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„Czy jest coś, o czym można by powiedzieć: Oto jest coś nowego?” (Kaz. 1,10).

Stary (jaki on to stary?) przeminął, oto nastał nowy! 

To pytanie zadaje Kaznodzieja, ale jednocześnie odpowiada: „Dawno to już było w czasach, 
które były przed nami… To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie; nie ma nic 

nowego pod słońcem” (w. 9).

Coś, co ucieszy, zachwyci, albo sprawi dumę z posiadania nowego nabytku. 

Z pewnością wzbudza iskierkę nowej nadziei, bo może będzie ciut lepiej, może ciut lżej, 

Lubimy nowe. Dzieci nowe zabawki, młodzieńcy nowe gadżety, kobiety nowe kreacje, 
mężczyźni nowe samochody, starcy nowe skarpety plus ciepłe kapcie, no i dodatkową trzynastą 
emeryturę. Stare rzeczy już nie cieszą. Zalegają szafy, komory, piwnice lub lądują na śmietniku, 

a my spodziewamy się i czekamy, bo być może uda się nam zdobyć coś nowego. 

I oto mamy NOWY ROK. To już 2020-sty!

Może jakaś nowa sympatia, może koniec studiów, może wreszcie nowe mieszkanie, domek, 
nowa praca, może ciut więcej pieniędzy. Czasem życzymy sobie nawzajem, by ten nowy rok nie 
był gorszy niż miniony. W Nowy Rok padają też postanowienia: rzucam palenie, odchudzam się, 

zacznę biegać, czy też postanowienia bardziej „chrześcijańskie” typu, codziennie będę czytał 
Biblię, modlił się rano i wieczorem, regularnie przychodził do kościoła, nieco więcej ofiarował 

pieniędzy na kościół itd. itd. Styczeń i początek roku wydaję się najlepszym czasem do tego typu 
deklaracji. Pytanie tylko, dlaczego w każdy kolejny Nowy Rok, kolejny styczeń, musimy 

podejmować podobne postanowienia? To czego doświadczamy to to, o czym pisze Kaznodzieja: 
Nic nowego pod słońcem! Wczorajsze wiadomości są wyparte przez dzisiejsze, a dzisiejsze 

newsy jutro będą już starymi. Świat pędzi coraz szybciej, a my ledwo nadążamy. 
Chcielibyśmy zatrzymać czas, ale on szybko uchodzi w przeszłość. Nigdy nie powróci.

może uda się zrealizować jakieś szczególne marzenie. 

Patrząc w lustro dostrzegamy coraz więcej zmarszczek, siwych włosów… a jeszcze wczoraj ich 
nie było, prawda? Trudno pogodzić się z tym, że co rok jesteśmy starsi, a ciało odmawia 

posłuszeństwa. Coraz częstsze wizyty u lekarzy i dziesiątki złotych zostawionych w aptekach. 
Co w tym nowego? Nowe okulary? Nowe zęby? Nowa proteza? Nowy chodzik?

Niestety - jak pisze Biblia - człowiek jest nienasycony, i tylko na chwilę będzie cieszyć się, 
zachwycać, przeżywać wewnętrzne zadowolenie tym, co nowe. 

Czy to dobre wieści i dobry scenariusz na nowy rok i następne lata, jeśli przyjdą? 

„Dlatego nie upadamy na duchu; bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak 
ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk

co widzialne, ale na to, co niewidzialne; albowiem to, co widzialne, jest doczesne, 

Jest szansa, by dożyć naprawdę coś NOWEGO!

Moim najgłębszym życzeniem jest, byś z Nowym Rokiem mógł doświadczyć nowego życia 
jakie Chrystus chce tobie ofiarować.

oto wszystko stało się nowe” (2 Kor. 5, 17). 

a to, co niewidzialne, jest wieczne.” (Kor. 4, 16-18)

Próbujemy, owszem próbujemy troszeczkę się „odmłodzić”, ufarbować, podmalować, ubrać się

Biblia powiada:

modniej, ale jak napisał ap. Paweł: nasz zewnętrzny człowiek niszczeje, ten ziemski namiot 
sięrozpada, owe naczynie gliniane bliskie jest rozbicia (por. 2 Kor, 4). 

Patrz na to, co niewidzialne! Patrz na Chrystusa! 

Pismo mówi: „jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, 

przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały, nam, którzy nie patrzymy na to, 

eoto jest coś nowego?
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Dawno temu Bóg zapowiedział, że zagłada ziemi 
jest postanowiona zgodnie z pełnią 
sprawiedliwości (Iz.10.22-23). Ale też obiecał, 

Bóg chciał zachować swój lud od postanowionej zagłady.

niedokończonego, niż pełnię, czy jakąkolwiek 
kompletność. Jednak mogą to być tylko pozory!

„Gdy twoje oczy coś zauważą, nie poddawaj tego 

Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. 
Człowiek patrzy na to o jest przed oczyma, ale Pan 
patrzy na serce” – (1 Sam.16.7)

                                                     

„A Pan rzekł do Samuela: Nie patrz na jego wygląd 

Jezus owinięty w pieluchy i położony w żłobie jest 
postrzegany przez współczesnych, jak ktoś mały i 
niewiele znaczący. Jak ktoś, którego nie trzeba poważnie 
traktować, ale niech ten obraz nas nie zwiedzie.

Panuje przekonanie, że to co małe nie ma dużego 
znaczenia. Małe mieszkanie, samochód, mało płatna praca, 
mało zdrowia, czy jedzenia na pewno nie są celem jaki 
chcielibyśmy mieć, czy osiągnąć. 

Gdy wreszcie dochodzi do tego momentu i przychodzi 
długo wyczekiwany i wytęskniony Zbawiciel… , to 
pojawia się w postaci niemowlęcia owiniętego w pieluchę. 
Daje się poznać w niewiele znaczącej postaci, jak coś 
małego, słabego i zależnego. 

Zapewne znamy takie powiedzenie: „Z małej chmury, 
duży deszcz”, czy „Wielki las zapala mały ogień.”                                                                                  
Kto z nas zwraca uwagę na małą chmurkę na niebie, a kto 
na ledwo widoczną iskrę, która pada w wielkim lesie?   

A miejsce w którym jest złożony nawet trochę  nie 
przypomina pozycji, jaką te niemowlę w przyszłości ma 
posiąść. Na dodatek głównymi świadkami tego 
niesamowitego wydarzenia, jest tylko garstka prostych 
pasterzy i trzech cudzoziemców, którzy nie wiadomo 

A na koniec anioł oznajmia tym prostym ludziom: 

I można by pomyśleć... , to nie to miejsce na długo 
wyczekiwanego Mesjasza, bo jakoś tu biednie i skromnie, 
no i ten rozgłos, jakiś taki nie wielki.  

W dobie powszechnej konsumpcji takie słowa jak: 
skromnie, mało, niewiele, czy niedużo, bardziej wskazują 
na biedę niż powodzenie, bardziej sugerują coś 

skąd się wzięli. 

- To będzie dla was znakiem.

często pozory potrafią zasłonić nam 
prawdziwy obraz rzeczy

że nad mieszkańcami krainy mroków, nad nami - ludźmi 
skazanymi na zagładę zabłyśnie Światłość (Iz.9.1).

Tak było w przypadku wyboru nowego króla w Izraelu.

i na jego wysoki wzrost; nie uważam go za godnego. 

Salomon też dobrze o tym wiedział gdy pisał: 

zaraz pod sąd, bo co zrobisz na koniec, gdy cię 
zawstydzi twój bliźni” (Przyp. Sal.25.8). 

Ap. Jan, który był bardzo blisko dorosłego już Jezusa, 
poznawał Jego nauczanie i był świadkiem wszystkich 

w objawieniu Jezusa-  jako Pana i Chrystusa napisał:
Jego cudów, ale gdy na wyspie Patmos zobaczył 
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Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu. Gdyż dziś narodził się 
wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: 

    A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad stadem swoim. I anioł Pański 
stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: 

Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie”. „I błogosławił im Symeon, i rzekł do Marii, 
matki Jego: Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu 

sprzeciwiać się będą. I aby były ujawnione myśli wielu serc; także twoją własna duszę przeniknie miecz.”

(Łuk.  2.8-12 i 34-35) 
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Tak oczywiście !

Wierność w małym stała się 
przyczyną do pochwały i wielkiej nagrody.

i przed sobą wszelkich otwartych drzwi, także tych 
w niebie. Oto prosta i ale nie łatwa recepta! 

Któż z nas nie chciałby doświadczać powodzenia 

Przyjdę rychło trzymaj co masz, aby nikt nie wziął 
korony twojej” (Obj.3.8-11).

- W Ew. Mat.13.31-32. powiedział:                                                                 
"Podobne jest Królestwo Boże do ziarnka 
gorczycznego, które wziąwszy człowiek zasiał na roli 
swojej. Jest ono co prawda najmniejsze ze wszystkich 
nasion, ale kiedy urośnie, jest największe ze wszystkich 
jarzyn, i staje się drzewem, tak iż przylatują ptaki 
niebieskie i gnieżdżą się w gałęziach jego" 

Mocno trzymać życie wieczne, które Bóg  nam podarował 
i być wiernym Jego Słowu.

            Bracia i siostry, przyjaciele!

Dzisiejsze czasy to czasy powierzchowności i pozorów.                                         
Bardzo łatwo stracić czujność i upaść z powodu małego 
nie zawsze zauważalnego odstępstwa od biblijnego 
wzorca. Nałogi, złe przyzwyczajenia, źle ukierunkowane 

pragnienia, nieczyste sumienie, brak przebaczenia, 
wątpliwe lektury czy filmy, osłabiają naszą duchową 
żywotność i odporność na zło, które często pojawia się 

Bóg przez usta Zachariasza mówi:  

„Wszelkie możliwe niegodziwości powstają z małego 
odstępstwa od wzorca, Kompromis moralny zaczyna się 
od małych wyjątków od Bożych norm.

Będą wymyślać „bożą drogę”, tylko dlatego by pełnić 
swoją własną wolę.

„Rzekł mu Pan jego: Dobrze sługo 
dobry i wierny! Nad tym, co małe 
byłeś wierny, wiele ci powierzę; 
wejdź do radości Pana swego”   
(Mat.25.21).                                         

Jezus w swoim nauczaniu często używał słowa „mało”.
Oto kilka przykładów: 

Przyjdą czasy i już są, gdzie wielu wierzących poprzez 
swoje życie będzie dosłownie sprzeciwiać się Jezusowi      
i Jego nauce. Wielu odstąpi od Jezusa, porzucając drogę 
wiary, pójdą za zwodniczymi duchami . 

Bo te "MAŁE" może mieć swoją siłę i dynamikę, z której 
możemy nie do końca zdawać sobie sprawę.

- W podobieństwie o talentach Jezus 
nie wynosi wielkości, potrzeby 
używania darów, czy czynienie 
spektakularnych cudów, ale docenia 
wierność w małym.  

- W liście do zboru w Objawieniu Jana, nie wielka moc 
w powiązaniu zachowywaniem Bożego Słowa  jest 
przedmiotem uznania działań zboru i błogosławieństwa. 

w małej niewinnej oprawie i zwodzi przechodniów.                                                                                             

i powstało wielu w Izraelu i aby był znakiem, któremu 
sprzeciwiać się będą. I aby były ujawnione myśli wielu 
serc… .”

Symeon powiedział do Marii:                                                                                           
"Oto ten przeznaczony jest, aby przezeń upadło 

„Znam uczynki twoje; oto sprawiłem, że przed tobą 
drzwi otwarte, których nikt nie może zamknąć; 

„Nie gardźmy dniem małych początków” (Zach.4.10).

„Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn 
zakwasza.” (1 Kor.5.6)

Pokusa diabelska? - 

Ale mam też podejrzenie, że to 
właśnie obfitość i dostatek 
wszystkiego osłabił ich czujność 

"I rzeczywiście, pobożność jest wielkim zyskiem, 

Zawsze się zastanawiałem dlaczego, akurat wybrali 

Drzewo, które było przez Boga 
zakazane. Dlaczego? 

Wszystko było dostępne 
Czego więcej trzeba? 

i przysłonił im prawdziwe 
zagrożenie, jakim było to jedno 
niebezpieczne drzewo rosnące w środku ogrodu.                                                                                                          

O podobnym zagrożeniu pisze Paweł do młodego 
Tymoteusza:                                     

Setki czy nie tysiące różnych odmian roślin, kwiatów, 
krzewów i drzew. Wszystko dostępne w całym swoim 
pięknie i okazałości. Wielka obfitość i różnorodność 
wszelkich nawet nieznanych nam dzisiaj roślin. 

Są rzeczy, które na pierwszy rzut oka nie wydają się 
ważne, ale w rzeczywistości mogą mieć kolosalny wpływ 
na nasze życie.

„Toteż, gdy Go ujrzałem, padłem do nóg Jego jakby 
umarły” (Obj.1.17).

Bardzo dobrze widać to już na pierwszych kartach Biblii. 

Bóg powiedział do Adama i Ewy, że ze wszystkich drzew 
ogrodu możecie jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie 
wolno wam jeść, bo gdy tylko zjecie z niego na pewno 
umrzecie. (1 Moj.3.3)

w najlepszej jakości.

A koroną tego wszystkiego był Bóg, który od czasu do 
czasu zaszczycał ich ogród Swoją obecnością.  

Ale oni wybrali... te jedno drzewo. 

jeżeli jest połączona z poprzestawaniem na małym. 
Albowiem niczego na świat nie przynieśliśmy, dlatego 
też niczego wynieść nie możemy. Jeżeli zatem mamy 
wyżywienie i odzież poprzestawajmy na tym. 
A ci, którzy chcą być bogaci wpadają  w pokuszenie i 
sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, 
które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem 
korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy; 
niektórzy ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali 
się sami w przeróżne cierpienia." (1 Tym.6.6-10)

te drzewo? Obydwoje mieli do dyspozycji cały ogród. 

BO CHOĆ NIE WIELKĄ MASZ MOC, jednak 
zachowałeś moje Słowo i nie zaparłeś się mojego 
Imienia... . Ponieważ zachowałeś nakaz mój by przy 
mnie wytrwać, przeto i Ja zachowam cię w godzinie 
próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć 
mieszkańców ziemi. 



Wszystko to zaczyna się od jednego małego ziarna, które 
w Bożych warunkach wzrasta stając się dla nas wielkim 
błogosławieństwem. 

Cudowność Bożego Słowa polega na tym, że działa ono 
tylko wtedy, gdy cierpliwie dzień po dniu zasiewamy 

Inaczej staje się dla nas tylko pustą nic nieznaczącą literą.

Tak było w Betlejem, które jest początkiem drogi do 
naszego wybawienia i zapowiedzią przyszłej chwały.                                                                         

Jezus porównał Królestwo Boże do małego ziarna 
gorczycy, które na pozór może wydawać się bez znaczenia                                                      
jednak w tym ziarnie tkwi siła.                                                                                        

„Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie 
było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postacie 
Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być 
równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął 
postać sługi i stał się podobny ludziom; a okazawszy się 
z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był 
posłuszny, aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. 
dlatego Bóg wielce Go wywyższył i obdarzył imieniem, 
które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa 
zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod 
ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus 
Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.” (Fil.2.5-11). 

Nie miał pretensji, gdy zabrakło miejsca w gospodzie i nie 
czuł zniewagi, gdy Jego ukochany SYN został złożony    

w żłobie przeznaczonym dla zwierząt.                                                   
Mógł jednym Słowem wszystko zmienić, ale tego nie 
zrobił. Nie walczył o swoje, ale dał nam przykład.                                                                                

Bóg przychodzi do nas w słabości. 
Nie unosi się dumą i nie obraża się, choć wielu krzywi 
Jego drogi, lub nie chce mieć z Nim do czynienia. 

Nie bez przyczyny Bóg wybrał takie miejsce dla swojego 
Syna. Jest ono dla nas znakiem i wskazówką, że pokora, 
uniżenie zawsze prowadzą do chwały.

je do „roli swego serca” i zaczynamy stosować w życiu.                                

Ziarno Słowa Bożego jest naszym materiałem 
budowlanym. Gdy będziemy żyć jego klimatem, 

I podaje powód, dla którego tak zdecydował:

Stało się dla nas błogosławieństwem 
i wielkim zbawieniem od Boga. 

to co jest niczym, aby to co jest czymś unicestwić. 
Aby żaden człowiek nie chełpił się przed obliczem 
Bożym” (1 Kor. 1.27- 30).  

- Nie poszukuj Bożej mocy, ale zdaj sobie sprawę, że ona 
przychodzi zawsze w naszej słabości i potrzebie.  

- Ucz się poprzestawać na małym - (cokolwiek by to 
znaczyło). Bo wtedy odwracasz wzrok od siebie

Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą.

nie jest łatwa ani prosta

a gdy ZIARNO wyrosło to wydało plon. 

„Dosyć masz, gdy masz łaskę moją, albowiem pełnia 
mej mocy okazuje się w słabości” (2 Kor.12.9)                           

           

W naszej zniewadze, prześladowaniach czy uciskach, 
które znosimy dla Chrystusa. Bóg powiedział; 

 i zostawiasz miejsce dla Bożego działania.

„Ale to, co u świata głupiego wybrał Bóg, aby 
zawstydzić mądrych, to co u świata słabego wybrał 
Bóg, by zawstydzić to co mocne, i to co jest niskiego 
rodu u świata i co wzgardzone wybrał Bóg, w ogóle 

 Lekcja, która płynie z Betlejem 

 

- Bądź zależny od Boga we wszystkim. 

Bóg umieścił „małe ziarno” w betlejemskim żłobie, 

wzrostu i ochrony. 
wtedy Duch Święty będzie używał go dla naszego 

Życie to podróż, nie cel! Twoje życie dzieje się tu i teraz. Podróż odbywa się każdego dnia, a znaczenie znajdziesz, 
kiedy poszukasz większego celu. Jeśli będziesz miał oczy wiary, każdego dnia znajdziesz małe radości. 

jak bardzo cieszymy się naszą podróżą. Zamiast dręczyć się myślami w sprawach, nad którymi nie mamy kontroli, 
skupmy się na tym, na co możemy mieć wpływ, a resztę zostawmy Bogu. 

Pisarz Phil Cooke tak napisał: „
Muszę zaufać, że Bóg ma nad wszystkim kontrolę, bo domagając się odpowiedzi przejmuję Jego rolę. 

Postanowiłem odprężyć się i pozwolić Mu być Bogiem, a mnie sobą". 

Salomon pisał: „Dalej więc – jedz radośnie swój chleb (…), bo Bóg już przejrzał twe dzieła. Niech Twe szaty zawsze 
będą białe, a na głowie niech nie braknie olejku. Używaj życia z ukochaną żoną przez te ulotne dni, które Bóg dał 

ci pod słońcem (…), bo to twoja nagroda za trud, który pod słońcem codziennie podejmujesz. 

do którego zmierzasz, nie ma działania ani planowania, ani poznania, ani mądrości"

Salomon przyznaje, że ostatecznie wszystkich kończy jeden kres - śmierć. Jedyna różnica polega na tym, 

Dobrze zrobisz, przyswajając sobie takie podejście!

Wszystko, co uznasz za warte zrobienia, zrób stosownie do swych sił, bo w świecie umarłych, 

Na co więc czekasz? Aż skończysz studia? Ożenisz się? Będziesz miał dzieci? Przejdziesz na emeryturę? 

każdy dzień jest darem od Boga 
 Kaz. Sal. 9,9
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Bob i Debby Gass
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 to religia

i zostajemy wciągnięci w swoisty rodzaj bałwochwalstwa 
(zob. Wj 23,24).

Na przykład zadaniem hatha-jogi – opartej na ćwiczeniach 
fizycznych – jest to, aby przez pozycje ciała sprawić, by ta 
energia podniosła się wyżej w ciele.

Wielu badaczy kultur wschodnich wyraźnie zaznacza, 

Otóż nie jest to żadna ze znanych energii 
fizycznych; jest to energia okultystyczna – czyli 
taka, której nie da się ani zmierzyć, ani zważyć. 

Ta „energia" nazywa się kundalini, a przedstawia się ją 
jako małego węża (por. Rdz 3,1).
Ma on przechodzić od podstawy kręgosłupa aż do czubka 

Ojciec Joseph Marie Verlinde – katolicki kapłan – 
jako młody, dobrze zapowiadający się naukowiec 
stracił wiarę. Na fali popularności filozofii 

Wschodu zainteresował się jogą i medytacją. Poznawszy 
ówczesnego guru medytacji transcendentalnej – 
Maharishiego Mahesha Yogi, spędził kilka lat w aśramach 
himalajskich [aśram to klasztor lub szkoła religijna – 
przyp. red.], będąc jego uczniem. Tam zgłębiał filozofie 
wschodnie i tam również dokonało się jego nawrócenie.

Co to za energia?

Na czym polega joga?

i praktykowania jogi jako  oczyszczania ciała, głównie 
dlatego, że obiecuje to wieczną młodość.

W swoich świadectwach ojciec Verlinde tłumaczy, na 
czym dokładnie polegają ćwiczenia jogi. Mówi on, iż 
zadanie jogi polega na tym, ażeby energię ziemską unieść 
w naszym ciele aż do czubka głowy – bo jeśli energia 
ziemska połączy się z energią kosmiczną, wówczas 
zniknie „iluzja indywidualnej osoby".

Czy rzeczywiście jest to możliwe?

że joga z założenia zanurzona jest w świecie bogów 

Czy to tylko ćwiczenia?

Częstokroć nawet ludzie wierzący dają się ponieść 
fali „dobroczynnej siły" jogi, twierdząc, że 
przecież dla nich to tylko relaksujące ćwiczenia 

fizyczne i nie wiążą ich z określoną filozofią. 

Ojciec Verlinde podkreśla, że są różne rodzaje jogi, ale 
wszystkie one mają ten sam cel.

W powszechnej opinii joga to tylko coś, co ludzie robią, 
żeby się rozruszać i przyjmują różne pozycje, żeby 
rozciągnąć ciało. Dla większości osób praktykujących 
dziś jogę na Zachodzie jest to tylko system przyjmowania 
pozycji ciała, który oferuje wiele korzyści zdrowotnych. 
Takie postrzeganie – według joginów - ogranicza pełne 
doświadczenie jogi tylko do tego, co dzieje się na macie. 
Ten aspekt jogi jest tylko jednym z najmniejszych 
kierunków znajdujących się w całości jogi. 
Ludzie mają nieomal obsesję na punkcie ćwiczenia 

I duchów i polega na przywołaniu ich obecności (co może 
doprowadzić do opętania), a poszczególne pozycje 
jogiczne poświęcone są różnym bożkom. Gesty i 
ćwiczenia w jodze nie mogą być więc neutralne duchowo. 
Prowadzi to do tego, że ćwicząc ją (choć nie zawsze 
świadomie), otwieramy się na działanie złych duchów 

W Stanach Zjednoczonych  (pewnie na całym świecie) 
istnieje obecnie ogromne zainteresowanie jogą i to 
zainteresowanie będzie się ciągle zwiększało. 
Dane statystyczne mówią, że w samych tylko Stanach 
Zjednoczonych  już 20 milionów ludzi praktykuje jogę, 
podczas gdy jeszcze 2 lata temu suma ta wynosiła 

Słowo „joga" oznacza: „łączyć", i dlatego jest to 
łączenie tego, co jest skończone  z tym, co jest 
nieskończone, ograniczone  z tym, co jest 

nieograniczone. Joga jest ścieżką do swojego wnętrza. 
Oznacza zjednoczenie materii z duchem, mikrokosmosu 
z makrokosmosem, albo inaczej mówiąc zjednoczenie 
człowieka z bóstwem. Jeśli wiesz, jak pokierować swoją 
energię w kierunku wyższych aspektów twojego istnienia, 
możesz osiągnąć wewnętrzny spokój - powiadają jogini.

9 milionów.

JOGA
„Głęboko w każdym człowieku znajduje się rezerwuar spokoju. Można też powiedzieć, że każdy 
człowiek podświadomie lgnie do niezmiennie, odwiecznej błogości". Jak ją jednak osiągnąć?



-7-

wiąże się z przyjęciem nauk hinduizmu. 
Joga to system filozoficzny, a jej praktykowanie 

To duchowość, która doprowadziła mnie do 
ogromnego cierpienia fizycznego 

Niestety, to jest najgorsza forma bałwochwalstwa, 
zaproponowana przez szatana na samym początku:

Zastanawiające jest to, że tekst biblijny właśnie w tym 
miejscu utożsamia szatana z wężem. 

i otwieraniem się na działanie złych duchów.

„Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią 
Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie 

„Joga to nie ćwiczenia fizyczne. 

Joga jest systemem ćwiczeń wywodzących 
się z religijnego światopoglądu, w którym nie 
ma miejsca dla osobowego Boga.
Celem tych ćwiczeń jest uruchomienie 
okultystycznej energii (nieprzypadkowo 
utożsamianej z wężem), zatracenie własnego 
ja, co może doprowadzić do zniewolenia 
demonicznego.

Natomiast każda próba samodzielnego osiągnięcia 
zbawienia jest odrzuceniem daru Bożego miłosierdzia 

„Będziecie jak Bóg" (Rdz 3,5).

i od tego, co dawało mi kiedyś 
prawdziwą radość".

»całkowitej jedności« […]. 
Na ostatnim stopniu tego przeżycia mistyk nie powie 
do swojego Boga: »Jestem Twój«, lecz jego formuła 
będzie brzmiała: »Ja to Ty«".

Dzisiaj już wiem to, czego nie powiedziano mi na 
zajęciach – że powtarzane w sanskrycie mantry mogą być 
imionami hinduskich bóstw czy duchów. […]

i duchowego, odsunęła mnie 
od znajomych

Co mówi Pismo Święte?

Musimy zdać sobie sprawę z tego, że człowiek 
sam nie może zdobyć sobie zbawienia – jest to 
dar, który otrzymujemy. Bóg bowiem, pragnąc 

obdarować nas pełnią szczęścia, tak bardzo nas umiłował, 
„że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w 
Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne" (J 3,16).

Dzięki ofierze Chrystusa możemy naprawdę łączyć się 
z Nim i napełniać się Jego Duchem:

Za wielką bowiem cenę zostaliście nabyci. 
Chwalcie więc Boga w waszym ciele!" (1 Kor 6,19-20).

Ponadto słowo Boże nas zachęca: 
„Nieczystego się nie dotykajcie" (2 Kor. 6, 17), „ 
Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego" 

od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? 

(Rzym 12, 9), a „Od wszelkiego rodzaju zła z dala się 
trzymajcie" (1 Tes. 5,22). Od jogi w szczególności.

głowy. Ponieważ początkiem jest podstawa kręgosłupa, 
dlatego właśnie jogę ćwiczy się na siedząco w pozycji 
kwiatu lotosu.

Gdzie dokładnie ma przechodzić 

 jest doświadczenie tożsamości: mistyk tonie w oceanie 

ta energia?

i tak im się otworzą«. 

Możemy więc zauważyć, że joga 
koncentruje się wokół czakr. Ruchy 
ciała, oddychanie, koncentracja – 
wszystko to po to, żeby uruchomić czakry.

Czy ćwiczenia jogi zbliżają do Boga?

Ma się ona wznosić kanałami okultystycznymi – 
czyli takimi, które nie należą do naszego ciała 
fizycznego. Według wierzeń wschodnich mamy 

trzy takie kanały, które przecinają się siedem razy.

„Jestem przekonany, że joga jest satanistyczna – każda 
joga. Kto ją praktykuje, otwiera siebie samego na 
działania demoniczne".

Właśnie te punkty przecięcia są interesujące, bo tam 
znajdują się czakry – takie niby-pompy energetyczne, 
które mają zasysać energię (kundalini) do góry.

Na przykład za pomocą precyzyjnych 
technik oddechowych doprowadzamy 
się do stanu, w którym zostaje ona 
przepchnięta do góry.

Aby to ułatwić, joga zaleca, oprócz ćwiczeń fizycznych, 
także ćwiczenia oddechowe – pranajama. Ich cel jest 
dokładnie taki sam – mają one pomóc unieść tą energię. 
Jak to zrobić? 

ja osobowe znika i pojawia się poczucie jedności ze 
wszystkim.

w taki sposób, aby wywołać rezonans 
w tych właśnie niby-pompach 
energetycznych (czakrach).

i praktyka są ze sobą nierozłączne" 

Wszystko dąży do tego, aby energię (kundalini) 
doprowadzić do czubka głowy, bo kiedy tak się stanie, 

Trzeci rodzaj jogi dotyczy technik 
koncentracji. Polegają one 
na powtarzaniu w umyśle mantr, które 
są słowami specjalnie dobranymi 

„Niektórzy zwolennicy jogi twierdzą, że nie widzą nic 
złego w jej praktykowaniu, bo odrzucają stojącą za tym 
wszystkim filozofię. Tak rozumianą jogę traktują oni tylko 
jako swego rodzaju zestaw ćwiczeń, służących relaksacji. 
Zapytano o to nawet pewnego indyjskiego jogina, który 
miał z uśmiechem odpowiedzieć: »Niech ćwiczą. Czakry 

Propagatorzy jogi bardzo jasno stwierdzają, że filozofia 

W żaden sposób! Pewien człowiek, u którego joga 
spowodowała poważne zniewolenie 
demoniczne, powiedział:

Charakterystyczną cechą tego rodzaju mistyki (jogina)
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Zaczęłam poszukiwać Boga żywego, nie takiego jakiego 
znałam z dzieciństwa. 

Kiedy miałam trzy lata.. opuściła nas matka. Mam na 
myśli nas, czyli mojego brata, mnie i moją 
rodzinę... Mogę powiedzieć,                    

Zaczęłam szukać Boga, ale w dziwny sposób, bo tak 
naprawdę, nie tam, gdzie trzeba. Fascynował mnie 
buddyzm, to że ci ludzie medytują, doświadczają różnych 
rzeczy. Sięgałam po horoskopy, po senniki, chciałam mieć 
coś, co jest takie transcendentalne, co jest po prostu 
niesamowite i chciałam czuć przenikanie. 

że większość swoich dni jako dziewczynka i nastolatka 
borykałam się z poczuciem odrzucenia i samotności. 
Miałam świetną prace w bardzo dobrze funkcjonującej 
firmie,byłam stylistką. Realizowałam swoje pasje, 
skończyłam studia. Właściwie wszystko, czego się 
dotykałam, kończyło się w pewien sposób sukcesem. 
Była to jednak pewna fasada, bo w środku była pustka. 

Chciałam doświadczyć Go w swoim życiu.

Byłam w stanie doświadczyć czegoś nadnaturalnego. 

Okazało się, że tak naprawdę było to początkiem mojej 
wielkiej tragedii. W moim życiu zaczęły się koszmary, 
które nabierały, że tak powiem, na mocy i w nocy nie 
mogłam spać. Często bałam się kładąc do łóżka zasypiać. 
Wolałam jak najwięcej czasu przeczekać, żeby nie 
doświadczać tych wszystkich strasznych rzeczy, które  śniły 
mi się. Rano budziłam się zmęczona i wykończona 
psychicznie i fizycznie.

Horoskopy, senniki i Joga

a także sprawiedliwość. 
To, co dał mi Bóg, to serce pełne miłości, pokój w moim 
sercu, który przewyższa wszelki umysł. 

to była wyjątkowa dla mnie chwila. 
Bardzo wtedy płakałam, czułam silne oczyszczenie, 

Bóg przyszedł z przekonaniem, że On to zabierze i że będę 
miałam pokój. Oddałam Mu moją nienawiść i rozpacz, 

Mogę o tym powiedzieć dlatego, że towarzyszyły mi 
właśnie rozpacz, towarzyszyło mi coś co rozdzierało moje 
serce na dwie części, nie byłam w stanie normalnie o sobie 
myśleć, a Bóg to serce wypełnił swoją miłością.

Czułam w sposób fizyczny, jakby Bóg zabrał ze mnie coś 
niewidzialnego i ciężkiego. 

Rozpoczęłam ćwiczyć jogę. Potem dołączyłam tai chi. 
Oprócz tego, że traktowałam to zdrowotnie to myślałam, 

Miałam taki dzień, kiedy po prostu padłam na kolana 

Było to doświadczenie z Bogiem, jakiego zawsze 
pragnęłam. Doświadczyłam wtedy Jego niezwykłej miłości. 

że teraz będę właśnie walczyć o moją przestrzeń 
wypoczynku, czyli sny; że wpłynę przez moje pozytywne 
myślenie i świadomość na to co się ze mną dzieję. 
Niestety tak się nie stało, te koszmary wręcz nabierały na 
mocy i moja sytuacja była rozpaczliwa. 

w nocy stwierdziłam, że już tego dosyć i muszę to zmienić. 
Muszę coś z tym zrobić. 

Przyszłam do mojego męża i poprosiłam go o rozmowę, 
opowiedziałam mu o tych koszmarach o tym jak bardzo 
cierpię, że to ma destrukcyjny wpływ na moje życie. 

Akurat taką stronę znalazłam. 

Kurs bardzo zbliżył mnie do Jezusa, pokazał mi bardzo 
ważne treści - to, że mogę oddać życie Jezusowi, w decyzji. 
Właśnie to było dla mnie zaskakujące, jak mogę w ogóle 
decydować o tym, że mogę oddać się Jezusowi. 

Początek zmiany

i kiedy czułam wszech ogarniającą miłość Boga. 

Pokazał mi również przestrzeń mojego życia, która nie była 
dobra, która była grzeszna. Zobaczyłam to, że to grzechy 
oddzielały mnie od mojego Boga i że teraz On chce przyjść 
i to wszystko naprawić. To było coś tak spontanicznego, 
co przeniknęło mnie do szpiku kości. 

Pewnego dnia kiedy doświadczyłam czegoś strasznego 

Tymczasem ta decyzja była bardzo osobista i miała zależeć 
wyłącznie ode mnie. To Jezus chciał usłyszeć moje „tak”. 
Ja wtedy oddałam życie Jezusowi, ale w trakcie tej ścieżki 
stało się coś niezwykłego. 

Wtedy czułam się kochaną córką mojego taty.

Tam zaproponowano mi kurs Dlaczego Jezus? Na początku 
byłam wściekła, chciałam szybkiego rozwiązania mojego 
problemu, chciałam żeby te sny się skończyły i żebym 
miała tak zwany „święty spokój”, żeby to była rzecz, która 
już jest za moimi plecami i mogę iść dalej przed siebie.

Już nie potrafiłam się tak świetnie realizować i patrzeć się 
tylko na to co wewnętrzne, ale doświadczałem silnego bólu 
i pustki. Kolejnym krokiem, który zrobiłam było 
znalezienie strony platformy Szukając Boga. 

Spotkanie z Jezusem

Przecież na mszy świętej w niedziele mówię wyznanie 
wiary i to powinno być jak gdyby przyklepane. 

joga
niebezpieczna

 świadectwo
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Danusia i mąż Dmitry

fot.M.J. Karel

Chwała Bogu za: Módlmy się o:

kobiety z ludu Dirashe

Drodzy w Panu

Łukasza 2:14
,,Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".

Pierwszy miesiąc pobytu w Etiopii mam już za sobą. Do zadomowienia się jeszcze mi trochę brakuje, ale tymczasowe 
mieszkanie w pokojach gościnnych naszej organizacji SIL Etiopia zaspokaja moje podstawowe potrzeby. 

Na dobry początek dnia, przed rozpoczęciem pracy, mamy poranne rozważania Bożego Słowa. W czasie Adwentu czytamy 
Księgę Daniela, czerpiąc dużo zachęty z postawy Daniela, która zaowocowała uwielbieniem Boga z ust perskiego króla 

Dariusza: "...On jest Bogiem żyjącym i trwa na wieki. On ratuje i uwalnia, dokonuje znaków i cudów na niebie i na ziemi." 
Największym z tych cudów było narodzenie Bożego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. 

Wyprawa na południe Etiopii: Konso, Birayle, 

Odwiedziliśmy tam lokalne szkoły, 
w których dzieci uczą się już 
z przygotowanych przez nas w poprzednich 
latach podręczników.
Moja koleżanka, pracując z tymi samymi 
zespołami podczas mojej nieobecności, 
pomogła w redakcji książek, jako lektury 
uzupełniającej na poziomie klas 1- 4.           

yła to wspaniała wyprawa, podczas Bktórej udało mi się poznać nowe dla 
mnie tereny Gawwada, zamieszkałe 

przez lud Ale.

je zarówno na miejscu, jak i w domu, 
z rodzeństwem i rodzicami.

Z funduszy projektu wybudowano niewielkie
pomieszczenia na bibliotekę, z której dzieci 
mogą teraz wypożyczać książki i czytać 

na południe Etiopii oraz udane sesje

mojej pracy w Etiopii;
- bezpieczeństwo podczas podróży

- Boże zaopatrzenie i Jego prowadzenie.

fotograficzne z zespołami;

komplikacjach;

- udany początek nowego etapu

- szczęśliwy powrót do zdrowia po wirusowych

- Boże prowadzenie naszych
Św. pośród ludów Etiopii;
- przemieniające działanie Pisma

działań alfabetyzacyjnych wśród ludu Tsamakko;
- dobrą współpracę z zespołami.

przygotowań do wznowienia

- pokój w Etiopii;
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i błogosławił. Siostrze Marcie Zawadzkiej i Alinie Babicz dziękujemy za przygotowanie pysznej kolacji, a Anecie 
Kulczyńskiej i Bartkowi Celińskiemu za przygotowanie stołów i zaopatrzenie, bez czego spotkanie nie mogłoby się odbyć.

 W niedzielę 15 grudnia mieliśmy okazję gościć pastora Mariana Biernackiego Chrześcijańskiego Centrum Nowe 
Życie z Gdańska wraz z Małżonką. Kazanie pt. „Za drugim razem” było wielkim zbudowaniem dla obecnych na 
niedzielnym nabożeństwie. 

W sobotę Rada Zborowa z żonami uczestniczyła w kolacji z naszymi Gośćmi, którzy dzielili się historią uzyskania obiektu 
kościelnego i postępami prac remontowych, jak również planami na przyszłość. Oby Bóg w dalszym ciągu pomagał 

Jeśli nie miałeś okazji być z nami zachęcamy do wysłuchania kazania z naszej strony kościoła kch.pl lub platformy Radia 
Pielgrzym. Jesteśmy Bogu wdzięczni za dzieło wiary, jakie dokonuje się w Gdańsku w związku z adaptacją i rozbudową 
siedziby Zboru gdańskiego. Nasza niedzielna kolekta również została złożona na ten cel. 

świadectwo nawrócenia artysty. 

19 grudnia, to jest w czwartkowy wieczór, 
gościliśmy Piotra Płechę, który wystąpił z koncertem 
kolęd „Bóg się rodzi moc truchleje, Pan niebiosów 
obnażony”. Faktycznie w owym uniżeniu się 
i obnażeniu Jezusa. Jego imię zostało wywyższone 

Przepiękny koncert zgromadził około 180 osób, które 
mogły usłyszeć ewangelię płynąca z treści kolęd. 
Bogu dzięki za wspaniały czas.

gitarzysta basowy w zespole Budka Suflera. 
i uwielbione i w tym koncercie. Piotr Płecha niegdyś

typu: „Jolka, Jolka”, ale swój talent, głos i życie 
poświęcił dla Jezusa. Wzruszające było słyszeć

Po swoim nawróceniu nie chciał już śpiewać piosenki

„Uniżenia Jezusa” dzielił się Pastor Zboru Piotr Karel.

i dziękować Bogu za narodzenie się Jezusa Chrystusa. 
Jesteśmy Bogu wdzięczni za wierzących w Kołobrzegu 

i zagranicy mogliśmy wysłuchać tekstu o narodzeniu się 
Jezusa w ośmiu językach (polskim, ukraińskim, 

niemieckim, angielskim, niderlandzkim, hiszpańskim, 
rosyjskim i greckim). Kazaniem na temat 

Z kolei drugi Dzień Świąt w wieczornej

Pewnie na całym świecie chrześcijanie 25 grudnia 
gromadzą się na nabożeństwach, by wspominać 

i okolicy, którzy również tłumnie przyszli na owe 
świąteczne nabożeństwo, aby w modlitwach, śpiewanych 
kolędach, słuchaniu Słowa Bożego uczcili pamięć tego 

największego wydarzenia w historii ludzkości jakim było 
wcielenie Syna Bożego. 

Zgromadzeni z różnych stron kraju 

wysłuchaliśmy świadectw osób przygotowujących się do 
chrztu. Czas bardzo szybko minął, a my jesteśmy Bogu 

wdzięczni za społeczność i możliwość bycia razem.

społeczności przeżywaliśmy wspaniałe chwile 
chrześcijańskiej agapy. Przy stolach z ciastem i owocami 

śpiewaliśmy kolędy, słuchaliśmy wierszy 
bożonarodzeniowych, a przede wszystkich

Wizyta pastora Mariana Biernackiego

NABOŻEŃSTWA ŚWIĄTECZNE

Koncert Świąteczny

fot. Magda Pazio
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fot.M.J. Karel

Rezerwacja i informacje: Olga Polakowska   tel. 793 434 456
Pokoje gościnne w budynku kościelnym; stały dostęp do internetu; miejsce do parkowania samochodu

Zapraszamy 

z różnych stron Polski i z zagranicy. 
Sala z ledwością pomieściła wszystkich 
uczestników szczególnego nabożeństwa. 
Był to dzień, w którym pastorzy zboru 
błogosławili pięcioro małych dzieci 
polecając je w modlitwie Bogu. 

i ofiarowanych Bogu byli: Rudi Karel, 
Nela Maksińczyk, Elena Kamińska, 

Sławomir Kulczyński, a kazaniem na 
temat: „Kto jest moim bliźnim?” dzielił się 
lider młodzieży Zboru w Polkowicach brat 

Rodzicom błogosławionych dzieci 
dziękujemy za pyszne ciasta jakim 
dzieliliśmy się w sali społecznościowej 
po nabożeństwie.

Ponadto młodzież z Polkowic usłużyła nam 
dwoma pieśniami. 

Hanna Mijewska i  Mia Leah Byczkowiak. 

Wśród dzieci poświęconych

To wielka chwila dla rodziców, dziadków 

Tomasz Jakubowski. 

Nabożeństwo prowadził starszy Zboru -

Ostatnie niedzielne nabożeństwo 
zgromadziło wielu wiernych    
Zboru kołobrzeskiego, jak i gości

i całego Zboru. 
Niech te małe istotki rosną na chwałę 
Bogu i ku pożytkowi dla ludzi. 

Ostatnia niedziela roku

do tej wspaniałej uroczystości. Jako zbór witamy nowe siostry: Kornelię Downarowicz, Zofię Koziak, Kamilę Strzelczyk, 
Helenę Wójcik oraz brata Huberta Sękowskiego. Zbór w Nowogardzie wita siostrę Magdalenę Giedrys. 

w nadchodzącym nowym 2020 Roku. Bratu Bogdanowi Pilichowskiemu dziękujemy za trud przygotowania baptysterium 

Radością naszą było, iż kilka osób na wezwanie pastora 
zadeklarowało chęć pójść za Jezusem i ślubowania Mu wierności 

                                                    Nowo ochrzczonym życzymy wytrwałości i błogosławieństwa Bożego.

Jesteśmy niezmiernie wdzięczni Bogu, że ostatni dzień roku 2019 
mogliśmy kończyć w szczególnej atmosferze. Pięć sióstr i jeden 
brat w tym dniu wyznało Jezusa, jako swego osobistego 

Zbawiciela poprzez chrzest wiary. Nabożeństwo zgromadziło wielu 
zborowników oraz gości ze zboru w Nowogardzie, Łobza, Chociwla, 
Polkowic. Nabożeństwo prowadził pastor zboru Piotr Karel, natomiast 
kazanie na temat chrztu wygłosił prezbiter naczelny Kościoła 
Ewangelicznego w RP – pastor Cezary Komisarz. Przy chrzcie wiary 
usługiwał starszy zboru kołobrzeskiego – br. Daniel Miszke. 

Ostatni dzień Starego Roku

Rudi KarelNela Maksińczyk

Elena Kamińska,Hanna Mijewska
Mia Leah 
Byczkowiak 



fot.M.J. Karel

BLISCY SOBIE

Nabożeństwo Niedzielne godz.10.00
Czwartkowe studium Słowa Bożego godz.18.00

styczeń

15 Ade Oyedemi

13 Piotr Karel
15 Danuta Ostrowska

19 Marianna Bakowicz

31 Zofia Dołkowska
26 Grażyna Kwiatkowska

Damianowi Pieli (03), Ani i Zenkowi Schweda (06 i 26) 

Władkowi Zapotocznemu (14), Dawidowi Karel (16), 
Małgorzacie Łagowskiej (17), Laurze Prociak (20), 
Tomaszowi Jakubowskiemu (20), Marii Karel (21), 

Henrykowi Kufeldowi (26), Ninie Hury ( 27), 
Zbigniewowi Kalisiowi (27), Magdzie Wronisz (30), 

Lucynie Zborowskiej (31)

Monice Ołów (11), Marianowi Dwulatowi (12), 

do dnia dzisiejszego. Bóg obdarzył Jubilatów wielką 
rodziną, a w ostatnich latach jeszcze większą

i świadkami wierność i miłość do końca życia. 

rodziną zborową. Bracia i siostry Zboru w Kołobrzegu 
życzą Jubilatom dalszych pięknych rocznic.

Przez trudy i znoje codziennego, niełatwego życia razem

Niesamowite! W dniu 11 stycznia 1950 roku w kościele 
w Brojcach ślubowali sobie przed Bogiem 

01- 04. g.18,00 Spotkania modlitewne.

21 -Wtorek-  Grupy Domowe. 

05 - Niedziela - Życzenia braci

9 - Czwartek -  Spotkanie odwołane

Temat - Saul „Nie początek, lecz koniec zbawia”

30 - Czwartek - Wykład - Uwielbienie Boga

7-8.01 - Obrady Rady Kościoła

02.02. 2020. Niedziela -  Usługa gości z USA

31 - Piątek - g.18,00 Spotkanie dla rodzin

- o spotkania dla młodzieży
- o spotkanie dla rodzin

  R. Zagrodnikowej, J. Klamuta.

- o posiedzenie Rady Kościoła (Warszawa)

- o zbawienie Anity z Niemiec 
- o zbawienie i błogosławieństwo dla całej rodziny 

- o osoby, które utraciły kontakt ze Zborem

  R. Kakowskiego, T. Szyszki, Z. Gutkowskiego, 

- o nabożeństwa i uroczystości w styczniu

- o pomoc chorobie dla s. Laury Prociak, Leszka Czyża, 
  Tadeusza Antczaka, Doroty Oyedemi, Krzysztofa \

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

- o nowe siły dla liderów Grup Domowych
- o Tydzień Modlitwy

- o nauczycieli Szkoły Niedzielnej

- o odwiedziny Gości z USA (Hatfield)

  J. Grudzińskiej, J. Lewandowskiej, L. Puc, 

  Kaczmarka

- o pomoc w chorobie i wieku starszym dla: 

- o braci i siostry z Tczewa

  Sękowskich
- o kandydata na pastora Zboru
- o przekaz nabożeństw na on-line

Składamy Ani Gromskiej po odejściu do wieczności 
jej ojca. Niech Bóg pociesza i będzie w tych

trudnych chwilach wsparciem i pomocą.

ROCZNICA ŚLUBU

70 

Wyrazy współczucia

Niech Bóg nadal błogosławi i prowadzi w tym 
doczesnym życiu.

01 Arkadiusz Ostrowski
01 Janina Witkowska

02 Andrzej Ostrowski
04 Natalia Staszewska

07 Ola Polakowska
07 Beata Sienkiewicz-

06 Lucyna Lewandowska

                            Jabłońska

Emilian i Janina Witkowscy

najlepsze życzenia urodzinowe 
składamy rónież
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