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Nasz śpiewnik Głos Wiary pdf oraz epub: www.bit.ly/GlosWiary 

Chrzest na wyznanie wiary, który odbył się w niedzielę 5 grudnia 2021 r. Obyśmy w 2022 roku 
oglądali jeszcze więcej takich wydarzeń w naszej kaplicy. Fot. E. Skoworodko.

Słuchaj i śpiewaj pieśni ,,U Twych Stóp, Panie Jezu”
https://www.youtube.com/channel/UCroY4YULkdWIziBDdo0OoGQ
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2.01 [ndz] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne 
połączone z Wieczerzą Pańską. 
Kazanie pastor Marek Budziński.

5.01 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne. 
Kazanie pastor Marek Budziński.

9.01 [ndz] godz.10:00
Nabożeństwo niedzielne.  
Kazanie wikariusz Jan Osiecki.

12.01 [śr] godz.18:00
Nabożeństwo modlitewne. 
Kazanie wikariusz Jan Osiecki.

16.01 [ndz] godz.10:00
Nabożeństwo niedzielne. Kazanie 
pastor Samuel Skrzypkowski.

19.01 [śr] godz.18:00
Nabożeństwo modlitewne. 
Kazanie pastor Samuel 
Skrzypkowski.

23.01 [ndz] godz.10:00
Nabożeństwo niedzielne.  
Kazanie pastor Marek Budziński.

26.01 [śr] godz.18:00
Nabożeństwo modlitewne. 
Kazanie pastor Marek Budziński.

30.01 [ndz] godz.10:00
Nabożeństwo niedzielne. 
Kazanie zaproszony gość.
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STYCZEŃ

CHRZEST WIARY W WIEKU 
ŚWIADOMYM

Osoby pragnące przyjąć Chrzest Wiary w wieku świadomym, 
proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.

NARODZINY DZIECKA
Gratulacje dla braterstwa Chąciaków z okazji przyjścia na 

świat syna Jana w dn. 29.11.2021 r.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
DZIECI W ZBORZE

Osoby pragnące błogosławieństwa nad dzieckiem podczas nabożeństwa, 
proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego.



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
Nabożeństwo: niedziela, godz. 10:00

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 Grzegorz Gaca, 
tel. 501-026-995
email: info@kosciol-jezusa.pl 
email punktu katechetycznego:
pk@kosciol-jezusa.pl
strona internetowa: http://kosciol-jezusa.pl 
profil na facebooku:
https://www.facebook.com/koscioljezusa
Nabożeństwa:
niedziela godz. 11:00 
grupa biblijna: 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, sala diakonki w kaplicy
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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01.01 Grażyna Gortat 16.07.1993
02.01 Alicja Mychlińska 28.07.1978
05.01 Szymon Chąciak 06.06.2008
03.01 Marian Paduch 12.06.1983
03.01 Raisa Malinowska       1969
04.01 Paweł Marcinowicz 28.01.1996
05.01 Angelika Jakubowska        04.02.2018
06.01 Elżbieta Mibenge 27.11.2009
06.01 Józef Stępniewski  10.09.1961
06.01 Mateusz Aftanas 01.12.2012
07.01 Elżbieta Wojnarowska        11.03.1951
12.01 Artur Wyszogrodzki 13.06.2010
14.01 Julia Platt  03.07.2016
14.01 Wojciech Głogowski 04.02.2016
14.01 Roma Kobiałka 24.11.2019
15.01 Bartosz Romanowski         02.12.2012
17.01 Antoni Kamiński 17.06.2012

17.01 Bogusława Grajber 02.12.2012
18.01 Anna Kamińska 11.11.1984
21.01 Sara Dańków 17.09.2017
22.01 Janusz Longić 07.11.1982
23.01 Aleksandra Fajge 01.07.2018
24.01 Mieczysław Głodek 11.11.1984
25.01 Sylwia Krakowiak 17.06.2012
27.01 Grażyna Kozakiewicz               10.1996
28.01 Dawid Mychliński 27.10.2013
30.01 Katarzyna Marcinowicz      24.06.1990

08.01 Aurela Barszczewska
10.01 Laura Novodaru
23.01 Julian Litwiński

DATA CHRZTU DATA CHRZTU

SZKÓŁKA

URODZINY OBCHODZĄ
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Z BIURKA WIKARIUSZA
JAK W TYM ROKU ZAINWESTUJESZ?

Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie je mól i rdza niszczą i gdzie złodzieje podkopują 
i kradną; ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie 
podkopują i nie kradną. Albowiem gdzie jest skarb twój – tam będzie i serce twoje. Ew. Mat 6:19-21

W związku z tym, że zaczyna się styczeń, chciałem zrobić krótki przestój w analizie Trójcy,  
a raczej skupić się na czymś, co naturalnie przychodzi z nowym rokiem, czyli z pewną analizą 
tego, co jest dla nas istotne. 

Rzadko w szybko pędzącym świecie mamy czas na to, żeby takiej analizy dokonać, dlatego 
kiedy w naturalny sposób pojawia się ku temu okazja, to warto z niej skorzystać. 

Tak też jest w przytoczonym fragmencie: Jezus wzywa do tego, żeby zbadać swoje serce  
i zobaczyć, czy to, w co zainwestowałem, jest tak naprawdę wartościowe. Ponieważ tym, 
co zdradza, co jest dla nas ważne, jest nasz czas, pieniądze i poświęcona uwaga. To, jak się 
obchodzimy z tymi rzeczami, pokazuje prawdziwy stan naszego serca. Kiedy mówi się włożyć 
w coś w swoje serce, to rozumiemy, że chodzi o pewnego rodzaju poświęcenie, ponieważ coś 
jest dla nas ważne. Dlatego inwestujemy to, co mamy najlepsze, żeby się o to zatroszczyć. 



Z BIURKA WIKARIUSZA

Jezus, mówiąc w tych wierszach o budowaniu czegoś wiecznego, zasadniczo zwraca uwagę 
na prosty fakt tego, że ludziom łatwo przychodzi myślenie wyłącznie o tym, co jest materialne:  
o tym, że musimy tutaj – tu i teraz – zbierać pieniądze, kupować działki, inwestować na giełdzie… 
Taki sposób myślenia jest dla nas naturalny. Widzimy w naszej codzienności realność tych 
wyborów. Za zarobione pieniądze możemy namacalnie coś kupić, a do kupionego mieszkania 
wejść i zamieszkać. 

Równocześnie zwraca uwagę na to, że to wszystko ostatecznie niszczeje. To również i dla nas 
jest widoczne: kupione mieszkania czy domy niszczeją i wymagają remontów, oszczędności 
potrafią z dnia na dzień zniknąć w wyniku krachu na giełdzie albo stracić na wartości ze 
względu na inflację. 

Jednak istnieje sfera istotniejsza od materialnej, przynosząca dywidendy wieczne. Te skarby 
niebieskie, o jakich mówi Jezus, są dostępne przez wiarę w Niego. W liście do Efezjan możemy 
przeczytać, że w Chrystusie jako ludzie, którzy Jemu zaufali, już posiadamy wszelkie duchowe 
błogosławieństwa niebios. I jest to coś, czego Bóg nam hojnie udzielił. 

Równocześnie Bóg, do którego mamy dostęp przez Syna, nie chce być wyłącznie jedną z opcji 
na spędzanie naszego czasu, ale pragnie tego, żeby ludzie żyli z Nim w prawdziwej więzi, gdzie 
będziemy dążyć do coraz lepszego poznawania i uwielbiania Go. I choćbyśmy stracili wszystko 
w tym świecie (co wbrew pozorom nie jest takie trudne), to jednak w Chrystusie nie utracimy 
życia z Bogiem na wieki. 

Dlatego zachęcam, żeby myśleć o tym, jak zarządzamy tym, czym On nas obdarował i żeby 
budować dobre nawyki ofiarowywania Bogu tego, co mamy najlepsze: naszą energię, siły, czas 
czy pieniądze. Tak, żeby to, co Bóg powierzył w naszą opiekę, ostatecznie oddawało chwałę 
Jemu. Moi drodzy, to, jak spędzamy czas, ma znaczenie; to, jak wykorzystujemy siły, ma 
znaczenie; to, jak wydajemy pieniądze, ma znaczenie. Niech to, jak z tego korzystamy, wskazuje 
na prawdziwy, wieczny skarb, jaki posiadamy w Chrystusie.
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W KIOSKU ZBOROWYM
Pudełko zawierające zestaw kart memory z pięknymi ilustracjami 
i krótkimi opisami historii biblijnych. Doskonałe na prezent dla 
naszych pociech. 

Każde dziecko lubi odkrywać pary i bawić się przy tym.  
W zestawie znajdą Państwo 24 pary ilustrujące 24 historie Biblijne.

Cena 22,00zł.



PIEŚŃ DRUGIEJ SZANSY
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„CUDOWNA BOŻA ŁASKA” – PIEŚŃ DRUGIEJ SZANSY. 
HISTORIA JEDNEJ Z NAJBARDZIEJ ZNANYCH PIEŚNI CHRZEŚCIJAŃSKICH

„Cudowna Boża Łaska” – mówiąc krótko, można ją określić mianem pieśni drugiej szansy. 
Szansy, jaką od Boga otrzymał człowiek bardzo pogrążony w swoim życiu. John Newton, 
bo to o nim mowa (proszę nie mylić z Izaakiem Newtonem, który był fizykiem), miał trudne 
dzieciństwo. Gdy miał 6 lat, zmarła jego matka, a ojciec przebywał w tym czasie na morzu. Mając 
11 lat młody John został przez ojca zabrany na pierwsze rejsy morskie, gdzie szybko nabrał 
buntowniczego charakteru i wpadł w alkoholizm. (Zresztą nie ma się co dziwić – w tamtych 
czasach picie alkoholu i granie w karty były zasadniczo jedynymi formami spędzania wolnego 
czasu). John Newton wyrobił sobie taką reputację, że bano się go, kiedy wpływał do różnych 
portów. Brak szacunku do autorytetu widoczny był również później w jego życiu, gdy jako starszy 
nastolatek trafił do marynarki wojennej. Ostatecznie jednak – po problemach z dowództwem – 
najpierw go zdegradowano, a później sam dokonał dezercji. Dezercji dokonał w Afryce, gdzie 
za swoją niesubordynację wojskową został złapany, ubiczowany i przekazany kapitanowi 
statku niewolników. Pomimo tego, że na tym statku był technicznie zatrudniony, to zasadniczo 
sam stał się niewolnikiem, musząc błagać swojego pracodawcę o jedzenie. Równocześnie był 
to moment, gdy zapoznał się z okropną machiną przemysłu niewolniczego XVIII wieku, gdzie 
okręty załadowane młodymi mężczyznami z Afryki wiozły ich na sprzedaż. Ok. 20% tych, którzy 
płynęli w ładowniach, nie dożyło końca podróży. John po pobycie na statku z niewolnikami został 
przeniesiony na inny okręt, gdzie w podróży do domu doświadczył ogromnego sztormu. Tak się 
zdarzyło, że akurat czytał książkę autorstwa Tomasza à Kempis „O naśladowaniu Chrystusa”, 
gdzie uderzyły go słowa o niepewnym trwaniu życia. Podczas tej podróży nawrócił się, aczkolwiek 
– jak sam później stwierdził – nie był człowiekiem wierzącym w pełni znaczenia tego słowa, 
ponieważ po powrocie do domu jeszcze wielokrotnie John wypływał na statki zajmujących 
się handlem niewolników. Po zakończeniu swoich morskich podróży, John Newton obejmuje 
pracę na lądzie i zaczyna zadawać sobie pytanie: czy taki osobnik jak on, z takim życiem, który 
wyśmiewał Boga niejednokrotnie, czy w ogóle ma szansę na jakieś miłosierdzie? Na odpowiedź 
trafia, czytając Biblię. Znajduje tam słowo łaska. Łaska, czyli ta niezasłużona przychylność, jaką 
Bóg okazuje grzesznikom, którzy z pokorą wyznają swoje grzechy. Było to coś, co całkowicie 
zmieniło jego postrzeganie przeszłości i życia. Zmieniło go tak bardzo, że ostatecznie został 
ordynowany na księdza Kościoła Anglikańskiego, obejmując przy tym jedną z parafii. W trakcie 
jednego nabożeństwa jak to miał w zwyczaju wyszedł i zaśpiewał napisaną przez siebie pieśń, 
która miała przedstawiać krótką historię jego życia. Tłumaczenie tej pieśni bezpośrednio z języka 
angielskiego pozwala najlepiej zrozumieć to, co mówił:

Zadziwiająca łaska! 
Jak słodki to dźwięk, który ocalił takiego nikczemnika jak ja. 

Niegdyś zgubiony, dziś odnaleziony; byłem ślepy, lecz teraz widzę.
Ta łaska wlała w moje serce Bożą bojaźń.

Ta łaska uwolniła mnie od lęków.
Jakże cenna okazała się w chwili, gdy uwierzyłem.



PLACÓWKA 1 ZBORU KOŚCIOŁA

PLACÓWKA 1 ZBORU KOŚCIOŁA CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

Placówka 1 Zboru Kościoła Chrześcijan Baptystów z kaplicą 
zborową 70 m², którą wynajmujemy od Fundacji ,,Nasza Barycz”. 
Kaplica została wyremontowana dzięki ofiarności braci i sióstr  
z 1 Zboru w Warszawie. Zapraszamy na odpoczynek, ośrodek 
położony jest w lesie nad jeziorem. Więcej informacji na profilu 
Facebook: „Nasza Barycz – Fundacja Pomocy Chrześcijańskiej”. 

W 1993 r. Fundacja zakupiła w Baryczy koło Końskich w woj. świętokrzyskim teren o pow. 
8 000 m² wraz z nieruchomością z zamiarem zaadaptowania jej na ośrodek pomocowo-
wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży, rodzinny dom dziecka i inne formy działalności statutowej 
Fundacji, w szczególności organizacji pomocy dla dzieci z ubogich, patologicznych rodzin, 
samotnych matek, rodzin zastępczych, osób w trudnych sytuacjach życiowych. Teren wymagał 
pełnego uporządkowania, zagospodarowania, uzbrojenia i ogrodzenia. Budynek w fatalnym 
stanie – do remontu kapitalnego, rozbudowy i nadbudowy istniejącej jego części. Pracy było 
bardzo dużo…. Wszystkie koszty inwestycyjne związane z zakupem materiałów i pracami 
budowlanymi obiektu Fundacja poniosła z pozyskanych przez siebie środków od ofiarnych 
darczyńców, sympatyków, przyjaciół. Fundacja udziela pomieszczeń Ośrodka na spotkania  
i działalność Placówki I Zboru Chrześcijan Baptystów w Warszawie oraz prowadzi współpracę 
w zakresie realizacji celów i zadań statutowych Fundacji.

Ośrodek posiada kilkanaście pokoi, trzy kuchnie, salon integracyjny, duży teren zielony  
z pobliską plażą nad jeziorem oraz placem zabaw położonym w niedużej odległości. Teren woj. 
świętokrzyskiego, na którym znajduje się Ośrodek, znany jest z licznych atrakcji turystycznych 
tj. szlaki piesze i rowerowe, Jaskinia Raj, Dąb Bartek, zabytki typu Stara Huta w Samsonowie, 
Kuźnia Wodna w Starej Kuźnicy itp. Ośrodek jest atrakcyjnie położony: 4 km od miasta Końskie, 
nad małym jeziorem, na skraju dużych lasów oraz w pobliżu boisk do gry w tenisa, siatkówkę, 
koszykówkę i piłkę nożną. Niedaleko jest nowoczesna pływalnia kryta.

HISTORIA OŚRODKA W BARYCZY
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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
WAWER: Piątek 19:00, kontakt: Mirosław – 694 422 626
WOLA: Grupa ukraińskojęzyczna, Czwartek 19:00, kontakt: Włodzimierz - 889 779 881
PRAGA POŁUDNIE: Piątek 19: 00, kontakt: Paweł - 694 495 540
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: pastor Marek - 662 517 050
GRUPA MŁODYCH KOBIET: Środa, 19:00, kontakt - Angelika – 506 050 138
GRUPA 20+: Czwartek, 19:00, kontakt: pastor Samuel – 882 516 320
GRUPA DLA SENIORÓW (RAZ W MIESIĄCU): Piątek, 11:00, kon.: p. Marek – 662 517 050
GRUPA NASTOLATKÓW: Piątek, 18:30, kontakt Jan – 697 769 545
GRUPA MODLITEWNA: Piątek, 19:00, kontakt Lech – 797 486 900
GRUPA MŁODYCH MAŁŻEŃSTW (RAZ W MIESIĄCU): Sobota, 17:00, kontakt 
pastor Samuel – 882 516 320 
GRUPA BIBLIJNA: Niedziela, 9:00, kontakt - Henryk – 609 376 297, Sala Alfy 
GRUPA PRZYGOTOWUJĄCA SIĘ DO CHRZTU: Niedz., 9:00, kon. - p. Marek – 662 517 050 

SEKRETARIAT: tel. 22 620 52 16
RADA ZBORU: Marek Budziński - Przewodniczący Rady Zboru, tel. 662 517 050 
Artur Kozłowski - Z-ca Przewodniczącego Rady Zboru, tel. 601 665 255, 
e-mail: artur.kozlowski68@gmail.com
SZKÓŁKA NIEDZIELNA (Punkt katechetyczny): Michał Stępień, e-mail: pk@baptysci.waw.pl
BIBLIOTEKA: niedziela po nabożeństwie, prowadzi Magdalena Kozłowska 601 810 348
KSIĘGARNIA: czynna w godzinach sekretariatu, tel. 22 620 52 16
GOSPODARZ: Mirosław Chęcik 882 903 276


