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KWIECIEŃ 2016

Rozkoszuj się Panem, a da ci, czego życzy sobie serce twoje! Powierz Panu drogę swoją,
Zaufaj mu, a On wszystko dobrze uczyni.

 Ps. 37:4-5

10.04, godz. 10:30 Nabożeństwo Dziękczynne
Chcemy podziękować Panu Bogu za 16 lat, które jako Zbór spędziliśmy

na Lwowskiej 30 i prosić Go o błogosławieństwo na kolejne lata

spędzone na nowym miejscu..

„Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł” – 09, 10, 16, 17 kwietnia, godz. 19

„Wschód – Zachód” (spektakl w ramach III Międzynarodowego Festiwalu

Teatru Ukraińskiego) – 19, 21 kwietnia, godz. 19

Scena na Lwowskiej: repertuar kwietniowy:

Rodzina w teatrze:

„Bajka o Jestemach”  - 02, 04 kwietnia, godz. 16:00

„Gino i Suzi, czyli kochaj sąsiada swego jak siebie samego”

– 23, 24, 30 kwietnia, godz. 16:00

więcej informacji: www.studiodono.pl

W kwietniu czekają nas szczególnie wydarzenia…

Kasia Bieg – 17 kwietnia

Lidia Florek-Stokłosa – 3 kwietnia

Jonathan Frolich – 29 kwietnia

Aneta Kowalczyk – 5 kwietnia

Aneta Wszołek – 8 kwietnia

Zbigniew Wszołek – 28 kwietnia!

W kwietniu urodziny obchodzą…

Niech każdy kolejny dzień przynosi Wam jeszcze większą obfitość Bożej

miłości i łaski ku poznaniu Pana Jezusa Chrystusa!



godz. 10:30 – Nabożeństwo

godz. 11:00 – 12:00 - Szkółka Niedzielna dla różnych grup wiekowych

Stałe wydarzenia:

NIEDZIELA

PONIEDZIAŁEK
studium biblijne Galacjan-Rzymian (więcej informacji: pastor Krzysiek)

ŚRODA
godz. 18:30 – Spotkania z Duchem Świętym (Lwowska 30, kawiarnia)

CZWARTEK

godz. 17:00 – Ewangelizacja na Miasteczku Studenckim AGH (więcej

informacji: pastor Krzysiek)

godz. 18:30 – Ewangelizacja na Rynku Głównym (więcej informacji: Aneta

Wszołek)

PIĄTEK
godz. 17:00 – spotkanie młodzieżowe OPEN (Lwowska 30, kawiarnia, więcej

informacji: pastor Piotr, Ania Pyzia i Tomek Kamiński)

godz. 18:30 – Piątkowy SPOT -  studium biblijne ew. Mateusza (Sweet Life, ul.

Warszawska 7, więcej informacji: Mateusz Ciesielski)

godz. 19:00 – grupa domowa „Ojcowskie Serce Boga” (co dwa tygodnie,

więcej informacji: Ania Kulikowska)

Prośby modlitewne:

Nasi solenizanci

Boże prowadzenie i opieka w kwestii nowego miejsca dla Zboru

Błogosławieństwo dla ewangelizacyjnej służby Kościoła



- Prosimy o przynoszenie kartonów (najlepiej po bananach), które potrzebne

będą przy przeprowadzce Kościoła.

- Prosimy o zgłaszanie się do pomocy przy pakowaniu rzeczy do osób

odpowiedzialnych za poszczególne kategorie.

Kuchnia – A. Krajewska

Dekoracje – K. Bieg

Pokój dziecinny – D. Wrona

Biuro – A. Pyzia

Szkółka – A. Kowalczyk

Sprzęt nagłośnieniowy – M. Pyzia

Meble + Łazienka – K. Biernacki

Narzędzia + Biblioteka – Pastor Krzysiek

- Zapraszamy do pomocy w organizacji Nabożeństwa Dziękczynnego.

Można przygotować ciasto, sałatkę lub przynieść zdjęcia/filmy z życia zboru

na Lwowskiej. Chętni proszeni są o kontakt z Anią Krajewską.

Ogłoszenia:

Kontakt: biuletyn.krakow@gmail.com

Pastor: tel: 501 25 35 16, e-mail: kk@ml.baptysci.pl

Numer konta bankowego:  42 1240 4432 1111 0010 2166 7559

Znajdź nas na Facebooku: III Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów w

Krakowie



W marcu nasze siostry Aneta Wszołek, Ania Kulikowska i Iza Bociańska

uczestniczyły w tygodniowej Szkole Ojcowskiego Serca i postanowiły podzielić się

z nami kilkoma złotymi myślami ku zbudowaniu i zachęcie!

Duchowe  sanatorium w Szkole Ojcowskiego Serca Boga,

Mikorzyn, 6-12.03.2016r.

Ef. 1,5 „W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa

Chrystusa według upodobania woli swojej”

Bóg jest doskonałą miłością. Miłość jest naturą Boga, a nie trybem, na który czasem

się przełącza. Ojciec kocha cię takim, jakim jesteś, a nie takim, jakim powinieneś

być. Nie możesz zrobić nic, by kochał cię bardziej, ale też nic, by kochał cię mniej.

Często ograniczamy Bożą miłość do rozmiaru naszych możliwości poznawczych,

a możemy ją pojąć tylko otwartym sercem.

Rz.5,5 „Gdyż miłość Boga rozlana jest w naszych sercach poprzez Ducha

Świętego, który został nam dany.”

Wszyscy jesteśmy w podróży do poznania serca Ojca nie po to, by stać się

lepszymi, lecz by doświadczyć uzdrowienia i akceptacji. Objawienie ojcowskiej

miłości Boga zmienia teologiczną pozycję dziecka Bożego w relację. W Ewangelii

Jana 17, Jezus modlił się abyśmy doświadczali takiej samej miłości i jedności z

Ojcem, której On sam doświadcza. Nie wystarczy jednak objawienie miłości Ojca,

potrzebujemy jej udzielenia przez ciągłe napełnienie.

Stajemy się tym, co o sobie myślimy i wypowiadamy. Dlatego musimy wyznawać

prawdę.

Walkę duchową toczymy głównie w umyśle. Komu pozwalasz zdefiniować to, kim

jesteś? Bogu? Sobie? Innym ludziom?

Możemy pozostać niewolnikami i sierotami, lub wybrać życie w wolności jako córki

i synowie. Wolność nie jest obowiązkowa i nawet Bóg nie może nas przymusić, by

z niej korzystać. Wolność jest darem, który trzeba przyjąć. Prawdziwa wolność to

nie tylko wolność od grzechu, ale też wolność do życia jako syn czy córka Boga.

2Kor. 6,18 „I będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan

Wszechmogący”

więcej na stronie : www.serceojca.pl

Zapraszamy do dzielenia się świadectwami, prośbami i spostrzeżeniami!

Kontakt: biuletyn.krakow@gmail.com

:

Na zachętę…


