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PLAN
TYGODNIA
: NIEDZIELA

CZWARTEK

Nabożeństwo

szkółka niedziela dla dzieci

Ewangelizacja na Rynku
Głównym

10:30

11:00-12:30

18:30-19:30

PIĄTEK

spotkania młodzieżowe OPEN

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

Zachęcamy do udziału w
grupach domowych!

17:00

18:30

Jeśli chciałbyś wzrastać w poznaniu Boga
poprzez społeczność z wierzącymi również w

ciągu tygodnia, dołącz do którejś z
istniejących grup domowych albo zaproś
przyjaciół ze zboru i sami załóżcie swoją
grupę :) Wszystkie osoby, które mają

pragnienie przyłączenia się albo utworzenia
grupy domowej zachęcamy do kontaktu z

pastorem Krzysztofem.



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

Kolekta na potrzeby prześladowanych chrześcijan jest zbierana w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca.

Kolekta na potrzeby Kościoła w Afryce zbierana jest w każdą trzecią niedzielę miesiąca.

W dniach 28-30 października będzie organizowany weekendowy wyjazd zborowy. Wszyscy
są zaproszeni i bardzo mile widziani! Więcej informacji wkrótce.

OGŁOSZENIIA:

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)

Pastor Kanny i Nancy w RPA – Boże
błogosławieństwo dla ich służby w Mozambiku

Nowe miejsce dla naszego Zboru

Boże błogosławieństwo dla naszych
solenizantów

Boże prowadzenia dla służby muzycznej

Boża ochrona i pokój dla Magdy i Natalii Motyki

Zdrowie oraz Boża interwencja w kwestii
znalezienia mieszkania dla Ani Nawrot

Zdrowie i Boża opieka dla Ani Wrony

Marek Bąk 12 września
Krzysiek Biernacki 23 września
Jadzia Brończak 3 września

Agnieszka Cianciara-Frohlich 16 września
Basia Falarz 10 września

Iza Kowalczyk 21 września
Ania Krajewska 6 września

Milena Kulikowska 16 września
Slavik Lozan 26 września

Eugenia Lozan 10 września
Agnieszka Panasium 7 września
Bożena Sołomanow 20 września

Maryla Wilkosz 18 września

SOLENIZANCI:



W Ewangelii św. Mateusza 6:31 możemy
przeczytać:

„Nie troszczcie się więc i nie mówcie: Co
będziemy jeść? albo: Co będziemy pić? albo:
Czym się będziemy przyodziewać?”.

Ten i pozostałe wersety, od 24. do 34., w dobry
sposób oddają to, co działo się podczas mojego
wyjazdu misyjnego do RPA w dniach 04.07 -
10.08.

Niezwykłe jest to jak to wszystko się zaczęło…
Otóż w zeszłym roku w maju z okazji
przyjazdu Kennego i Nancy (małżeństwa
misjonarzy współpracujących ze zborem) do
Polski,
zostały zorganizowane w zborze „Dni
Afrykańskie”. Postanowiłem wtedy, że,
dysponując wolnym wieczorem, wybiorę się na
jeden z nich, a dokładniej na nabożeństwo,
podczas którego kazanie miał mieć Kenny. Był to
dobry czas i stało się wtedy coś dla mnie
niezwykłego... Bóg otworzył mi wreszcie (bo od
dłuższego czasu się o to modliłem i szukałem
rozwiązań) drzwi do wyjazdu do  Afryki poprzez
osobiste zaproszenie. Minęło kilka miesięcy i to
wielkie marzenie stało się faktem.

AFRYKA – LIPIEC/SIERPIEŃ 2016



Będąc w RPA chciałem przede wszystkim...
rozkoszować się Panem i być przez Niego
 prowadzonym tam, gdzie chciałby, żebym się
znalazł i robić to, do czego mnie tam przeznaczył.
Błogosławieństwem był dla mnie 4-dniowy wyjazd
misyjny do Mozambiku, który w niesamowity
sposób poszerzył moje horyzonty, uświadamiając
straszną biedę materialną i duchową tego miejsca,
które Kenny nazwał „doliną suchych kości” znaną
z 37. rozdziału Księgi Ezechiela. Jestem również
Bogu niezwykle wdzięczny za możliwość
odwiedzenia i usłużenia w innych miejsca, takich
jak:  Glendale, Sezela, Kapsztad czy
Johannesburg.

Wyjazd ten był bogaty w różne doświadczenia,
zarówno te wspaniałe, jak oglądanie pierwszego
w historii Mozambiku lokalnego turnieju piłki
nożnej, ale też te smutne, do których można
zaliczyć widok umierającego z powodu
wypadnięcia z otwartego tyłu samochodu
dziecka…
Jestem Bogu również bardzo wdzięczny za
zaopatrzenie, które szczególnie podczas
jakiegokolwiek wyjazdu misyjnego jest namacalne
i widoczne. Ciężko jest opisać taką podróż i
wyrazić wszystkie emocje z nią związane pisząc,
ale mam nadzieję, że udało mi się przedstawić
chociaż cząstkę, chętnie też opowiem więcej,
jeżeli ktoś byłby tym zainteresowany.

Kuba Siemaszko
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