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Ewangelizacja na Rynku
Głównym

10:30

11:00-12:30

ŚRODOWE SPOTKANIA MODLITEWNO -
UWIELBIENIOWE NA CZAS WAKACJI

ZOSTAJĄ ZAWIESZONE

18:30-19:30

PIĄTEK

spotkanie młodzieżowe OPEN
(ul. Wyspiańskiego 4 – budynek I
Zboru ChB w Krakowie)

Piątkowy Spot – studium biblijne
dla studentów (Sweet Life,
Warszawska 7)

(co 2 tyg.) grupa domowa
(więcej informacji: Ania
Kulikowska)

17:00

18:30

20:00



Ewangelizacja na miasteczku studenckim jest zawieszona na okres wakacyjny.

Chrzest wodny odbędzie się 7 sierpnia w Bibicach. Wszystkich zainteresowanych prosimy o
wcześniejsze zgłoszenie się do pastora Krzyśka. Chrzest będzie połączony z piknikiem
zborowym. Wszyscy są bardzo mile widziani!

Spotkania Studenckie SPOT organizują wyjazd wakacyjny do Wisły w dniach 4 – 8 lipca.
Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z Ania Krajewską lub Mateuszem Ciesielskim.

Wakacyjny Klub Filmowy rusza 17 lipca, ale wciąż są potrzebne osoby do pomocy oraz
laptop lub DVD, na którym będzie można odtwarzać filmy. Wszystkie osoby, które chciałyby
pomóc proszone są o zgłaszanie się do Ani Turakiewicz.

Zachęcamy do wpisywania się na listę chętnych do pieczenia ciast (lista znajduje się w
kuchni zborowej).

Służba Muzyczna ogłasza nabór do zespołu. Wszystkich, którzy mają pragnienie uwielbiania
Pana Boga poprzez śpiew, grę lub obsługę techniczną uwielbienia prosimy o zgłaszanie się
do Krzyśka Biernackiego (znajomość obsługi konsoli nie jest wymagana).

OGŁOSZENIIA:

Dzieci w naszym Zborze: bezpieczeństwo na
wakacjach, Boża opieka i błogosławieństwo nad ich
życiem.
Pastor Kanny i Nancy w RPA – Boże.
Błogosławieństwo dla ich służby w Mozambiku.
Służba Mirki i Henrego Kalume w Kenii (Light of the
World Foundation) – Boże błogosławieństwo,
prowadzenie i zaopatrzenie.
Nowe miejsce dla naszego Zboru.
Boże błogosławieństwo dla naszych solenizantów.
Boże błogosławieństwo dla służb i ich liderów w
naszym Zborze.

PROŚBY MODLITEWNE:

Kochani bracia, siostry i przyjaciele!
Jeśli jest coś, o co możemy się modlić, dajcie nam znać, gdyż…

"Jeśliby dwaj z was na ziemi, uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca
mojego, który jest w niebie. "(Mat. 18:19)



Kasia Ciesielska – 3 lipca
Debora Frohlich – 2 lipca
Maciek Kamiński – 4 lipca
Agnieszka Krajewska – 2 lipca
Krzysztof Kurnik – 14 lipca
Krystian Majewski – 10 lipca
Jonatan Nowacki – 20 lipca
Ania Panasiuk – 29 lipca
Piotr Słomian – 8 lipca
Ania Turakiewicz – 27 lipca
Ryszard Wrona – 19 lipca

SOLENIZANCI:

Niech Pan Bóg według bogactwa chwały swojej, umocni was w Duchu, aby
Chrystus przez wiarę zamieszkał w sercach waszych, a wy, ugruntowani w Nim,

zdołali pojąć jaka jest szerokość i długość i wysokość i głębokość miłości
Chrystusowej i abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Wszystkiego

najwspanialszego!
(Efezjan 3:16-19)

BIBLIA AUDIO – USŁYSZ TO, CZEGO NIE
PRZECZYTASZ!

Wspaniale jest obserwować, że w dobie postępującej technologii polscy
chrześcijanie nie pozostają w tyle, ale potrafią wykorzystać możliwości,
które oferuje postęp, żeby rozgłaszać chwałę Naszego Pana i głosić Jego
Słowo (i to dosłownie!). To właśnie w Polsce powstaje największe
słuchowisko w Europie, które ma na celu przeniesienie słuchacza w
barwną rzeczywistość wydarzeń biblijnych, nie tylko poprzez słowa, ale
także poprzez dźwięki oddające atmosferę ówczesnego świata. Sami
autorzy tak komentują to przedsięwzięcie: Realizujemy słuchowisko
trwające blisko 110 godzin, rozpisane na ponad 300 aktorów i muzyków,
będące dźwiękową adaptacją najważniejszej księgi świata – Biblii –
Starego i Nowego Testamentu. Zakończenie projektu planowane jest na
koniec 2017 roku, a wszystkie nagrania udostępnione będą za darmo na
stronie internetowej bibliaaudio.pl. Do tej pory udało się nagrać całą
Księgę Rodzaju oraz fragmenty Nowego Testametu i Psalmów.
Zachęcamy do przesłuchania -> http://bibliaaudio.pl/posluchaj/ oraz
wsparcia projektu.

BIBLIA KOMIKS

"Biblia Komiks" - tak nazywa się wydana w 2015 roku
cała Biblia w Formie Komiksu, w którym rysunki
wykonał Brazylijski rysownik Sergio Cariello pracujący
dla Marvel Comics oraz DC Comics (autor między
innymi komiksów o Batmanie i Supermanie). To 750
stron mocnych treści, gdzie widać skupienie na
emocjach i nacisk na ukazanie Jezusa w formie Super
Bohatera. Jest to niezwykle barwna opowieść w
porównaniu z innymi komiksami Biblii które są dość
suche. Komiks pomimo swej niezwykłej dynamiki
zatrzymuje się na najbardziej istotnych sytuacjach, w
których można dodać własny komentarz, ale co
najważniejsze jest bardzo dobrze odbierany przez moją
córkę, która szybko się rozprasza i nudzi czytając Biblię
w tradycyjnej formie. Można kupić za niecałe 50-80zł z
dodatkiem opisującym bunt Lucyfera "Zaczyna się
bitwa".
Tomek Brończak.



Drodzy Przyjaciele!
Jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za wasze
modlitwy, wsparcie i zachęcenie. Od ponad
dwóch miesięcy jestem z córką w Polsce, ale
ludzie nie zawsze pozytywnie zaopatrywali się
na naszą pracę w Kenii. Niektórzy z nich
krytykowali, pytali dlaczego musiałam
pojechać tak daleko. Wszędzie można znaleźć
potrzebujących, nawet we własnym kraju. A
więc dlaczego Mirka musiała pojechać aż do
Afryki? Czy sama jedna może coś zmienić?
To prawda, potrzebujący są wokół nas,
gdziekolwiek byśmy nie byli. Jednak wierzę, że
każdy ma swoje powołanie. Jednemu będzie
dane zostać tam, gdzie jest, innemu wyjechać
daleko do miejsca, które przygotował dla niego
Bóg. Miejsce nie ma znaczenia, liczy się nasza
postawa. Jak to jest z nami? Czy jesteśmy
gotowi, żeby usłyszeć czyjś płacz? A może
przechodzimy obok nie dostrzegając innych?
Czy jesteśmy w stanie okazać MIŁOŚĆ drugiej
osobie?

„Czyńcie innym to, co
chcielibyście aby wam
czynili”
Mat. 7:12

W tym miesiącu gościliśmy w
naszym Zborze naszą siostrę Mirkę
Kalume z córeczką. Mirka wraz z
mężem Henrym służy wśród
najuboższych w Kenii. Kilka dni temu
na swoim blogu umieściła przesłanie,
które towarzyszy jej w służbie w
bardzo trudnych warunkach, gdzie
często musi stawiać czoła beznadziei
i rozpaczy.
Zachęcam do przeczytania!

LIGHT OF THE
WORLD
FOUNDATION –
HENRY I  MIRKA
KALUME

Czy czujemy ból, kiedy ktoś inny płacze, albo
kiedy jest w potrzebie? Co robimy? Czy
cieszymy się, że sami nie musimy przechodzić
przez podobne sytuacje? Czy dziękujemy Bogu
za to, co mamy? Oczywiście nikt nie chce
cierpieć, ja też nie. Czy możemy zatrzymać się
na chwilę i zapytać Boga co chciałby abyśmy
uczynili dla tej jednej osoby obok nas? Jak
możemy pomóc?
Nikt nie wie, co będzie jutro, może sami
znajdziemy się w trudnej sytuacji, i co wtedy?



Fragmenty postu na blogu http://mirka-
henry.blogspot.com/

"Czytając te słowa, przypomniała mi się
rewolucyjna zasada wprowadzona przez Pana
Jezusa, o której przypomniał w pięknym
kazaniu „U Boga wszystko jest możliwe”
Łukasz Turakiewicz. Już nie tylko: nie czyń
drugiemu, co tobie nie miłe, ale właśnie…
CZYŃ DRUGIEMU CO TOBIE MIŁE. Pójdźmy
dalej! Nie zatrzymujmy się na sobie. Prośmy
Boga, aby otworzył nasze oczy na innych,
stawajmy się tacy jak Jezus, który wychodził i
błogosławił, choć sam nic nie miał. Wszystko, co
dawał, wcześniej otrzymał od Ojca, do którego
my też mamy dostęp. Prośmy, aby nam dawał,
abyśmy i my mogli dać, tak jak małe dzieci,
kiedy dzielą się otrzymanymi słodkościami ze
swoim rodzeństwem ku uciesze rodziców.
Praktykujmy czystą i nieskalaną religię, tak jak
zachęcał nas do tego Mariusz Grabowski w tym
miesiącu słowami Jakuba (Jak. 1:27)."

Oczekiwalibyśmy, żeby cały świat
zatrzymał się i zwrócił na nas uwagę.
Uwagę, bracia i siostry! Może jest ktoś
w twoim otoczeniu, kto potrzebuje
pomocy, a ty nie wiesz co zrobić,
PROSZĘ, ZAPYTAJ BOGA, A ON CI TO
OBJAWI.
(…)  Ja codziennie proszę Boga, aby
prowadził moje stopy, dawał mi siłę i
mądrość. Moim pragnieniem jest
wykonywanie Bożej woli. I właśnie to
jest sensem życia: wykonywać Bożą
wolę. William Carey, jeden z misjonarzy
powiedział kiedyś:
Zejdę tam, jeśli będziesz trzymać linę.
Pójdę do jaskini, pójdę do miejsc, do
których ty nigdy nie pójdziesz, ale
musisz trzymać linę. Zejdę, jeśli
będziesz ją trzymał. Pójdę, jeśli
będziesz trzymał mocno, bardzo mocno.
Drodzy Przyjaciele, proszę was o to,
abyście trzymali nam linę. Proszę Boga,
aby przydał na naszej drodze ludzi,
którzy będą się z nami modlić,
błogosławić nas i nasza pracę, wspierać
duchowo i finansowo każdego miesiąca.
„W tym wszystkim pokazałem wam, że
tak pracując, należy wspierać słabych i
pamiętać na słowa Pana Jezusa, który
sam powiedział: Bardziej błogosławioną
rzeczą jest dawać aniżeli brać” Dzieje
Ap. 20:35


