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Apostoł Jakub napisał, że „Eliasz był człowiekiem podobnym do nas" (Jak. 5,17).                  

To znaczy, że tak jak ów Boży prorok, każdy człowiek przeżywa swoje wzloty i upadki, 

ma swoje wzniosłe chwile i ciemne doliny, które musi przejść. Eliasz nie był wyjątkiem. 

Po wspaniałym i wzniosłym dniu zwycięstwa nad prorokami Baala na górze Karmel, niemal 

natychmiast przyszedł dzień załamania, a dziś powiedzielibyśmy głębokiej depresji. Eliasz usiadł 

pod krzakiem jałowca i życzył sobie śmierci (1 Król. 19,4). Potem schował się w jaskini bijąc się 

z czarnymi myślami,  iż niechybnie czeka go śmierć. Nie wiedział, że Bóg któremu tak wiernie 

służył nigdy go nie zostawił. Nie wiedział, że Bóg ma dla niego jeszcze wiele zadań do 

wykonania. Tam w pieczarze, zrezygnowany i załamany, był przekonany, że został zupełnie sam,  

i nie przypuszczał, iż obok siebie ma rzeszę 7000  tych, którzy podobnie jak on, nie wyrzekli się 

Boga i nie służyli Baalowi.

Czy jest to do pomyślenia, aby Bóg, któremu służymy miał nas w takiej sytuacji  

porzucić i zostawić? NIE! 

W takich momentach jest jeszcze bliżej niż nam się wydaje. Psalmista powiada: 

„Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu.  

Wiele nieszczęść spotyka sprawiedliwego, ale Pan wyzwala go ze wszystkich." [Ps 34, 19-20].

W takich momentach posyła swego anioła, jak również chce byś wiedział, iż obok siebie masz 

braci i siostry, członków rodziny Bożej modlącej się o ciebie.

Ponadto sam Bóg w najtrudniejszych chwilach naszego życia wspiera i dodaje posiłku.

Zadbał o pokarm dla Eliasza, choć ten nie od razu jak to mówimy: stanął na nogi 

(zob. 1Król. 19, 6-7). Noce bywają długie, czasem zbyt długie. Jednak całe szczęście, że mijają. 

 Skryty w pieczarze  słyszy istotne pytanie. Zresztą, nie po raz pierwszy: Co tu robisz Eliaszu? 

A może On dziś ciebie pyta: Co tu robisz … (wstaw tu swoje imię)?

Eliasz usłyszał polecenie: „Wyjdź i stań na górze przed Panem. Oto Pan przechodzi" (w.11)

A potem  Bóg udziela lekcji, którą warto pamiętać. Zaczyna szaleć potężny wicher łamiący 

i kruszący najtwardsze skały, po niej przychodzi trzęsienie ziemi, i jakby było tego mało potem 

jeszcze nadchodzi niszczący ogień. Jednak w tych wszystkich złych i niesprzyjających  

okolicznościach nie było Pana i nie były to chwile, w których Eliasz mógłby słyszeć głos Boży. 

Nam też trudno słyszeć Boży głos, kiedy przeżywamy potężne wichury, napierające z całą mocą

 i siłą, kiedy przeżywamy „trzęsienie ziemi", czy kiedy pali nas „wewnętrzny ogień". 

To raczej czas i okoliczności, gdy atakuje nas Boży przeciwnik i poddaje w wątpliwość  

Bożą dobroć oraz  podważa nasze zaufanie do Pana.

Bóg jednak przychodzi! Przychodzi „w cichym i łagodnym powiewie". Ucisz i ty przed Nim serce 

swoje. Psalmista powiada: 

„Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje" (Ps. 62,2)

Spójrz w niebo: „im ciemniejsza noc, tym jaśniejsze gwiazdy". 
Po nocy przychodzi świt poranka,  i po każdej burzy jaśnieje słońce. Tylko wierz!

Co tu robisz…. Eliaszu

I wszedł tam do pieczary, aby tam przenocować. 
Lecz oto doszło go Słowo Pana tej treści: 

Co tu robisz Eliaszu?
(1 Król.19.9)
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,,Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, ,,Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem 
bez którego nikt nie ujrzy Pana". (Hebr. 12.14) Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę, za uczynki 
"Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe"
i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was Słowo, 
które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami 
Słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych 
siebie". (

 (2 Kor.5.10). 

Jezus Chrystus jest nie tylko naszym Zbawicielem, 
ale także naszym Sędzią, który wkrótce osądzi swoich. 

Jak.1.21-22) Czytamy w Biblii, że Ojciec przekazał wszelki sąd Synowi 
(J. 5.22). 

usimy zwrócic uwagę, że Jakub mówi o Osądowi podlegać bedzie całe nasze życie. Wszystko 
zbawieniu duszy do braci, a nie do zostanie ujawnione i wyjaśnione. Nasze motywacje myśli, 
niewierzących. Podkreśla słuchanie jak i słowa, działanie itp. zostaną dokładnie zbadane.

posłuszeństwo Słowu Bożemu. Nasza dusza to jedyny 
element, w którym to my decydujemy o szybkości procesu 
zbawienia i jakości przyszłego życia.
Możemy współpracować z Bogiem przez słuchanie iblia naucza, że wieczne nagrody i pozycje 
i posłuszeństwo, co przyśpiesza proces, albo możemy przydzielane wierzącym będa bardzo różnorodne. 
go spowalniać. Poczynając od obserwowania, jak wszystko co 

zbudowaliśmy płonie i ginie, do wspólnego władania 
Przemiana duszy decyduje o tym, jaki będzie nasz koniec z Chrystusem przez całą wieczność. (por.1 Kor.3.15; 
jako wierzących. Obj. 3.21; Dan. 12.3). Wielu obrusza się słysząc o spaleniu 

i utracie wszystkiego nad czym pracowali tu na ziemi.
Wielu ludzi w kościele nawet nie wie, że będą musieli 
zdać sprawę z tego, co robili w czasie swojego krótkiego ,,Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy; 
pobytu na ziemi. Wielu błędnie uważa, że zbawienie wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski 
usuwa konieczność stanięcia przed sądem. Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy 
Tak, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś 
grzechu, który nie pozwoliłby nam wejść do Jego niechaj baczy, jak na nim buduje. Albowiem fundamentu 
Królestwa, ale nie zwalnia nas od sądu, czyli oceny tego, innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest 
jak prowadziliśmy życie jako wierzący. założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym 
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fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich Dlatego Biblia nakazuje nam utrzymanie czystego 
kamieni, z drzewa, siana, słomy. To wyjdzie na jaw sumienia. (Przyp.Sal. 4.23; 2Tym.1.3;1Tym.1.18-20)                  
w jego dziele; dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż Jeśli chronimy nasze sumienie i utrzymujemy je 
w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje w czystości, możemy odczuć każdy dotyk żywego Słowa 
ogień. Jeśli czyjeś dzieło, zbudowane na tym w naszych sercach. 
fundamencie, się ostoi, ten zapłatę odbierze; Jeśli czyjeś 
dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony Po drugie: 
będzie, tak jednak, jak przez ogień"  (1 Kor.3.9-15). Nasze motywy zostaną odkryte dopiero przed Trybunałem 

Chrystusowym. 
To my decydujemy o tym, czy i jak współpracujemy Gdy to nastąpi stracimy potencjalną nagrodę, dlatego 
z Bogiem. Jakich dokonujemy wyborów dotyczących musimy zadać sobie pytanie:
budowania. Albo skłaniamy się do tego co tymczasowe, 
co zaspokaja pragnienia ciała (drewno, siano, słoma), 

Czy warto opierać się przekonywującej mocy albo żyjemy zgodnie z pragnieniami naszego Pana 
i zgodnie ze Słowem Bożym (złoto, srebro, drogie Słowa Bożego? 
kamienie). Od tego jak budujemy, albo jak żyjemy, 
zależeć bedzie, jak nam sie powiedzie, gdy ogień Jego Za każdym razem kiedy to robimy, nasze serca twardnieją 
obecności przetestuje nasze dzieło. i popadają w jeszcze większe oszustwo. 

Nie będziemy mogli realnie ocenić naszego stanu 
i zostaniemy obnażeni dopiero przez światło Jego Chwały 
przed Trybunałem Chrystusa. 

udzie wierzący muszą słuchać 
Cały czas obserwuję, jak mądrzy Słowa Bożego, zwracać uwagę 
ludzie tego świata przygotowują na Jego zalecenia i 
dla siebie przyszłość. Zaczynają przechowywać je w swoim sercu, 
od tego, że sumiennie uczą się ponieważ jest ono:                       
w szkole, by otworzyć sobie drzwi 
do dobrej pracy. Po podjęciu pracy (Hebr.4.12). 
kupują dom, nabywają jakiś 
majątek. Starają się odłożyć coś na Nic nie jest w stanie przeniknąć 
później. Niektórzy inwestują naszego serca tak, jak Słowo Boże. 
nadwyżkę pieniędzy, To, czego słuchamy, albo na 
aby przyniosły im zysk. co zwracamy uwagę, zapada nam 
A robią to wszystko, w serce i kształtuje nasze wewnętrzne 

by przygotować się na starość. myśli i cele, z kolei to decyduje o tym, jak budujemy 
Nie chcą, aby na emeryturze czegokolwiek im brakowało. nasze życie. Musimy baczyć na Słowo Boże, ponieważ 

jest ono światłem na nszej drodze. Bez niego z pewnością 
Gdyby ludzie przygotowywali się do emerytury tak, jak zboczymy tak, jak każdy zszedłby z nieoświetlonej ścieżki 
niektórzy przygotowywuja się do wieczności, to czekałby w nocy. Przez krótki czas możemy iść w dobrym 
ich w przyszłości niedostatek. kierunku, ale w końcu zejdziemy z Bożej drogi, a kiedy 

zboczymy z powodu naszej konstrukcji, wtedy łatwo 
Mądrzy ludzie królestwa wiedzą, że w życiu nie chodzi ulegniemy temu, co tymczasowe i nie zauważymy 
o przygotowanie się do okresu emerytalnego (choć jest to pomyłki, aż do chwili, gdy padnie na nas światło 
ważne), ale przede wszystkim planują swoją wieczną Słowa Bożego (Ef.5.13). 
przyszłość. Wiedzą, że ich wieczność zależy od tego, jak 
żyją na ziemi. Takie postępowanie przygotowuje im Gdy zbłądzimy, mogą wydarzyć się dwie sytuacje. 
wspaniałe wejście do Królestwa Bożego.

Po pierwsze: ,,Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, 
Gdy słuszymy Boże Słowo, czytane, lub mówione aby swoje powołanie i wybranie umocnić; 
przekonuje ono nasze sumienie. Jeśli jesteśmy mądrzy, to czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. 
będziemy pokutować i prosić o przebaczenie za nasze złe W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście 
czyny, myśli, motywy, czy intencje. do wiekuistego Królestwa Pana naszego 
Jeśli jednak nasze sumienie zostanie osłabione przez brak i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa".  (2 Piotr.1.10-11)                                      
szczerego wyznania i ciagłe powtarzanie błędów, trudniej 
bedzie nam „usłyszeć żywe Boże Słowo”. Na przywitanie tacy słudzy usłyszą: 
A gdy sumienie zostanie zatwardzone, stanie się to 
praktycznie niemożliwe. ,,Dobrze, sługo dobry i wierny! Nad tym, 
,,Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych - którzy raz 

co małe, byłeś wierny, wiele ci powierzę; zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego, 
i stali się uczestnikami Ducha Świętego. I zakosztowali wejdź do radości Pana swego" (Mat. 25.21)
Słowa Bożego, że jest dobre oraz, cudownych mocy  
wieku przyszłego - Gdy odpadli, powtórnie odnowić 
i przywieść do pokuty, ponieważ oni sami ponownie 
krzyżują Syna Bożego i wystawiają go na urągowisko" 
(Hebr. 6.4-6). 

NASZ WYBÓR 
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D
owiedziałem się ostatnio z wypowiedzi prymasa 
Wojciecha Polaka, że teraz będzie już dobrze, bo 
duchowni otrzymali najnowszy dekret papieża 
Franciszka Motu Proprio (łac. z własnej 

inicjatywy). 
"Jest to niezwykle ważny dokument, dzięki któremu 
wszystkie dotychczasowe wytyczne stają się jednolitym Klasycznym pouczeniem, jak prawidłowo reagować na 
prawem obowiązującym w Kościele katolickim na całym grzech, są słowa Jezusa, w których widać troskę również o 
świecie. […] Chciałbym podziękować Ojcu Świętemu za dobro samego grzesznika. Jeśli twój brat zgrzeszy przeciw 
ten bardzo konkretny wyraz troski o Kościół, który nie jest tobie, idź i uświadom mu to w osobistej rozmowie. Jeśli 
tylko szczególną zachętą, ale daje konkretne narzędzia cię posłucha, pozyskałeś swojego brata. Jeśli jednak nie 
do bardzo praktycznego działania, które będą musiały być posłucha, udaj się do niego ponownie, tym razem z jeszcze 
podjęte" - powiedział prymas (źródło: Onet Religia). jedną lub dwiema osobami, aby każda sprawa opierała się 

na zeznaniach dwóch lub trzech świadków. Jeśli i w tym 
Jestem zdumiony. przypadku nie posłucha, przedstaw sprawę wspólnocie 
Przecież od zawsze mamy Pismo Święte, które nie tylko kościoła. A jeśli kościoła nie posłucha, niech będzie dla 
nazywa grzech po imieniu, ale też wyraźnie poucza, ciebie jak poganin i celnik [Mt 18,15-17].
jak od naszych grzechów możemy być zbawieni. 
Mało tego, udziela również konkretnych wskazówek, Bóg też wie, że są ludzie zdolni do oczerniania i składania 
co mamy robić dowiadując się o grzechu popełnianym fałszywych zeznań, na co szczególnie narażeni bywają 
przez innych chrześcijan. przywódcy kościoła. Coraz łatwiej jest przypiąć 

człowiekowi złą łatkę i odebrać mu dobre imię. Dlatego 
„Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś Biblia mówi: Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżeń, 
upadku, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie chyba że są oparte na zeznaniach dwóch lub trzech 
takiego w duchu łagodności. Uważajcie przy tym na świadków [1Tm 5,19]. Jeżeli wszakże czyjś grzech 
siebie, abyście wy nie ulegli pokusie”  [Ga 6,1]. zostanie poświadczony przez kolejne osoby, napominanie 

go staje się obowiązkiem duszpasterza. Tych, którzy 
Chrześcijanom nie wolno biernie przypatrywać się grzeszą upominaj wobec wszystkich, aby i pozostali 
upadkom współwyznawców. Są zobowiązani do się bali [1Tm 5,20].
podejmowania konkretnych kroków.

Jak widać Pismo Święte nie pozostawia nas bezradnymi 
Samo zaistnienie grzechu nawet w środowisku kościelnym w sytuacji pojawienia się grzechu. Czytając je, dobrze 
nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, bo Biblia mówi, wiemy, jak dostąpić usprawiedliwienia i oczyszczenia 
że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej [Rz 3,23]. z grzechów. Mamy też pełną jasność, jak powinna 
Apostoł Paweł oburzył się jednak, dowiadując się, wyglądać nasza reakcja na grzech zaobserwowany 
że w jednym ze zborów jawny grzech akceptowano. u innych chrześcijan. Nie potrzebujemy żadnych 

dodatkowych dekretów ani instrukcji, bo one nie mają 
mocy odradzania ludzkich serc. 
Szczęśliwi są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego 
i stosują je [Łk 11,28]. 
Mamy Biblię, a ona całkowicie wystarcza. 
Wierzymy, że Pismo Święte - Biblia - jest Słowem Bożym, 
nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego 
i stanowi jedyną normę wiary i życia.

naszego, Jezusa Chrystusa, wy i duch mój z mocą Pana 
naszego, Jezusa, oddajcie takiego szatanowi na 
zatracenie ciała, aby duch był zbawiony w dzień Pański. 
Nie macie się czym chlubić. Czy nie wiecie, że odrobina 
kwasu cały zaczyn zakwasza? (1Kor. 5.1-6)

„Słyszy się powszechnie o wszeteczeństwie między wami 
i to takim wszeteczeństwie, jakiego nie ma nawet między 
poganami, mianowicie, że ktoś żyje z żoną ojca swego.  
A wyście wzbili się w pychę, zamiast się raczej zasmucić 
i wykluczyć spośród siebie tego, kto takiego uczynku się 
dopuścił. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny 
duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jak bym 
był obecny: Gdy się zgromadzicie w imieniu Pana 

Motu Proprio? 
A Biblia nie wystarczyła?

Biernacki Marian



po co starsi ludzie 

T
ymczasem chrześcijanin na każdym etapie swojego od siebie nawzajem mądrość, zbudowanie i zachętę. 
rozwoju i służby bardzo potrzebuje bliskiego 
towarzystwa braci i sióstr w różnym wieku. Pamiętam ile dla mnie znaczył czas spędzany ze starszymi 
Pomiędzy ludźmi wierzącymi zróżnicowanymi ode mnie w wierze braćmi z Gdańska. Chwil, gdy jako 

wiekowo, ale i społecznie, z racji wspólnoty wiary młodzieniec mogłem rozmawiać z sędziwym już wtedy 
w Chrystusa wytwarza się silna więź duchowa, która dla pastorem Sergiuszem Waszkiewiczem, zrównoważonym 
wszystkich ma niebagatelne znaczenie. i serdecznym Bolesławem Kudzinem, czy też płomiennym 

kaznodzieją Janem Krauze - tych chwil nie da się 
Zobaczmy to na przykładzie relacji, przecenić. 
jakie łączyły apostoła Pawła z jego Chłonąłem ich mądrość 
duchowym synem, Tymoteuszem. życiową, oddanie sprawie 
Pod względem wieku różnili się Bożej i prostotę. Chciałem, jak 
może tylko o niecałe dwadzieścia oni służyć Chrystusowi Panu. 
lat, lecz pod względem poznania Z drugiej strony, gdy jako 
Boga i doświadczenia w służbie, dwudziestokilkuletni 
Paweł był dla Tymoteusza - duszpasterz trafiłem do 
 jak dobry ojciec - prawdziwym wiejskiego zboru składającego 
autorytetem. się niemal z samych 

wiekowych już braci i sióstr, 
Tymoteusz u boku apostoła Pawła widziałem radość na ich 
uczył się posługi duchowej i nabierał twarzach, że młody 
pojęcia o tym, jak ma wyglądać kaznodzieja z Gdańska 
chrześcijańskie życie w różnych zechciał do nich przyjechać 
jego aspektach. Zżyli się przy tym ze na głęboką wieś, by im służyć. 
sobą do tego stopnia, że gdy nadeszła chwila rozstania, Młodzi chrześcijanie potrzebują starszych, a starsi
Tymoteusz nie był w stanie powstrzymać łez. młodych.
Nawet tak zahartowany sługa Boży, jak Paweł, nie 
ukrywał tęsknoty za wzajemnym spotkaniem. Dlaczego dzisiaj w wielu miejscach powstają zbory 
Pragnę cię zobaczyć. Nie mogę zapomnieć twoich łez. grupujące niemal wyłącznie ludzi młodych? 
Tęsknię więc za radością spotkania z tobą [2Tm 1,4]. 
Postaraj się przyjść do mnie jak najszybciej [2Tm 4,9] - Przecież nie dlatego, że młodzi bracia i siostry 
pisał do Tymoteusza z Rzymu. w Chrystusie uznali starsze osoby za niepotrzebne 

we wspólnocie Kościoła. W coś takiego nie mógłbym 
Ojciec Paweł nie cieszył się, że jego duchowy potomek uwierzyć. Może więc dlatego, że gdzieś w rozpędzie życia 
został w Efezie wreszcie na swoim. Umiłowany syn i chęci szybkiego spełnienia najlepszych swoich marzeń 
Tymoteusz nie cieszył się, że ojca poniosło gdzieś na o kościele, niektórym młodym liderom zabrakło 
krańce świata i nie będzie się już wtrącał w jego świadomości, jakim skarbem wspólnoty chrześcijańskiej 
nowoczesne metody prowadzenia kościoła. są starsi wiekiem i stażem członkowie zboru? 
Wprost przeciwnie. Pragnęli razem służyć Bogu, czerpiąc 
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Biernacki Marian  

W kulturze Zachodu od dawna obserwujemy dążenie młodych ludzi do jak najszybszego oddzielania 
się i zamieszkiwania na własną rękę, z dala od rodziców. Również w środowiskach chrześcijańskich 

zapanował trend do tworzenia w obrębie lokalnej społeczności tzw. kościołów dziecięcych, 
młodzieżowych, akademickich lub innych, skupiających ludzi o określonym stylu życia. 

w kościele
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Może gdzieś uleciało ich uwadze, że oddzielając się w celu 
zbudowania kościoła na miarę XXI wieku, niechcący 
sprawili przykrość braciom i siostrom służącym Bogu 
od czasów minionego stulecia?

Nie chcę powiedzieć, że zbór młodzieżowy to jakieś zło 
w kościele. Chcę jednakże w imieniu starszych osób 
poprosić młodych wiekiem wierzących, abyście nie 
zostawiali nas sobie samym, bo - jak Paweł Tymoteusza - 
tak my pragniemy widywać się z wami. Chcemy cieszyć się 
waszym zbawieniem i waszymi osiągnięciami w pracy dla 
Pana, ale też - przynajmniej od czasu do czasu - byłoby nam 
miło zobaczyć, że i wy cenicie sobie nasze towarzystwo. 
Potrzebujemy siebie nawzajem. Trzeba nam zadbać 
o utrzymanie wielopokoleniowego charakteru zboru. Trzeba 
tak organizować codzienne życie i działalność wspólnoty, 
aby dobrze się w niej czuły osoby z każdej grupy wiekowej.

Aby starsi wiekiem chrześcijanie mieli komu przekazać  
najlepszą swą wiedzę i doświadczenie w pracy Pańskiej. 
Aby sędziwi bracia cieszyli się widokiem dorastających 
następców w służbie. 
Aby wkładali na nich ręce i błogosławili świeżość ich 
podejścia do każdej dziedziny działalności Kościoła. 

 

Ażeby nam mówić, że źle się ubieramy albo może marudzić, 
że za głośno gramy? 
Z pewnością nie po to, chociaż czasem i takie uwagi zdarzy 
się nam usłyszeć. Przede wszystkim wszakże potrzebujemy 
możliwie często i blisko przebywać w towarzystwie siwych 
głów po to, aby ochronić siebie samych przed duchową 
pychą i złudzeniem, że jakoby dopiero od nas zaczynał się 
w kraju kościół dobrze pojmowany i na czasie. 

Starsi ludzie w kościele są nam potrzebni, bo ich obecność 
umożliwia młodszym ćwiczenie się w uległości, do czego 
wzywa przecież Słowo Boże. 
Sędziwi chrześcijanie mają też być beneficjentami 
braterskiej troski i miłości młodszych wiekiem i stażem 
naśladowców Chrystusa.

Jako starszy już wiekiem chrześcijanin proszę: 

Nie zostawiajcie nas samych. Nie wyjeżdżajcie wciąż 
na konferencje i rozmaite imprezy, których coraz więcej 
w różnych częściach kraju. 
Bądźcie z nami na niedzielnym nabożeństwie. 
Ono może jest mniej atrakcyjne pod względem muzycznym 
i merytorycznym niż konferencja, na którą jesteście 
zaproszeni, ale przecież i tutaj jest z nami Pan Jezus 
w Duchu Świętym. 
Nie zostawiajcie nas wciąż w ostatnią noc roku, byśmy 
w gronie starszych osób wchodzili w Nowy Rok. 
Pragniemy takie chwile przeżywać razem 
z wami. Pokażmy światu, że zbór chrześcijański funkcjonuje 
tak, jak kochająca się rodzina, w której czas z rodzicami lub 
dziadkami jest nie tylko wartościowy, ale i piękny, 
a czas z dziećmi i wnukami to najsłodsze chwile, 
jakie mogą nam się zdarzyć pod słońcem.

Po co nam dzieci i młodzież w kościele? 

Po co nam starsi ludzie w kościele?

D
awno temu kiedy nasze dzieci były jeszcze 
małe pełniłem posługę w First Evangelical 
Free Church w Fullerton w Kalifornii - 

w zborze, do którego uczęszczała pod koniec życia 
Corrie Ten Boom. Po którymś z nabożeństw stałem 
w drzwiach kościoła żegnając się z każdą 
wychodzącą osobą i tak się złożyło, że na koniec 
zostaliśmy my; Corrie i moja rodzina.  
Nigdy nie zapomnę tamtej rozmowy. 
Corrie wskazując na moje bawiące się nieopodal 
dzieci, spytała z mocnym niderlandzkim akcentem:
Czy to twoje pociechy pastorze? 
- Tak - odpowiedziałem. 
- Dwie dziewczynki i dwóch chłopców.
- Daj mi ręce pastorze Swindoll - mówiła dalej 
wyciągając w moją stronę swoje drobne dłonie. 
Podałem jej dłonie, a dzieci biegały wokół nas 
beztrosko. 
- Posłuchaj mnie pastorze Swindoll. 
Nie trzymaj ich zbyt kurczowo przy sobie. 
Nie przyciskaj ich zbyt mocno do piersi. 
W przeciwnym razie, gdy Ojciec zmusi cię byś 
rozluźnił uścisk, i odbierze ci twoje dzieci, będzie 
to bardzo bolesne; bo one należą do Niego, nie są 
twoje. Wiesz o tym prawda?
- Tak proszę pani, wiem. 
Potem uścisnęła mi mocno dłonie i westchnęła, 
a gdy spojrzałem jej w oczy, zobaczyłem tam jej 
siostrę Betsi, którą straciła w obozie 
koncentracyjnym. Corrie dobrze wiedziała o czym 
mówi. Jej przekaz był jasny i czytelny!

Nie przyciskaj dziecka zbyt mocno do piersi. 
Nie trzymaj kurczowo przy sobie. Nasze dzieci nie 
należą do nas. Zjawiły się w czasie, który On 
wyznaczył, będą żyć zgodnie z Jego planem... i 
odejdą o wyznaczonej przez Niego porze. 
Między tą jedną, a drugą chwilą musimy sprawować 
pieczę na tym bezcennym życiem, które Bóg złożył 
w naszych dłoniach. Zadaniem nas, ojców i matek 
jest zwrócić nasze dzieci Bogu jako zdrowych, 
silnych, mądrych i pobożnych dorosłych ludzi.

 
na temat dzieci

Charles Swindoll

(zaczerpnięte z książki Charlesa R. Swindolla - „Abraham”)

* 
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świadectwo

G
Ojciec - to mój pradziadek – harcmistrz, urzędnik dy urodziłem się, przeznaczony byłem do adopcji 
państwowy, Powstaniec Śląski zamordowany w czasie lub oddania do Domu Dziecka. Nigdy nie miałem 
II-ej wojny światowej. Stasio zaś, to dziadek – oficer poznać mojej prawdziwej rodziny. Dzięki trosce 
Wojska Polskiego, Armii Krajowej. Po wojnie  i opiece Bożej, walce mojej babci i przybranego dziadka, 
został zamordowany w Nowej Hucie.  dostałem szansę pozostania u niej. W taki sposób trafiłem 

pod opiekę mojej babci Stefanii. Babcia była osobą 

wierzącą i praktykującą. Przy niej stawiałem pierwsze 
Nie ominęło mnie jeszcze spotkanie z ciocią Wiktorią, kroki w moim życiu. Ona pierwsza uczyła mnie, kim jest 
kobietą szanowaną nie tylko w mojej rodzinie, ale również Boża rodzina, Jezus Chrystus i jak dużo, my ludzie 
w miejscu swojego zamieszkania (Nowa Huta). wierzący, Mu zawdzięczamy.
Z zawodu była etykiem. 

Rozmowy z ciocią Wiktorią, to dalsze pogłębianie wiedzy I tak pod opieką babci dorastałem, a babcia stawała się 
o naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dowiedziałem się, że coraz starsza. Nadszedł moment, że odeszła do naszego 
Pan jest gotowy nam, błądzącym i grzesznym, wybaczać, Pana. Zostając sam z jej naukami i smutkiem, chodząc do 
My też musimy, tak jak nasz Pan, wybaczać innym. kościoła, szkoły, byłem i czułem się samotny. 
Krzyż naszego Pana to znak Jego męki. Dla nas, ludzi Wieczorami modliłem się prosząc Chrystusa o jakąś 
wierzących, to znak odkupienia naszych grzechów. zmianę w moim życiu. Wierzcie, że cudownie Bóg okazał 

mi łaskę. Pan słyszy, gdy do Niego wołamy. Okazał wobec 
Rozmowy z babcią Barbarą, to rozmowy na temat mnie miłosierdzie.
godności człowieka, możliwości swobodnej wypowiedzi 

i odpowiedzialności za swoje czyny, a także całe życie.Pod koniec drugiej klasy, w maju, otrzymałem list 
Do domu z każdych wakacji wracałem niechętnie, a na z zaproszeniem do odwiedzin drugiej babci – Barbary – 
efekty rozmów i nauk nie było mi dane długo czekać. matki mojego ojca. Mieszkała ona w Krakowie. Babcię 
Chodząc do piątej klasy, po kłótni, stałem się uczniem Barbarę znałem tylko z listów, pokątnych rozmów z moim 
niepożądanym (persona non grata). Choć uczyłem się ojcem i opowiadań mojego przybranego dziadka. Jawne 
pilnie, szkołę skończyłem dzięki wsparciu niektórych rozmowy na temat rodziny z Krakowa były w moim domu 
nauczycieli. Szczególni wdzięczny jestem pewnemu zakazane. Gdy do takich rozmów dochodziło, wybuchały 
emerytowanemu nauczycielowi (hodowcy pszczół), który prowokowane przez rodzinę mojej mamy (i nią samą), 
miał ,,haki" na nauczycieli spod czerwonego sztandaru. awantury. Kiedy wreszcie doczekałem się szczęśliwego 
Po szkole podstawowej swą naukę kontynuowałem wyjazdu postawiono mi warunek – ,,po wakacjach musisz 
w zawodowej szkole budowlanej, a potem pracując, wrócić". Obawiałem się spotkania z babcią Barbarą, lecz 
ukończyłem technikum wieczorowe. jak się okazało, moje obawy były niczym nieuzasadnione. 
Tak minęła mi moja młodość. W dalszych latach mojego Rodzina babci Barbary była również wierzącą w Boga 
życia bywało różnie. Dni moje nie zawsze były godne i praktykującą. Mój pierwszy spacer z babcią to Kościół 
człowieka wiary. Wtedy nasz Pan Jezus Chrystus Mariacki, gdzie modliliśmy się w intencji rodziny, mojej 
napominał mnie. Wyraźnie to wiedziałem. Dziś wiem, zmarłej babci Stefanii dziękując za trud, jaki włożyła 
że Bogu zależy na tym, abyśmy w naszym życiu nie w moje wychowanie. Babcia pokazała mi także pomnik  
błądzili, ale pokładali w Nim wiarę i nadzieję. naszego wieszcza Adama Mickiewicza, oraz miejsca 

związane z życiem, nauką i pracą mojej już wtedy, 

niepełnej rodziny. 

                                           ***

W tym miejscu chciałbym przytoczyć krótki fragment 

ocenzurowanej książki o życiu i losach mojej rodziny, 

napisanej na podstawie pamiętników.  

Dzięki  jej rękopisowi dowiedziałem się, kim był mój 

pradziadek i dziadek. 

,,Był rok 1915 – 15 sierpnia. Jako ojciec, katolik byłem 

dumny z własnego syna. Kiedy mały Stasio dumnie 

maszerował w procesji zorganizowanej z okazji święta." 

przez SB

                                             ***

Wiktor Kluzik

Wiktor przyjął chrzest wiary dnia 24.06.2018 r. (Przyp.red.)



,,dobrze nam razem” 

 W dniach 10 -11 maja odbyły się w naszym Dlaczego ludzie zmieniają to co dobre na to czego nikt 
kościele warsztaty małżeńskie prowadzone z nas nie chce? Nigdy nie jest za późno, zawsze można 
przez Joannę i Janusza Żydek. podjąć walkę o własne małżeństwo. 

To były bardzo intensywne dwa dni. Nie zabrakło nam Dla Pana Boga nie ma nic niemożliwego jeżeli On jest 
pokarmu ani duchowego, ani cielesnego. Nie zabrakło w centrum naszego życia. Jesteśmy dla Niego wyjątkowi, 
przemyśleń i uśmiechu. Otrzymaliśmy wiedzę, ważni i zawsze możemy na Niego liczyć. Nawet separacja, 
przypomnieliśmy sobie parę zapomnianych prawd, czy rozwód nie są sprawami beznadziejnymi, bo Bóg nasz 
a co najważniejsze spędziliśmy wspólnie cenny czas. przychodzi do chorych, nie do zdrowych, przychodzi do 
Małżeństwo, jak usłyszeliśmy to ogród, a my jesteśmy spraw beznadziejnych, bez wyjścia, a jednak pokazuje nam 
ogrodnikami. Czy będzie to piękny ogród drogę i jak żyć. 
i zadbany zależy to w równym stopniu od męża jak i żony. On ma dla nas swój własny najlepszy plan. 
Każdy z nas jest inny, jeden poukładany, punktualny, 
dokładny inny bałaganiarz, roztrzepany wielozadaniowy, Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją 
szalony. Inny nie znaczy gorszy. Inność ma nas nie dzielić, cegiełkę do tego dzieła. Dziękujemy za pomysł, za plakat, 
a uzupełniać, by stworzyć piękną całość. Musimy dbać za realizację. Dziękujemy za każdą parę rąk i za Wasz 
o siebie i zawsze grać w tej samej drużynie. Musimy cenny czas, za dobrze wykonaną pracę, poświęcenie 
pilnować naszego języka i za nim coś wypowiemy zadać i pieniądze. Dzięki Wam to było możliwe. 
sobie pytanie: Co zrobiłby Jezus w tej sytuacji? Poznaliśmy teorię, czas na wprowadzenie jej w życie.  
oraz zastanowić się czy moje słowa nikogo nie zranią. 
(Prz 21;23). Niech Pan nasz błogosławi każdy nasz krok, myśl 

i wypowiedziane słowo w celu budowania jedności 
Wróg ma na celowniku wszystko, co stworzył nasz Pan, w naszych małżeństwach. To w Bogu pokładajmy ufność, 
a więc i małżeństwo. My chrześcijanie czasem myślimy, Jemu oddajmy wszystkie troski i smutki i Jemu oddajmy 
że jeżeli oboje jesteśmy ludźmi wierzącymi, to wszystko cześć i chwałę i podziękowanie za nasze małżeństwa. 
będzie w naszych małżeństwach jak w bajce ... żyli długo I bez ustanku się módlcie 1 Tes 5;17 w Imieniu Pana 
i szczęśliwie. naszego Jezusa Chrystusa.
Janusz i Asia wielokrotnie podkreślali, że to nie jest Justyna Jakubik
prawdą. Nie jesteśmy idealni. Nasza druga połówka nie 
jest doskonała, tak jak i my. Idąc drogą Pana Jezusa 
uczymy się bycia jak On, to długa droga, w małżeństwie PS.
pełna sporów, zmartwień, smutku i wymaga wielu starań. Serdecznie dziękujemy s. Justynie wraz z ekipą 
Wiele wycierpimy, zanim dojdziemy do celu. organizatorów, za wzorowe przygotowanie Konferencji.
Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, i to było dobre. 

dobrze nam 
razem 
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 W dniach 24-26 maja odbyła się wycieczka zborowa do Pragi             
i Szklarskiej Poręby. Pogoda dopisała - 21 stopni każdego dnia, 

pięknie i słonecznie. Wszyscy bracia i siostry zgłosili się na 
zbiórce na czas i nie zapomnieli zabrać dobrego nastroju. 

Podróż minęła nam bardzo szybko dzięki wspaniałym opowieściom 
ze skarbnicy wiedzy brata Jana.

Pierwszego dnia mimo długiej podroży, uczestnicy znaleźli siłę na zwiedzanie 
okolicy, zaliczyli wodospad Szklarkę, a co mocniejsi kondycyjnie dotarli 
do wodospadu Kamieńczyk. Był czas na zakupy i okazja do spróbowania 

oscypka. Dnia drugiego dotarliśmy do Pragi. Przepiękne miasto pełne 
zabytków, mostów i zieleni, często kojarzone z Wojakiem Szwejkiem 

i Krecikiem. Podziwialiśmy malownicze uliczki, Senat, labirynt z krzewów, 
ścianę lawy, most Karola na Wełtawie, Praski zegar astronomiczny, były 
pawie i różowe gołębie i wiele, wiele innych ciekawostek. Poznawaliśmy 
historyczne i pełne humoru opowieści naszego przewodnika Waldemara 

zwanego "Druidem Szalonym". W czasie wolnym każdy mógł kupić 
pamiątki, zjeść lody i poznać smak knedlików. Nadszedł ostatni dzień, 

w niedzielę po pysznym śniadaniu i pamiątkowym zdjęciu wyruszyliśmy 
w drogę powrotną. Dzięki pomocy brata Daniela był czas na modlitwę, 
wysłuchaliśmy kazania z jego prywatnych zbiorów i mieliśmy okazję 

wysłuchać kilku pieśni.To był wspaniały czas na odpoczynek, poznanie 
nieznanego, i nawiązywania relacji między naszą zborową rodziną. 

Bardzo dziękujemy za tak wspaniały czas, zdobytą wiedzę i opaleniznę:)   
czyściutki hotel i smaczne jedzonko. Szczególne podziękowania składamy 

bratu Jankowi Lewandowskiemu. Dziękujemy, za jego pracę i piękne 
wspomnienia. Jak to bywa, kiedy czas upływa tak przyjemnie  - 

już nie możemy się doczekać następnego razu.

Kruchy, mały człowiek gna; zdruzgotany obrotem niepojętych spraw. 

Tak wiele pytań bez odpowiedzi. Godzin. Dotykiem swym przemieniaj,

na zegarku jakby mniej, więc człowiek gna. Umęczony, obciążony, 

nieugięty. W oczy wieje wiatr - porywisty, zimny; wokół mgła. 

Lecz człowiek gna. Coraz szybciej, prędzej i w swej samotnej udręce,

nie chce się zatrzymać, by dostrzec wyciągnięte, ku niemu święte 

Chrystusowe ręce. Ale Ty mój Zbawco trzymaj mą dłoń w każdej porze 

dnia. Dotykiem swym przemieniaj, by serce me mogło wiernie 

przy Twoim sercu  trwać. Wszak tylko Ty mą przyszłość znasz. 

Bądź więc światłem dla ścieżek mych; bo na świecie ciemna noc. 

Niech prowadzi mnie Świętego Ducha moc. 

Tak. Bądź mym oddechem, tańcem w deszczu, moimi skrzydłami 

gdy tchu już brak, gdy pokusy złego i trudy codzienności chcą okraść mnie 

ze skarbu niewysłowionej radości. Poprostu bądź siłą w mej słabości. 

Postaw me nogi na wysokiej skale. Czarne chmury rozgonią się i znów 

błękit nad moją głową. Nasycę się twym pięknem, odpocznę ujrzę Boską 

chwałę Odkupicielu ludzkich dusz. Przebaczyłeś mi moje winy wrzucając 

je w morskie głębiny. Dałeś mi miłość, tak silną jak szafir. Dobrocią ją 

przyozdobiłeś. Ona wszystko znosi i choć jest dostojna, jednak pychą 

nigdy się nie unosi. Łaskawa jest i cierpliwa. Ona życie odnawia, 

występki zakrywa. Nie mogę przejść obojętnie wobec takiej miłości. 

Nie mogę gnać, gdy Ty Boże zapraszasz człowieka do wspólnej 

wieczności. JA przyjmuję Twój bezcenny dar. Me wdzięczne serce to 

wszystko, czego chcesz. Ja będe przy Tobie. Ty o tym wiesz...

Piszę do Ciebie Panie te słowa,
me myśli przelane na papier,

bo to taka moja do Ciebie mowa.
Piszę do Ciebie Panie te słowa 

o mojej miłości, a Ty kochasz mnie,
nawet gdy jestem w złości.

Piszę do Ciebie Panie o moim życiu,
a Ty dajesz mi radość i łaski,
nawet, gdy płaczę w ukryciu.

Piszę do Ciebie Panie, abyś wiedział, 
że uczę się pokory i cichości tego, 

że jestem nikim i bez wartości.
Piszę do Ciebie Panie, abyś wiedział 

Twe słowa są potężne, trafiają 
do serc żelaznych jak bramy mosiężne. 

Piszę do Ciebie Panie ten list w podzięce, 
bo życie oddałeś mnie 

uratować na krzyżu za mnie w męce. 
Umiłowałeś mnie Panie,
krew za mnie przelałeś 

za Twą łaskę życia, którą mi dałeś.
Ty masz Panie władzę na ziemi i na niebie,

Jesteś przy mnie zawsze 
w największej potrzebie. 

Ty obcierasz łzy moje, 
me serce wie o Twej mocy, 

uwielbiam Cię i czczę w dzień i w nocy.

poznajemy Pragę

Zadowoleni Wycieczkowicze

* * 
 Karolina Walczak

MODLITWA WDZIĘCZNOŚCI

piszę do Ciebie... 

T. Kaliś

,,



D
oroczna Konferencja Krajowa K.Ch. w tym roku 

odbyła się w dniach 16-18 maja. Miejscem już 

tradycyjnie jest ośrodek PROEM-u  w Zakościelu. 

To piękne miejsce ciągle jest unowocześniane 

i modernizowane. Tegoroczna konferencja zgromadziła 

ok.. 130 delegatów ze Zborów z całej Polski. W programie  

konferencji znalazły się trzy bloki tematyczne z miejscem na 

dyskusję. Pierwszy blok prowadził pastor Rafał Piekarski 

i poruszył temat: Mowa nienawiści. 

Drugi temat przedstawiony przez pastora Bartłomieja 

Robela: o usługiwaniu kobiet w kościele, który spotkał się 

z gorąca dyskusją. Trzeci temat: Stosunek chrześcijan do 

osób nieheteroseksualnych ( LGBT+) omówił pastor Marek 

Kurkierewicz. Oczywiście w czasie Konferencji rozważano  

również sprawy organizacyjne, wysłuchaliśmy wystąpień 

Gości, jak również uczestniczyliśmy w modlitwie szabatowej 

prowadzonej przez pastora Kazimierza Barczuka. Podczas tej 

uroczystości miała miejsce ordynacja na pastora br. Marka 

Paśnika z Warszawy. Następnie Rada Krajowa modliła się 

o 4 nowych liderów założycieli nowych Zborów na terenie 

naszego kraju. Są to: Arek Kotlewski Działdowo, Arek 

Kszczot Garwolin, Adam Duliński Warszawa – Bemowo 

i Nathan Berry Warszawa - Wilanów. 

Całością Konferencji kierował Prezbiter Naczelny Kościoła 

pastor Andrzej Bajeński.

W przeddzień Konferencji obradowała Rada Krajowa 

poruszając bieżące sprawy kościoła i przygotowania 

do 100 - lecia istnienia i działalności Kościoła 

Chrystusowego na ziemiach polskich. Uroczyste obchody 

odbędą się wraz z Ogólnoświatową Konferencją Kościołów 

Chrystusowych w Warszawie w dniach  3-5 czerwca 2021 r. 

W
 dniu 23.05. gościliśmy w Zborze br. Isahaia 

Brennera z Izraela, wraz z br. Czesławem 

Uszyńskim. Br. Isahai dzielił  się z nami 

świadectwem swego spotkania z Jezusem i obecnie 

wykonywaną służbą w Izraelu. Na co dzień organizacja, w której 

pracuje, zajmuje się kobietami, które chcą dokonać aborcji 

pomagając im w wychowaniu urodzonych dzieci. Organizacja ta 

zajmuje się również 

Głównym jednak zadaniem jest niesienie 

Ewangelii takim ludziom i przyprowadzanie ich do Jezusa.  

Dziękujemy Bogu za odwiedziny Gości i złożone świadectwo 

mocy Bożej działającej w narodzie wybranym.

pracą wśród osób uzależnionych i 

bezdomnych. 

Ponad 2000 polskich misjonarzy obecnie  pracuje 

poza granicami naszego kraju. Jedną z nich jest 

siostra Iza Karpienia. Pan Bóg powołał ją 14 lat 

temu i wysłał do dalekiego kraju, jakim jest Etiopia. 

Tam nasza siostra zajmuje się z grupą osób alfabetyzacją. 

Aż trudno uwierzyć, że są kraje w których dzieci i dorośli 

nie potrafią czytać i pisać. Dzięki Panu Bogu za to,  że 

powołuje do służby na swojej niwie takie osoby jak s. Iza. 

Z pewnością nie jest to łatwa służba, o czym mogliśmy 

posłuchać z ust s. Izy, która po 3 latach znowu  

odwiedziła nasz zbór 16.05.2016 w czwartkowy wieczór i 

mogła dzielić się z nami pracą i różnymi projektami, 

którymi się zajmuje w Etiopii. Po oficjalnym spotkaniu, 

które przedłużyło się do 19,30 nie było końca rozmów, 

wymiany zdań, wspólnych zdjęć z s. Izą.

Wdzięczni jesteśmy Panu Bogu za to,  że powołuje, 

wysyła i błogosławi we wszelkich projektach dlatego, 

żeby Jego Słowo mogło być czytane we wszystkich 

językach. Dziękuję mojemu zborowi za to, że od 14 lat 

możemy dokładać cegiełkę finansową w ten projekt 

i w dalszym ciągu proszę wspominajmy s. Izę 

w modlitwach, a także innych misjonarzy, którzy często 

służą w bardzo niebezpiecznych dla zdrowia i życia 

miejscach na całym świecie.

Siostro Izo - Bożego błogosławieństwa, ochrony 

i prowadzenia na każdy dzień, a w szczególności tam 

w Etiopii, kiedy jesienią wrócisz do służby.

SPOTKANIE Z MISJONARKĄ

Usługa br. Tomasza Jakubowskiego

Konferencja Krajowa 
Kościoła Chrystusowego

T.W.

 Isahai Brenner

-11-
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Tegoroczna majówka okazała się niezbyt łaskawa. 

Zimno i deszczowo. Zaplanowane grillowanie musiało 

zostać odwołane. Natomiast piękne chwile  

przeżywaliśmy w niedzielę 5 maja. Na nabożeństwie 

prowadzonym przez br. Mariusza Polakowskiego 

usługiwał lider młodzieży w Polkowicach 

br. Tomasz Jakubowski. Tekstem kazania była historia 

odstępstwa Izraela od Boga i odlanie złotego cielca 

(2 Mojż. 32 rozdz.) oraz związanych z tym konsekwencji. 

Dziękujemy Bogu za Jego Słowo. 



          Nabożeństwa niedzielne godz.10,00
Czwartek godz. 18.00 - studium Słowa Bożego
Piątek       godz. 18.00 - spotkania młodzieżowe
Piątek       godz. 17.00 - spotkanie 
                                   Grupy wsparcia „Betezda”

fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

czerwiec

18 Julia Szczurowska

19 Janusz Jabłoński

20 Anna Dobrowolska (jun.)

23 Danuta Arkanów

23 Jan Lewandowski (jun.)

24 Samuel Pilichowski

27 Anna Dobrowolska

27 Radek Sioch

 Wiesławie Kirdzik (22), Rafałowi Piekarskiemu (23), 

Damianowi Kulczyńskiemu (27), Henrykowi Lesiakowi (28), 

Oktawii Stępniak (29)

15 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzą 

w dniu 26 czerwca Ania i Rafał Gromscy

W miłości, radości i codziennej pomocy od Pana niech 

upływają następne lata wspólnej wędrówki przez życie. 

02 Niedziela - Dzień Rodziny. Fundusz Misyjny.

                   Piknik rodzinny w Kopydłówku (od 15,00)

06 Czwartek -  Świadectwa katechumenów

09 Niedziela -  Chrzest wiary

11 Wtorek    -  Grupy Domowe 

                         T: Święto Poświęcenia Świątyni -  Chanuka

16 Niedziela -  Usługa pastora W. Świątkowskiego

20 Czwartek -  spotkanie odwołane (Boże Ciało)

25 Wtorek    -  Grupy Domowe

                         T: Święto Purim. Zakończenie

27 Czwartek -  Wykład T: O chorobach i uzdrowieniu.

30 Niedziela -  Usługa pastora Marka Prociaka

- o nabożeństwa i uroczystości w czerwcu

- o uroczystość chrztu wiary

- o końcowe spotkania Grup Domowych i ich liderów

- o coraz liczniej przybywających Gości do naszej  

  społeczności

- o szczęśliwe zakończenie roku szkolnego dla dzieci 

  i młodzieży

- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: J. Świercz, 

  I. Rosińskiej, Z. Soboń, Z Dołkowskiej, J. Lewandowskiej,  

  J. Grudzińskiej, J i E Witkowskich, L i T Puców, 

  M. Bakowicz, R Kakowskiego, Ruth Zagrodnik, 

  K. Walczak

- o zdrowie dla Z. Gutkowskiego, 

E. Szymańskiego,  

  Wiktora Ostropolskiego

- o modlitwę i zbawienie całej rodziny Sękowskich

- o zbawienie Anity z Niemiec 

- o słabnących w wierze i opuszczających zgromadzenia

- o transmisje nabożeństw na on-line

Marii Sznajder,

  Jana Matulewicza i Jana Klamuta, 

  

20 rocznicę chrztu w dniu 27.06 obchodzi 

Jacek Mazur. Życzymy wytrwałości i trwania przy Bogu, 

jak też  doświadczania wszelkiego dobra od naszego Pana. 

rocznica chrztu 

rocznica ślubu

01 Halina Stranc

03 Mariusz Koziak

09 Zbigniew Gutkowski

09 Danuta Fortuńska

14 Aleksandra 

     Piłkowska - Tymek

15 Marzena Wojtalik

15 Marcin Mazurek

16 Henryka Paprocka

Życzenia urodzinowe składamy również:

biblioteka poleca

Dlaczego dzieje się tak, że większość rodziców szczerze kocha swoje dzieci, a jednak ogromna 
ilość dzieci tego nie odczuwa? Skąd się bierze u dzieci poczucie osamotnienia, 

niezrozumienia? Dzieci muszą czuć, że są kochane, aby stać się dojrzałymi, odpowiedzialnymi 
i samodzielnymi ludźmi. Miłość jest im niezbędna. Gdy dziecko ma pewność, że miłość 

rodziców jest głęboka i niezmienna, będzie lepiej reagować na ich prośby czy sugestie, nawet 
w trudnych sprawach. Okazywanie dzieciom uczucia w ich podstawowym języku miłości 

wyraźnie zwiększa poczucie bezpieczeństwa dzieci, a im samym daje nadzieję na prawidłowy 
rozwój osobowości potomstwa. Jeśli rodzice nie zaspokajają potrzeb emocjonalnych 

potomstwa, nieustannie napotykają problemy wychowawcze. Tylko takie dziecko, które czuje 
się prawdziwie kochane i otoczone opieką, może dawać z siebie to, co w nim najlepsze.


