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„Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, 
czy szczerze, z tego się raduje i radować się będę" 

– napisał ap. Paweł do ludzi wierzących w Filipii. (1, 18).

 sposobami!
Wszelkimi 
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Piotr Karel
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Nowe życie się rozpoczyna! Oto taki mniszek lekarski potrafi w ciągu roku wyprodukować 5 tys. nasion. 
Z jednego hektara „pola mniszkowego” wiatr rozsiewa około 97 milionów nasion.
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Marian Biernacki
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Gal. 5.22-24
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* 
Oj, działo się, działo w niedzielę 3 czerwca. Nabożeństwo, 
które prowadził br. Tadeusz Witkowski poświęcone było 

rodzinie (trzy w jednym - Dzień Matki, Dzień Ojca i Dzień 
Dziecka). Kazaniem na temat 10 -ciu cech dziecka dzielił się 

br. Mariusz Polakowski, a w czasie nabożeństwa 
wysłuchaliśmy programu dzieci, obejrzeliśmy film z nagraniem 
naszych pociech na temat - co myślą o rodzinie. Rodzice przy 
okazji otrzymali małe prezenty wykonane przez dzieci Szkoły 
Niedzielnej. Z kolei drugi film dotyczył relacji z sobotniego 

spotkania dla kobiet pt. „Odważna do…". Tym tematem 
w formie wiersza dzieliła się s. Teresa Kaliś. W drugiej części 
nabożeństwa br. Jan Lewandowski (sen.) zabrał dzieci kolejką 

na pyszne lody. Tuż po nabożeństwie całe popołudnie 
spędziliśmy na pikniku w Kopydłówku. Wiele radości, atrakcji 

dla dzieci i .. dorosłych, wspólnych rozmów, grillowania 
i dobrego wypoczynku. Dodatkową atrakcją dla dzieci była 
wata cukrowa w różnych kolorach serwowana przez męża 
siostry Żeni – Aleksandra (dziękujemy za miły prezent). 

Bogu dzięki za wspaniały dzień.

NIEDZIELA RODZINY* 
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fot.M.J. Karel

Podniosłą chwilę świętował Zbór kołobrzeski w dniu          
24 czerwca br. Wierzymy, że radość Zboru była jedynie 
odbiciem radości nieba, kiedy 7 osób ślubowało Bogu 

miłość i wierność poprzez chrzest wiary. Bogu dzięki, że jeszcze 
okazuje łaskę tym, którzy mają być zbawieni. 
Uroczyste nabożeństwo prowadził  br. Mariusz Polakowski. 
Aktu chrztu dokonywał  br. Zbigniew Babicz, 
a kazaniem  na temat spotkania Jezusa z Samarytanką
usługiwał br. Daniel Miszke. Witamy w zborze nowych braci i 
siostry: Magdalenę Seń, Marię Braułę, Agnieszkę Dziadosz, 
Arkadiusza Jakubika, Wiktora Kluzika, Tadeusza Cymermana i 
Aleksandra Pawlutkina. Do Zboru, jako członkowie dołączyły 
również siostry:Justyna Jakubik, Alina Górska i Iwona Ruta. 
Niech Bóg błogosławi na nowej drodze życia.

Pastor Piotr Karel

* 
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CHRZEST WIARY * 

* 

-15-



fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

Filmowy lipiec :
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