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WIADOMOŚCI
I ZBORU KOŚCIOŁA
CHRZEŚCIJAN BAPTYSTÓW

„Co do mnie, to świadczę każdemu, który słucha słów proroctwa tej księgi: 
Jeżeli ktoś dołoży coś do nich, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. 
A jeżeli ktoś ujmie coś ze słów tej księgi proroctwa, ujmie Bóg z działu jego 

z drzewa żywota i ze świętego miasta, opisanych w tej księdze.”  
Księga Objawienia 22.18-19
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1.01 [wt] godz. 11:00
Nabożeństwo Noworoczne - 
dziękczynne - kazanie pastor 
Marek Budziński.

2.01 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - kaza-
nie pastor Marek Budziński.

6.01 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne 
połączone z Wieczerzą Pańską - 
kazanie pastor Marek Budziński.

9.01 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - ka-
zanie Jonasz Skrzypkowski.

12.01 [sob] 11:00
Zborowa Szkoła Biblijna - stu-
dium Listu do Filipian: “Radujcie 
się w Panu, głosząc Ewangelię w 
każdych okolicznościach” - Sala 
Kolumnowa, prowadzi prezbiter 
Andrzej Seweryn.

13.01 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kaza-
nie pastor Samuel Skrzypkowski.

16.01 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - kaza-
nie pastor Samuel Skrzypkowski.

18.01 [pt] godz. 18:00
Herbatka Seniorów, sala przy 
kuchni - prezbiter Konstanty Wia-
zowski i pastor Marek Budziński.

20.01 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kaza-
nie pastor Marek Budziński.

23.01 [śr] godz. 18:00
Nabożeństwo modlitewne - kaza-
nie pastor Marek Budziński.

26.01 [sob] 11:00
Wyjazd z paczkami dla dzieci 
- do gminy Ojrzeń w powiecie 
ciechanowskim.

27.01 [nd] godz. 10:00
Nabożeństwo niedzielne - kaza-
nie pastor Samuel Skrzypkowski.

30.01 [śr] godz. 18:00
Film pt: „ Genesis Raj Utracony” - 
prowadzący br. Adam Wojnarow-
ski oraz br. Łukasz Kałużny.
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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.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DZIECI W ZBORZE
Osoby pragnące błogosławieństwa nad dzieckiem podczas nabożeństwa, 

proszone są o zgłaszanie się do Pastora Budzińskiego lub sekretariatu.

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą lepiej poznać Pismo Święte, na po 
spotkanie szkoły biblijnej, które odbędzie się w sobotę 12.01.2019 o godz. 
11.00 w Sali kolumnowej w budynku administracyjnym za kościołem 
(wejście od ul. Chłodnej ,,Kawiarenka Walicowo”). Temat: druga część 
Listu do Filipian: “Radujcie się w Panu, głosząc Ewangelię w każdych 

okolicznościach”, prowadzi pastor Andrzej Seweryn

ZBOROWA SZKOŁA BIBLIJNA



SIERPIEŃ
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W JĘZYKU WIETNAMSKIM: niedziela w godz. 16:00, 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 admini-
stracyjny, pierwsze piętro, br. Hanping tel. 603 821 812.

W JĘZYKU ROSYJSKIM: pastor M. Baloha Tel. 502760777, niedz., godz. 13:30, 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
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
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

PLACÓWKI	1	ZBORU	KOŚCIOŁA	CHRZEŚCIJAN	BAPTYSTÓW:

NABOŻEŃSTWA
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ZBOROWA SZKOŁA BIBLIJNA



1.01 Grażyna Gortat 
3.01 Marian Paduch
3.01 Raisa Malinowska
4.01 Paweł Marcinowicz 
5.01 Angelika Chinyere Jakubowska
6.01 Elżbieta Mibenge 
6.01 Eugeniusz Dąbrowski (91 lat)
6.01 Józef Stępniewski (90 lat)
7.01 Elżbieta Wojnarowska
12.01 Artur Wyszogrodzki 
14.01 Wojciech Głogowski
15.01 Bartosz Romanowski 
16.01 Anika Godel - Chełmecka 
17.01 Antoni Kamiński 
17.01 Bogusława Grajber
18.01 Anna Kamińska 
21.01 Jonasz Skrzypkowski 

21.01 Sara Dańków
22.01 Janusz Longić 
23.01 Aleksandra Fajge  
24.01 Mieczysław Głodek 
25.01 Sylwia Krakowiak
26.01 Sławomir Pawlikowski 
26.01 Agnieszka Pawlak
27.01 Grażyna Kozakiewicz
28.01 Dawid Mychliński 
30.01 Katarzyna Marcinowicz
30.01 Natalia Skoworodko 

23.01 Julian Litwiński
10.01 Laua Novodaru
13.01 Filip Skoworodko 

SZKÓŁKA

URODZINY OBCHODZĄ

Tracąc kontakt z żywym Bogiem – Malachiasza
Cena 8 zł
Komentarze - Stary Testament: Księga Malachiasza
Różne okresy w życiu chrześcijanina, czy też w życiu kościoła, 
stają się punktami zwrotnymi. Mogą to być pasjonujące czasy. 
Mogą też być bolesne. Bardzo niewiele wiedziałem o proroctwie 
Malachiasza, oprócz tego, że jest to ostatnia księga Starego Te-
stamentu, aż do momentu, gdy w naszym kościele rozpoczęliśmy 
studium tej księgi. Jednak, gdy patrzę na to z perspektywy dnia 
dzisiejszego, wszystkie tamte niedzielne poranki wiosną 1982 
roku, były jednym z tych punktów zwrotnych. Poważne tematy 
tego proroctwa rzeczywiście nami wstrząsnęły. W jakiś sposób 
zostały przed nami odkryte dolegliwości i choroby kościoła w 

ogóle, a zwłaszcza naszej społeczności. Był taki szczególny wyraz na twarzach zgromadzo-
nych, który mówił: „Co też jeszcze pastor zamierza nam powiedzieć?” Czasami i pastor zasta-
nawiał się nad tym! Wiemy jednak, że Bóg przemawia do nas, jak do swego małego stadka. Był 
to czas poszukiwań, szczególnie dla mnie i innych starszych zboru, gdyż naszemu oddaniu i 
obowiązkom zostało rzucone wyzwanie. Był to jednak także czas zachęty. Tak jak zawodni-
kowi, szok spowodowany zimnym prysznicem, może przywrócić siły, tak Malachiasz poprzez 
swoje uderzenie ożywił nas. Nasza wiara i miłość wobec Ojca w niebie została odnowiona i 
pobudzona. Nie mogę powiedzieć, że rozdziały, które są przed nami dają dowód wielkiej erudy-
cji, z pewnością jednak są cierpliwym nauczaniem o tym, jak być szczerym w naszej relacji z 
Bogiem. Jest to w dużym stopniu seria kazań opartych na proroctwie Malachiasza, mających 
praktyczne zastosowanie, a nie techniczny komentarz. Wierzę jednak, że impuls spowodowa-
ny przez przekonywujące poselstwo Malachiasza będzie wyraźny.
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SZKÓŁKA

URODZINY OBCHODZĄ KWARTALNE SPOTKANIE BIBLIJNO-MODLITEWNE

„PROŚCIE O POKÓJ DLA JERUZALEMU!” (PS 122:6)
Drodzy Przyjaciele w Panu! Zapraszamy na kwartalne spotkanie Wspólnoty „Drzewo Oliwne”, 
poświęcone studiowaniu Słowa Bożego i dzieleniu się świadectwami. Odbędzie się ono w 
dniach 18-20 stycznia. Specjalnym gościem spotkania będzie Yael z Izraela. Spodziewamy się 
też gości z Białorusi, Litwy, Niemiec, Rosji i Ukrainy. 
W imieniu Wspólnoty „Drzewo Oliwne”, Anna Białęcka-Pluta
Podczas spotkania będzie, jak zawsze, czas na modlitwę, pieśni hebrajskie i świadectwa osób 
zaangażowanych w służbę oraz uczestników. Prosimy, módlcie się razem z nami o Boże pro-
wadzenie w przygotowaniu spotkania. 
W imieniu Wspólnoty „Drzewo Oliwne”, 
Anna Białęcka-Pluta 
________________________________________________________ 
Adres: Gospodarstwo Marii i Gustawa Muszkietów, Olesin, ul. Staropolska 28, tel. 257577377 
(jest to telefon awaryjny; w sprawie zgłoszeń prosimy dzwonić na numery podane poniżej). 
Rozpoczęcie: piątek 18.01 o godz. 16 (pierwszy posiłek: kolacja szabatowa) 
Zakończenie: niedziela 20.01 po obiedzie.
Odpłatność: 160 zł od osoby za 2 noclegi, wyżywienie i opłatę konferencyjną. 
Dojazd: Pociągiem podmiejskim ze stacji W-wa Śródmieście lub W-wa Wsch. w kierunku – 
Mińsk Mazowiecki, Siedlce, do stacji Cisie. Wyjeżdżamy po gości na stację, po wcześniejszym 
otrzymaniu informacji o godzinie przyjazdu. 
Tel. kontaktowy w sprawie transportu: 737475058 (Andrzej Cieślar). 
Zgłoszenia i informacje: 
1) Elektroniczne: drzewo-oliwne@wp.pl (Wspólnota „Drzewo Oliwne”); w zgłoszeniu prosimy o 
podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania oraz telefonu kontaktowego. 
2) Telefoniczne: 502331660 (Piotr Gadziński) lub 737475058 (Andrzej Cieślar). Osoby zgła-
szające się telefonicznie będziemy również prosić o podanie wyżej wymienionych danych 
oraz jeśli to możliwe – adresu e-mail. 
Zgłoszenia przyjmujemy do czwartku 10 stycznia (lub do wcześniejszego wyczerpania się 
miejsc noclegowych). 
UWAGA: 
Osoby pragnące uczestniczyć w spotkaniu bez noclegu również prosimy o zgłoszenie się nie 
później niż 10 stycznia

Zapraszamy na projekcję filmu „GENESIS Raj Utracony”.

Jeśli istnieje część Biblii, która została poddana najdokładniejszej 
analizie i nadużyciu niż jakakolwiek inna, to jest to początek - GENE-

SIS! Zarówno w kościele, jak i poza nim ataki na Księgę Rodzaju nadal 
kwestionują stworzenie, a ostatecznie Stwórcę. Co dokładnie stało 

się w „Stworzeniu” na „Początku?”

Tylko w naszym zborze, 30 stycznia będziesz miał możliwość obejrze-
nia filmu z polskim lektorem! 

Termin: 30.01.2019, god. 18:00, Sala Kolumnowa. Prowadzący: Adam 
Wojnarowski i Łukasz Kałużny. Uwaga: czas trwania 130 minut! 4
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SŁOWO OD PASTORA

Czy obywatelstwo polskie i niebiańskie wzajemnie się wykluczają?

Czy można być chrześcijaninem i patriotą jednocześnie? W dniu 100 rocznicy odzyskania 
przez Polskę niepodległości warto się zastanowić nad tym, czy patriotyzm i chrześcijaństwo 
się wzajemnie wykluczają oraz jak jedno wpływa na drugie. Żyjemy bowiem w takich czasach, 
gdzie znaczna część społeczeństwa podzieliła się na dwa zwalczające się fronty, z których 
każdy nadaje sobie miano patriotów, a przeciwnikom wmawia faszyzm lub zdradę narodu. 
Również napięcia między narodami nie maleją. W poniższym artykule chciałbym przejrzeć 
fragmenty biblijne mówiące o naszej tożsamości, oraz przedstawić wnioski porównując wagę 
naszej przynależności do narodu ziemskiego i narodu niebiańskiego.
 
Nowy Testament o ziemskim patriotyzmie

W Nowym Testamencie dowiadujemy się, że „Nie ma już znaczenia, czy ktoś jest Żydem, czy 
Grekiem, niewolnikiem czy wolnym, mężczyzną czy kobietą - wszyscy jesteście jednością w 
Jezusie Chrystusie.” (Gal. 3:28). Czy są zatem jakieś przesłanki dotyczące patriotyzmu?
Jednym z ważniejszych tekstów, który mógłby na to wskazywać jest fragment z Rzym. 13:1-7. 
Znajdujemy tam bowiem informacje mówiące, że mamy się podporządkować władzy sprawu-
jącej rządy, bo pochodzi ona od Boga (13:1), a nie posłuszeństwo władzy jest równoznaczne z 
nieposłuszeństwem Bogu (13:2, 5, 6). Nie chcę wchodzić w tym tekście w granice posłuszeń-
stwa władzy. Generalnie musimy się zgodzić co do tego, że w większości krajów na świecie 
panuje dzisiaj wolność religijna, rząd nie zmusza nas do łamania sumienia, które mamy zwią-
zane przez Biblię. Jesteśmy również zobowiązani do uczciwego płacenia podatków (13:6). 
Na koniec przywołanego przeze mnie fragmentu znajdujemy w moim rozumieniu kluczowe 
stwierdzenie dla potrzeb niniejszego felietonu: „Oddawajcie każdemu to, co mu się należy: 
komu podatek — podatek; komu cło — cło; komu szacunek — szacunek; komu cześć — cześć” 
(13:7). Patrząc na ten werset w kontekście to wspomniany tu szacunek odnosi się do władzy i 
państwa. Zdrowy patriotyzm jest właśnie postawą szacunku wobec ziemskiej ojczyzny.
Ponadto poprzez stanie się chrześcijaninem nie zostajemy oderwani od naszych narodowych 
korzeni. W Objawieniu Jana znajdujemy zapisek osadzony w rzeczywistości Nowego Nieba 
i Nowej Ziemi mówiący, że: „W świetle miasta będą chodzić narody, a królowie ziemi wniosą 
do niego swoją chwałę” (Obj. 21: 24) . Natomiast Paweł w mowie na Areopagu nadmienia, że 
narody są dziełem Bożym, On wyznacza ich granice i czasy a ich powołaniem jest szukanie 
Boga (Dz. Ap. 17:26-27).

W świetle tych wersetów wierzę, że poczucie przynależności narodowej nie jest niczym złym. 
Szacunek do tych, którzy sprawują rządy jest nakazem Bożym, niezależnie od tego jak nam 
się podoba lub nie podoba polityka uprawiana przez rządzących. Myślę, że konsekwencją 
tego szacunku jest również świadomość przeszłości i tych, którzy o ten kraj się troszczyli 
(weterani, bohaterzy, mężowie stanu) oraz dbanie o jego przyszłość. To wszystko tyczy się 
patriotyzmu. Jednak na tym nie koniec. 

Nowy Testament o „niebiańskim patriotyzmie”

Apostoł Paweł pisze „Nasza ojczyzna jest w niebie” (Flp. 3:20) oraz „jesteście współobywate-
lami świętych i domownikami Boga” (Ef. 2:19). Piotr przypomina o tym, że jesteśmy na ziemi 



uchodźcami, zatem nie jesteśmy w swojej ostatecznej ojczyźnie, którą jest niebo „Kochani, 
zachęcam was, abyście jako uchodźcy, jako ludzie nietutejsi, rezygnowali z żądz ciała, któ-
re walczą przeciwko duszy.” (1 Ptr. 1:11). Jezus mówi o tym, że jego uczniowie nie należą 
do tego świata (Jan. 17:15-16). Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, zostaliśmy zbawieni dzięki 
Jego łasce, to naszą najważniejszą tożsamością jest przynależność do Królestwa Bożego, 
nie zaś do „Królestwa Polskiego”. Obywatelstwo niebiańskie nie skreśla obywatelstwa naro-
dowego, przyjmuje jednak nieporównywalną rangę pierwszeństwa. Nasze więzy duchowe z 
braćmi i siostrami z Niemiec, Rosji, Ukrainy, Rumunii, Chin, itd. są niemierzalnie ważniejsze i 
silniejsze niż więzy krwi z niewierzącą ziemską rodziną. Wspomnijmy słowa Jezusa: „Kto jest 
moją matką i moimi braćmi? Po czym powiódł oczyma po tych, którzy wokół Niego siedzieli, i 
oświadczył: Oto moja matka i moi bracia. Każdy bowiem, kto spełnia wolę Boga, ten jest moim 
bratem i siostrą, i matką” (Mk. 3:33-35). Wejście do Niebiańskiego Domu nie jest ograniczone 
płcią, kolorem skóry, językiem czy narodowością, choć wcale nie wymazuje i nie skreśla ono 
tego kim jesteśmy i gdzie się urodziliśmy.

Konsekwencje

Przesłanie ewangelii nie zawiera sobie żadnego czynnika narodowego. Wręcz przeciwnie, 
Jezusa wzywa przecież: „Jeśli ktoś przychodzi do Mnie, a nie ceni Mnie bardziej niż swego 
ojca i matkę, żonę i dzieci, braci i siostry, a także bardziej niż swą duszę, nie może być moim 
uczniem” (Łk. 14:26). Pójście za Jezusem nie sprawia, że przestajemy nosić swoje nazwisko, 
choć Boża rodzina do której zostajemy włączeni staje się wyższym priorytetem niż ziemska 
rodzina. Mamy troszczyć się o jedną, jak i drugą, choć powinniśmy mieć świadomość swojej 
najważniejszej tożsamości – dziecka Bożego. Pójście za Jezusem nie sprawia, że przestaje-
my być posłuszni władzy (czasami stajemy się nawet bardziej posłuszni, poprzez wezwanie 
do uczciwości np. w płaceniu podatków), choć Boże Królestwo do którego zostajemy włącze-
ni otrzymuje wyższym priorytetem posłuszeństwa niż ziemska władza. Pójście za Jezusem 
nie sprawia, że przestajemy być częścią historii naszego narodu, choć naród niebiański do 
którego zostajemy włączeni otrzymuje wyższym priorytet niż naród ziemski. Bez zmiany ta-
kiego myślenia przestajemy być posłuszni nakazowi Jezusa z Łk. 14:26. 

Wnioski

Cieszę się i będę z radością celebrował 100-lecie niepodległości Polski. Z dumą wezmę bia-
ło-czerwoną flagę i pójdę na obchody tego historycznego święta. Chciałbym aby moje dzieci 
znały na pamięć wiersz „Kto ty jesteś?” Władysława Bełzy, i będę ich go uczył, ale nieskoń-
czenie bardziej chciałbym by jeszcze chętniej i poważniej uczyły się wersetów biblijnych na 
pamięć. Uczestniczyłem w kilku obchodach świąt narodowych, ale gdyby odbywały się one w 
czasie nabożeństwa, lub grup biblijnych na które uczęszczam, to bez wahania udałbym się do 
zboru. Mam szacunek do ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, jednak jeszcze bardziej cenię 
ludzi, którzy głosili wiernie Ewangelię i Słowo Boże. Cieszę się z bycia Polakiem, ale łzy rado-
ści napływają mi do oczu gdy myślę o tym, że z łaski Bożej stałem się obywatelem Królestwa 
Niebieskiego.

SŁOWO OD PASTORA SŁOWO OD PASTORA
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BIBLIA W RYCINACH GUSTAVA DORÉ

W naszym zborze znajduje się wyjątkowa Biblia. Może ostatnio zauważyliście, że z naszego 
stołu zniknęło sporych rozmiarów Pismo Święte, a zastąpiło je inne wydanie. Biblia, która 
trafiła do odnowienia i naprawy została wydana w 1911 roku w Toledo, w Stanie Ohio w U.S.A. 
Egzemplarz ten został przekazany do I Zboru w Warszawie razem z innymi Bibliami znajdu-
jącymi się obecnie w Warszawskim Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Radości. 
Historia Biblii jest nieznana i trudna do ustalenia, ponieważ nie istnieją żadne dokumenty 
mówiące o niej, a osoby, które mogłyby pamiętać to wydarzenie, już nie żyją. Prawdopodobnie 
egzemplarz ten znalazł się w zborze około 1920 roku. Znajduje się w nim następująca dedyka-
cja: Od zboru Polskich Baptystów pod wezwaniem Zbawiciela w Cleavland Ohio, USA. Zborowi 
tegoż wyznania w Warszawie w Rzeczypospolitej Polskiej. Kadr. W. Strzelec, kaznodzieja”. 
Na dole strony znajduje się dopisek: „Zbór Polski w Cleavland O. został rozwiązany”. Stan w 
jakim znajdowała się nasza Biblia nie był efektem tylko jej wieku. Dlatego została poddana 
renowacji. 

Pisma Święte zaczęto drukować niedługo po wynalezieniu druku. Za najstarszy zabytek uwa-
ża się wydaną w roku 1455 lub 1456 w Moguncji Biblię Gutenberga – do naszych czasów 
zachowało się 20 kompletnych egzemplarzy. Natomiast najwcześniejsze Biblie ilustrowane 
pochodzą z Niemiec – obie powstały około 1475 roku. W XVI wieku zaczęły powstawać nowe 
Biblie, w których ilustrowany jest nie tylko Stary Testament, ale także Nowy Testament. 

Biblia, którą nasz zbór ma w posiadaniu jest opatrzona ilustracjami Gustava Doré. Doszedł 
on do mistrzostwa w posługiwaniu się techniką drzeworytu sztorcowego. Ponieważ artysta 
pracował z wieloma rytownikami, poziom techniczny i artystyczny jego prac w Biblii jest bar-
dzo nierówny. Sam wykonywał często tylko rysunek, a kliszę na klocku opracowywali jego 
uczniowie. 

W XIX wieku panowała tendencja do jak najbardziej wiernego sposobu ukazania scen biblij-
nych. Liczyła się wierność przekazu, zgodność z tekstem Pisma Świętego, jak i autentyczność 
prawdopodobnych postaci i scenerii, w jakich mogła kiedyś rozgrywać się historia. Postacie 
i miejsca autorstwa Gistava Doré są bardzo realistyczne. Jego ilustracje biblijne uważane są 
za jedne z najbardziej znanych ówczesnego okresu. 
                       Magdalena S.

Drogie Siostry i Bracia,
Serdecznie dziękuję Wam wszystkim, którzy w mijającym roku przejęliście się stanem mojego 
zdrowia, chętnie i szczerze wsparliście modlitwą, rozmową, pamięcią w licznych pozdrowie-
niach i życzeniach a także pomocą finansową, która umożliwiała mi zakup leków i dojazdy na 
leczenie do centrum onkologii w Gliwicach. Wszystko to razem sprawiało siłę i nadzieję, a do-
świadczenie głębszą wiarę i pokorę. Wszystkim Wam, którzy mi pomagaliście a niektórzy czynią 
to dziś, serdecznie dziękuję i życzę Bożej troski w Waszej codzienności.
Aneta Gajewska (Maksimiuk)
Od nowego roku zmieniła się nazwa grupy: 11403-OPP-Gajewska Aneta

PODZIĘKOWANIE



Pan wybawcą z wszelkiej niedoli. Psalm 107,1
“Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry… łaska Jego trwa na wieki”
Jedynie Bóg jest godzien chwały, bo tylko On karmi i poi nasze dusze. Jedynie Bóg potrafi uwol-
nić nas od smutku i zmartwień oraz uczynić kolorowymi nasze szare i monotonne dni. To On 
leczy nasze ciała i dusze, ucisza burzę i ogrzewa słońcem. Sprawia, że dzieci się rodzą i ubodzy 
podnoszą się z nędzy. Wyciszmy się przed Panem i przeanalizujmy wszystkie błogosławień-
stwa ostatniego miesiąca. Podziękujmy za nie naszemu wspaniałemu Ojcu. Przeprośmy Go 
za chwile niezadowolenia i narzekanie, za małą wiarę i brak ufności. Przedłużmy Panu nasze 
wstawiennicze modlitwy, głęboko ufając, że zostaną wysłuchane - Ps 31 :15-16b
Módlmy się o:

*właściwą postawę dzieci wobec rodziców Kol.3:20
* właściwą postawę wobec rodzeństwa  1 Jana 4:20
* właściwą postawę wobec bliźniego Marka 12:31
* właściwą postawę wobec braci i sióstr Jana 13:34:35
Módlmy się o nasze dobre relacje z dziećmi Ef 6:4

Ojcze nasz w niebiosach,
Niech zostanie uświęcone imię Twe,
Niech przyjdzie królestwo twe,
Niech się stanie wola Twa,
Jak w niebie i na ziemi.
Chleb nasz powszedni daj nam dzisiaj.
I odpuść nam długi nasze,
Jak i my uwolniliśmy - dłużników naszych
I nie wyprowadź nas w doświadczenie.
Ale wyciągnij nas ze złego.
Jeśli bowiem uwolnilibyście ludzi od występków ich,
Uwolni i was Ojciec wasz niebiański.
Jeśli zaś nie uwolnilibyście ludzi, ani Ojciec wasz uwolni od 
występków waszych.
Kiedy zaś pościlibyście, nie stawajcie się jak obłudnicy ponu-
rzy,
Wyniszczają bowiem twarze ich, żeby pokazali się ludziom po-
szczący.
Amen mówię wam. Otrzymują zapłatę ich.

Alpha jest serią spotkań wyjaśniających podstawy wiary chrześcijańskiej. Zapraszamy w każdy 
piątek o godzinie 18:00 w budynku administracyjnym zboru. Klatka pierwsza, parter Sala Alfy.

BIBLIA W RYCINACH GUSTAVA DORÉ INTERNETOWA MODLITWA MAM
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HERBATKA SENIORÓW

Drodzy w Chrystusie,       
 
W imieniu Chrześcijańskiej Fundacji Radość chciałbym zaprosić rodziny zborowe z dziećmi głównie 
w wieku 10-15 lat, bo taka jest docelowa grupa wiekowa chrześcijańskiego obozu zimowego „Winter 
Joy Camp”, ale można przyjechać również z młodszymi i starszymi dziećmi. 

Obóz ten rozpocznie się w poniedziałek, 4-go lutego 2019 roku śniadaniem, co oznacza, że z Warsza-
wy wyjeżdżamy w niedzielę tak aby rano być na miejscu. Obóz zakończy się w sobotę, 9-go lutego 
po śniadaniu i społeczności porannej. 

Termin obozu przypada na drugi tydzień ferii mazowieckich, a sam obóz odbędzie się w ośrodku 
wypoczynkowym „Harnaś 2” w Kościelisku koło Zakopanego. W tym ośrodku nasza fundacja zor-
ganizowała już kilka obozów letnich i zimowych i zawsze byliśmy zadowoleni zarówno z warunków 
lokalowych jak i z wyżywienia, o widokach nie wspominając. 

Obóz ten organizowany we współpracy z 1 Zborem KChB w Warszawie zostanie zgłoszony w Kura-
torium Oświaty. Wspólnie ze Zborem, już po raz trzeci z rzędu zaprosiliśmy 40 dzieci z Kicina, kolebki 
baptyzmu na Ziemiach Polskich. 

Program obozu jest opracowany i zostanie przeprowadzony wspólnie z 9 osobową grupą misjona-
rzy baptystycznych z International Mission Board USA, pod przewodnictwem Beverly Holmes, która 
wraz z mężem od kilku lat służy w Polsce, a z którą nasza fundacja zorganizowała już wiele wspa-
niałych obozów dla dzieci w Polsce.

Koszt obozu dla uczestnika lub rodzica to 500 zł od osoby, w tym zakwaterowanie, wyżywienie i 
ubezpieczenie oraz różne atrakcje takie jak wycieczki na Krupówki, na Gubałówkę, na spacer Doliną 
Kościeliską, Aqua Park oraz jak pogoda pozwoli to również nad „Morskie Oko”. 

Oprócz tego planujemy wieczór talentów, który przygotują uczestnicy obozu oraz wieczór amery-
kański, który przygotują nasi goście z USA. Ostatnią wieczorną społeczność chcemy przeznaczyć 
na ewangelizację, o którą prosimy zacząć się już modlić. Jeśli ktoś z rodziców lub członków Zboru 
posiada uprawnienia wychowawcy wypoczynku lub wykształcenie pedagogiczne to zapraszamy do 
formalnej współpracy w charakterze opiekuna grupy dzieci w czasie obozu. 

Zgłoszenia przyjmuje oraz szczegółowych informacji udziela Katarzyna Marcinowicz mailowo: 
kmarcinowicz@yahoo.com  oraz telefonicznie: 603615020.

Wasz w Chrystusie, Henryk Podsiadły

Zapraszamy miłośników literatury biblijnej, na spotkania przy poczęstunku w piątek 18 
stycznia o godzinie 11.00 w  podziemiach budynku administracyjnego (sala przy kuchni). 

Jesteś samotnym seniorem? Przyjdź i spędź z nami czas!

ZDROWE  FERIE RODZINNE KOŚCIELISKO



HERBATKA SENIORÓW

ZDROWE  FERIE RODZINNE KOŚCIELISKO



GRUPA BIBLIJNA: sobota, godz. 16, budynek admin., sala Alfy, Monika Sikorska, tel. 601-366-298. Oraz 
przed nabożeństwem niedziela, godz. 9:00, budynek admin., sala Alfy, Adam Wojnarowski, tel. 502-635-011.
GRUPA WZROSTU DLA OSÓB PO CHRZCIE W WIEKU ŚWIADOMYM:
prowadzi pastor Marek Budziński, kontakt 22 620 52 16.
SPOTKANIA MŁODZIEŻY 20+: czwartek, godz 18:30, sala młodzieżowa. Pastor Samuel Skrzypkowski.
SPOTKANIA MŁODZIEŻY,, WIARYGODNI”: piąt., godz. 18:30 w sali młodzieżoewj, p. S. Skrzypkowski.
POZNAWANIE BIBLII: piątek, godz. 19:00, sala przy kuchni, brat Andrzej Dąbrowski, tel. 602 353 085.
GRUPA WSTAWIENNICZO-MODLITEWNA: śr. godz 19-22 sala przy kuchni, A. Dąbr., tel. 602 353 085. 
GRUPA GEDEONITÓW: środa, godz. 17:00, parter, budynek admin., Sala Alfy. Zapraszamy osoby, które 
pragną pełnić służbę rozprowadzania Nowych Testamentów w rejonie Warszawy, brat Jerzy Jagosz.
WSPARCIE DUCHOWE I SŁUŻBA MODLITWY: modlitwa, pomoc w wyjściu z uzależnień, kontakt 
mgr Andrzej Dobosz,  tel. 505 922 596, email: dobosz54@onet.eu.
GRUPA W JĘZYKU ROSYJSKIM: 13:30-15:45 niedziela kaplica, 14:00-15:30 Szkółka N. Sala Alfy. 
19:00-21:00 - niedziela Grupa biblijna  sala przy kuchni. 19-21- poniedziałek spotkanie grupy uwielbienia  
sala kolumnowa, 18:30-21:30 - piątek, spotkanie młodzieży w sali kolumnowej.19:00-21:00 - sobota, sala 
kolumnowa spotkanie chóru.
GRUPA W JĘZYKU CHIŃSKIM: Budynek administracyjny sala na 1 piętrze: Niedziela 10:30-12:00, 
niedziela 11, 30 Szkółka N. Sala Alfy, pt., godz. 18:00 sala przy kuchni.
GRUPA ALFY: poznawanie podstaw chrześcijaństwa: sala Alfy, środa, godz. 19:00, 
Igor Sawicki tel. 502 342 514 oraz Artur Kozłowski 601 665 255.

GRUPA DLA OSÓB PRZYG. SIĘ DO CHRZTU: niedziela, godz. 9:00, budynek admin pok.Rady Zboru, 
prowadzi pastor Marek Budziński, kontakt tel. 22 620 52 16.

GRUPA W JĘZYKU WIETNAMSKIM: 18-20 niedz. kaplica i sala Arki, czwartek 18-20 kaplica i sala Arki.

GRUPA INDUKCYJNEGO STUDIUM SŁOWA BOŻEGO:
Międzylesie, Góraszka, Garwolin, kontakt: Mirek Wiazowski, tel. 694 422 626.
GRUPA NA BIELANACH: wtorek, godz. 18:30, kontakt: Artur Kozłowski: 601 665 255.
GRUPA NA JELONKACH: kontakt: L. Orych, tel. 505381629.
GRUPA NA SASKIEJ KĘPIE: kontakt Paweł Marcinowicz 694 495 540.
GRUPA W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIEM: Dorota i Grzegorz Gaca, tel. 501 026 995.

SEKRETARIAT: pon.10:00-16:00, śr. 12:00-18:00, wt., czw., piąt. 10:00-16:00. 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 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.

WPŁATY DAROWIZN I OFIAR CZŁONKOWSKICH NA RZECZ ZBORU:
Pekao S.A. 30 1240 6292 1111 0010 7636 4924

– GRUPY DOMOWE –

– KONTAKT –




