!

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA KOBIET
Zapraszamy do Radości na konferencje kobiet w dniach 09-11.10.2020
Opłata i wszelkie informacje na stronie Kościół Chrześcijan Baptystów - zakładka Służba Kobiet.
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Z ARCHIWUM ZBOROWEGO
W dwunastym roku użytkowania naszej kaplicy postanowiliśmy odświeżyć jej wewnętrzny
wygląd. Do odnowienia zaprosiliśmy naszego mistrza Willego Otrębę. Do niego doszedł
cały zespół naszych braci i sióstr, który w dość zgranym zespole wykonał olbrzymią pracę.
Wszystko to się zmieściło w 19 dniach, praca jak stwierdziłem, była wykonywana z nuceniem
pieśni. Kaplica znowuż przybrała odpowiednia szatę. Stwierdziliśmy, że lżej zmienić wygląd
kaplicy niż ludzkich serc.
6-8 marca byłem w Koszalinie. Podczas trzech wieczorów prowadziłem w tym zborze
ewangelizację. Była ona skromna w liczbie, bo i pomieszczenie nie było duże. Dobrze, że było
wypełnione. Każdego dnia z bratem Hurynem /sen./ odwiedzaliśmy rodziny w Koszalinie i
Jamnie. Zdążyliśmy odwiedzić prawie wszystkich członków. Najbardziej zajęliśmy się chorymi
i samotnymi. Odwiedziliśmy sympatyków. Była wielka radość z powodu podjętej decyzji przez
jednego byłego członka, który postanowił, po wieloletnim nie odwiedzeniu zboru odnowić
odwiedzanie nabożeństw. Przy okazji mieliśmy też narady, w których uczestniczył prezbiter
S. Rogaczewski, dotyczyły one zakończenia budowy obiektu, w którym będzie kaplica zboru i
pomieszczenia administracyjne. Wspólnie ze zborownikami ustalono odpłatność użytkowanych
przestrzeni w razie zajęcia przez kogoś z członków mieszkania i czynszu. Kaplica ma być
wykończona w pierwszym rzucie, później mieszkania. Termin jej wykończenia i otwarcie
przypada na koniec czerwca. Wskazany jest pośpiech. Zbór należy przygotować do większej
przestrzennie kaplicy, by się w niej nie zgubił i zrozumiał swoje zwiększone przez to obowiązki.
9-11 marca w Słupsku. Nabożeństwa nasze odbywają się w kaplicy, która jest wspólna
własnością trzech wyznań. Ustawiając je według porządku alfabetycznego te są: Adwentyści
Dnia Siódmego, Baptyści, Kościół Boży Dnia Siódmego. Kaplica po dokonanych remontach
stwarza odpowiedni nastrój dla odwiedzających. Nasz kościół ma dokonać ogrodzenie. Nie
liczne grono naszych wiernych przyjęło propozycję Komisji Ewangelizacyjnej i postanowiło mieć
u siebie ewangelizację. Liczba słuchaczy w porównaniu z pierwszym nabożeństwem stała się
trzykrotną na nabożeństwie ostatnim. Pracę w Słupsku należy uznać za pionierską. W niedzielę
na nabożeństwie był kaznodzieja Mikołaj Łuksza. Z nim omówiliśmy sprawy ogrodzenia i
konieczność włączenia się innych braci z sąsiedztwa do pracy duchowej w Słupsku. Braterstwu
Ciukinom składam życzenia trwania na ciężkim lecz obiecującym posterunku.
Bartoszyce. Temu miastu i okolicy mogłem poświęcić tylko dwa dni: 13-14 marca. Na tym
terenie pracuje brat Stefan Olichwier. Już wstępnie przejście z nim po ulicach Bartoszyc
świadczyło, że ma szerokie znajomości. Myślałem, że taka zażyłość jest wyłącznie w obrębie
miasta, kiedy jednak razem z nim wyruszyliśmy poza granice miasta, okazało się ze i tam
są znajomi. Spostrzegłem, że ma duży dar bezpośredniego nawiązywania kontaktów nawet
z ludźmi przygodnymi. Odwiedziliśmy dwa domy gdzie są chorzy i to obłożnie. Frekwencja
na placówkach zboru i w kaplicy była pokaźna. Siostra Olichwierowa, żona kaznodziei
przygotowywała śpiew dzieci Szkoły Niedzielnej. Śpiewały przy akompaniamencie gitary.
Obecnie jest szeroki zasiew, w przyszłości trzeba pomyśleć o pracy wychowawczej.
Giżycko odwiedziłem 15-18 marca. Znane jest to miejsce kościołowi Baptystów. Tu odbywały
się i odbywają spotkania młodzieżowe. Tu dane było kościołowi założyć pierwszą społeczną
pracę krawiectwa, która do dziś prosperuje pod tym sztandarem. Już samo miasto ma swój
urok. Okolice, to jeziora, polany, lasy żywiczne. Zbór ma spory odsetek młodzieży. Ona to,
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Z ARCHIWUM ZBOROWEGO
też urozmaiciła wieczory ewangelizacyjne deklamacjami i śpiewem. Mogłem odwiedzić kilka
rodzin potrzebujących usług duszpasterskich i być zaproszonym gościem w innych rodzinach.
Ogólne wrażenie jakie wyniosłem z Okręgu Mazurskiego jest takie. Po okresie napięć
spowodowanych stałymi wyjazdami Mazurów, nareszcie doczekaliśmy się sytuacji bardziej
ustabilizowanej i nawet niektórych zborach jest korzystniej dla przyszłości. Przyszedł czas
kiedy należy wewnętrznie okrzepnąć, bardziej się zmobilizować i dopomagając jednym
drugim, patrzeć w przyszłość z wielką nadzieją wiarą w możliwość rozwoju dzieła Bożego
na tym terenie. Należy unikać separatyzmu, który jest zawsze szkodliwy. Zborom bardziej
okrzepłym trzeba brać odpowiedzialność za zbory mniejsze i słabsze. Jedność w wytrwałej
modlitwie pomoże w rozwoju.
Od dnia 23-25 marca z zborze warszawskim miała miejsce wewnętrzna ewangelizacja.
Ta przygotowywała by nas do ogólnej ewangelizacji. Ewangelista Jan Mackiewicz /sen./
przemawiał na temat Ew. Marka 8, 34. Miał cztery wykłady. Pierwszy, ‘Kto chce pójść za mną’. Była
bardzo obrazowa treść opisująca dobrowolność w chrześcijaństwie. Drugi wykład podkreślał
znaczenie zaparcia się siebie aż do stopnia, jakiego doznał święty apostoł Paweł: ’’Żyję już nie
ja, ale żyje we mnie Chrystus’’. Galatów 2,20. Trzeci wykład wzięcie krzyża. Jezus sam niósł
krzyż spowodowany posłuszeństwem Ojcu Bogu i swojej misji. Przewiduje, że chrześcijanie,
Jego naśladowcy będą w jakimś konflikcie ze światem z powodu swojej wierności Chrystusowi.
Duża ilość modlitw wiernych wskazywały, że słowa trafiały słuchających.
4-8 kwietnia była ewangelizacja ogólna. Prowadził ją kaznodzieja zboru łódzkiego Zbigniew
Radomski, absolwent Seminarium Baptystycznego w Ruschlikonie w Szwajcarii. Tematem
poszczególnych wieczorów i porannego niedzielnego nabożeństwa było pojednanie z
Bogiem i ludźmi przez Jezusa Chrystusa. Szczególnie było podkreślane, że pojednanie
z Bogiem uwidacznia się i ma swój sprawdzian w zgodnym współżyciu z ludźmi.
Współczesny przykład na długo utrwali intencje. Brzmiał on tak: Elektryczność działa w
połączeniu poszczególnych elementów. Mniej wyrozchodowuje /wydatkować/ się prądu na
tworzenie hałasu na przykład: Dzwonków, klaksonów, niż jego się zużywa przy oświetleniu
przestrzeni. Mówca kładł nacisk na praktyczne codzienne chrześcijaństwo. Zbór nasz
wyraża podziękowanie obydwu braciom ewangelistom.
Aleksander Kircun

ZAPRASZAMY NA FILM W KAŻDĄ OSTATNIĄ ŚRODĘ MIESIĄCA
O GODZ. 18:00 W SALI KOLUMNOWEJ!
Zapraszamy na cykl filmów ,, PROJEKT PRAWDA”.
CZY NAPRAWDĘ WIERZYSZ, ŻE TO, W CO WIERZYSZ
JEST RZECZYWIŚCIE PRAWDZIWE?
30 września o 18.00 zostanie zaprezentowana kolejna część
wykładu z serii „Projekt Prawda”.
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LIST SPECJALNY
LIST SPECJALNY DO KOŚCIOŁÓW I CHRZEŚCIJAN
Nasza Fundacja działa na wielu płaszczyznach pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem,
utratą zdrowia i życia. Jedną z takich płaszczyzn jest nasza pomoc na Bliskim Wschodzie.
Wspieramy placówkę charytatywną w Sderot – mieście położonym zaledwie 2 km od Strefy
Gazy, będącym pod stałym ostrzałem rakietowym. Zamieszkująca miasto ludność żydowska i
mieszana etnicznie potrzebuje pomocy na wielu płaszczyznach: materialnej, psychologicznej i
duchowej. Dzieci w Sderot są wychowywane albo przez samotne matki, albo pochodzą z rodzin
wielodzietnych albo z ubogich rodzin przybyłych z krajów afrykańskich, bądź byłego ZSRR. Niezależnie od tego czy mają opiekę ze strony najbliższych czy nie, wszyscy wymagają stałej opieki
psychologicznej i psychiatrycznej ze względu na występujący u mieszkańców syndrom stresu
pourazowego (PTSD), który dotyka ofiary wojny i działań wojennych.
Mimo ciężkich warunków w jakich żyją mieszkańcy miasta, Boża obecność jest niemal namacalnie wyczuwalna: tutaj cuda dzieją się na co dzień. Niemal każdy mieszkaniec zna historię o
tym jak bomby spadły na dopiero co opuszczone samochody, pomieszczenia czy budynki nie
raniąc nikogo. Jak ktoś cudem uszedł z życiem. Naszymi partnerami są między innymi liderzy
jedynej społeczności mesjańskiej w Sderot - pełni poświęcenia i oddania dla mieszkańców,
którzy zdecydowali się mieszkać na pograniczu ze Strefą Gazy tylko po to, aby być oparciem
dla mieszkańców regionu. Potrzebują naszej modlitwy i wsparcia. Mieszkańcy Sderot potrzebują naszego wsparcia: modlitewnego i finansowego. Jako Fundacja szukamy darczyńców,
„Opiekunów Adopcyjnych” do programu „Adopcja Serca”, a także stałych sponsorów. Jesteśmy w stanie przyjechać z kilkuminutową prezentacją na temat miasteczka, jego mieszkańców i ich życia. Chętnych na takie spotkanie oraz wszystkich zainteresowanych tematem
prosimy o zgłaszanie się drogą mailową na adres Fundacji, poniżej podajemy również konto
bankowe i z góry dziękujemy za każdą wpłatę.
Fundacja „Anioły Kultury” od 2012 roku wykazuje się działalnością w obszarze kultury społecznej na rzecz budowania relacji międzyludzkich, międzykulturowych i międzynarodowych, oraz
reagowania na potrzeby społeczne tam, gdzie są one szczególne. Zrealizowała dotąd takie projekty jak: „Dziewczynka z zapałkami”, „Artyści ofiarom terroryzmu”, „Jak zostać bohaterem i
przeżyć przygodę swojego życia” , „Wolontariat w Sderot”, „Kobiety i dzieci w ogniu wojny”, „Pomoc humanitarna dla Sderot”, „Artyści - dzieciom z miasta rakiet”, „Kolonie dla dzieci z miasta
rakiet”, „Studia nad kulturą I CO Z TYM ŚWIATEM?” i wiele innych. Obecnie kontynuuje prace
nad projektem „W OGNIU WOJNY” w tym: „Adopcja Serca” i wolontariat, oraz w ramach projektu
„ZATRZYMAĆ FALĘ” rozwija Forum Zdrowia Młodych i przygotowuję projekt Ośrodka Rehabilitacji Psychoterapeutycznej. Obecnie startuje również projekt: „Polska przyjazna”, który oprócz
budowania przyjaznych, międzynarodowych relacji, ma na celu pomóc obcokrajowcom w nauce
języka polskiego.
Fundacja Anioły Kultury
Konto bankowe: 17 1440 1390 0000 0000 1489 5167
Prezes Zarządu: Agata Wiktoria Śmierzyńska
Kontakt: kontakt@aniolykultury.pl
Strona internetowa Fundacji: http://aniolykultury.pl/
Youtube: Fundacja Anioły Kultury

7

WYPRAWA MĘSKA - 4 MUSZKIETERÓW
EKSTREMALNY WEEKEND CHARAKTERU - EDYCJA PAŹDZIERNIK 2020 (XCC 10.2020)
TERMIN
15-18 października 2020 roku.
Godzina rozpoczęcia: 20:00, najlepiej przybyć na miejsce około godz. 19:30.
Godzina zakończenia: niedziela, około godziny 13:00.
MIEJSCE
Polska, Szrenica (okolice Szklarskiej Poręby)
Dokładną lokalizację miejsca rozpoczęcia Ekstremalnego Weekendu Charakteru, parking, podamy w osobnym e-mailu.
REJESTRACJA, KOSZT, TERMIN REJESTRACJI
Aby wziąć udział w Ekstremalnym Weekendzie Charakteru należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www.4muszkieter.pl
Po dokonaniu rejestracji, należy dokonać opłaty za udział w Ekstremalnym Weekendzie charakteru. Koszt za udział w Ekstremalnym Weekendzie Charakteru zależny od daty rejestracji:
354 zł/os – gdy zarejestrujesz się do 31 sierpnia 2020 roku
Organizator:
Fundacja Mt28
ul. Polnej Róży 1C
02-798 Warszawa
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SZKÓŁKA NIEDZIELNA
Drogie Siostry, Drodzy Bracia,
6 września rozpoczynamy zajęcia szkółki niedzielnej. :) Mamy nadzieję, że spotkamy się wówczas po kilku miesiącach pracy zdalnej oraz wakacji. To wielka radość myśleć o nowym roku
szkolnym. Szkółka Niedzielna to zajęcia biblijne dla dzieci, dostosowane do ich wieku. Wierzymy, że każdy, także najmłodszy może poznawać Boga i rozwijać duchowy potencjał.
W załączeniu przesyłam zgłoszenie do szkółki niedzielnej - prosimy o jego wypełnienie i złożenie w Sekretariacie Zboru lub bezpośrednio do br. Michała Stępnia.
Dodatkowo w tym roku szkolnym wszyscy rodzice będą musieli podpisać oświadczenie - podobnie jak w szkole - w zakresie bezpieczeństwa związanego z profilaktyką epidemiczną - wzór
także znajduje się w załączeniu.
W pierwszych miesiącach chcemy zorganizować dla dzieci podsumowanie czytań biblijnych z
Pierwszej Księgo Mojżeszowej (koniec września), a także spotkanie integracyjne (koniec października)- będziemy jednak w tej sprawie rozmawiać z Wami i obserwować sytuację epidemiczną. W tym miejscu prosimy o modlitwę o bezpieczeństwo i prowadzenie dzieci, rodziców i
zespołu Szkółki Niedzielnej.
Błogosławimy i serdecznie pozdrawiamy,
w imieniu Zespołu Szkółki Niedzielnej
- Michał Stępień
tel. 505-797-597
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SZKOŁA BIBLIJNA
Zapraszamy wszystkich na spotkanie poświęcone studium ksiąg biblijnych, które
poprowadzi pastor dr Andrzej Seweryn.
Obecnie analizujemy Księgę Daniela - ciąg
dalszy od rozdziału 6. Spotkanie odbędzie
się 26.09.2020 (sobota), o godzinie 11.00
w Sali kolumnowej.

KSIĄŻKA W KIOSKU ZBOROWYM
“30 SPOSOBÓW, NA KTÓRE MĄŻ MOŻE BŁOGOSŁAWIĆ SWOJĄ
ŻONĘ”
MOŻESZ DAĆ SWOJEJ ŻONIE DAR BEZWARUNKOWEJ AKCEPTACJI, KTÓRY BIBLIA NAZYWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWEM. NAJGŁĘBSZYM PRAGNIENIEM TWOJEJ ŻONY JEST ABYŚ OKAZAŁ
JEJ, JAK BARDZO JĄ KOCHASZ I CENISZ
Okazywanie żonie bezwarunkowej miłości i adorowanie jej nie
musi być trudne i czasochłonne. Jednym z najprostszych sposobów jest ofiarowanie żonie błogosławieństwa rozumianego
nie jako małżeńska sztuczka czy trik, ale jako prosta, lecz pełna mocy biblijna koncepcja, dzięki której zostaną wzmocnione
wszystkie twoje relacje. Co dokładnie oznacza błogosławienie?
Kiedy czytamy o błogosławieństwie w Biblii, zawsze składa się
na nie te pięć elementów:
1. Czułe dotknięcie
2. Słowny komunikat
3. Wielka wartość osoby, której błogosławimy
4. Wyjątkowa przyszłość tej osoby
5. Aktywne zaangażowanie w wypełnianie błogosławieństwa
Odkryj 30 różnych sposobów na podbudowanie swojej żony i na to, jak pomóc jej zrozumieć jej wartość –
dla waszej rodziny oraz dla Boga.
Doktor John Trent jest prezesem StrongFamilies.com i założycielem Instytutu Błogosławieństw w College’u
Barclay. Jest rozchwytywanym mówcą i autorem, często gości też w programach telewizyjnych i radiowych.
Prowadzi The Blessing Challenge, współpracujące z Focus on the Family i StrongFamilies.com. John i jego
żona Cindy mają dwie dorosłe córki.
Cena 22 zł.
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– GRUPY DOMOWE –
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

– GRUPY SPOTYKAJĄCE SIĘ PRZY WALICÓW 25 –
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, kon.: 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, kon. - p. Marek – 662 517 050

– KONTAKT –
SEKRETARIAT: pon, wt, czw, pt. 10:00-16:00, śr. 12:00-18:00, 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 niedz. po nabożeństwie, prowadzi Magdalena Kozłowska 601 810 348
KSIĘGARNIA: czynna w godzinach sekretariatu, tel. 22 620 52 16
GOSPODARZ: Mirosław Chęcik 882 903 276.
WPŁATY DAROWIZN I OFIAR CZŁONKOWSKICH NA RZECZ ZBORU:
Pekao S.A. 30 1240 6292 1111 0010 7636 4924

