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Będąc w ostatnim czasie w jednym z miejsc 
użyteczności publicznej natrafiłem na taką oto 
sytuację: 

Jak to zazwyczaj bywa w takich miejscach, pod-
czas załatwiania różnych „ważnych” spraw to-
warzyszą nam w tle różne audycje radiowe. 
Trafiłem akurat na wypowiedź znanego polity-
ka. Kiedy jedna z pracujących tam osób usłysza-
ła tą audycję, zareagowała bardzo negatywnie, 
była pełna złości i nienawiści do tego człowie-
ka, nawet nie wsłuchując się w to, co mówił. W 
mojej głowie pojawiły się dwa pytania: Cieka-
we czy zna Go osobiście, skoro wypowiada się 
w taki sposób ( a nawet gdyby tak było, czy nie 
powinna zostawić negatywnych komentarzy 
dla siebie). Dlaczego jest tyle nienawiści w 
świecie? 

Pewnie każdy z nas wierzących znalazł się w 
takiej sytuacji, kiedy to zadano nam pytanie: 
"Jak możesz wierzyć w Boga, który pozwala na 
tak wiele nienawiści i bólu na świecie?", „Gdzie 
był i dlaczego nie reagował Bóg podczas drugiej 
wojny światowej? „Jest to „stara śpiewka” lu-
dzi uważających się za niewierzących lub udają-
cych wierzących. 

A więc dlaczego tak się dzieje, że jest tyle nie-
nawiści na świecie? Czyżby faktycznie Bóg był 
autorem nienawiści i bólu? 

Boże Słowo mówi nam, że „Bóg jest miło-
ścią” (1 Jana 4,8) i w swojej wielkiej miłości do 
człowieka dał każdemu z nas wolną wolę, pra-
wo wyboru, jak będziemy żyć, co będzie dla nas 
w życiu najwyższą wartością, jak również to, 
czy będziemy żyć w nienawiści do innych. 

Na pewno za nienawiść na świecie nie jest od-
powiedzialny Bóg. 

 

W Ewangelii Mateusza, w 15 rozdziale jest opi-
sana sytuacja, kiedy do Pana Jezusa przyszli fa-
ryzeusze i znawcy Prawa w Jerozolimie z pyta-
niem, które ich bardzo nurtowało: Dlaczego 
apostołowie łamią tradycję starszych i nie myją 
rąk przed jedzeniem? Wszyscy wiemy, jak waż-
ne jest mycie rąk. Kiedy ich nie myjemy, albo 
robimy to niedbale, narażamy się na salmonel-
lę, żółtaczkę pokarmową, choroby skóry i ukła-
du oddechowego oraz grypę. Ale oczywiście w 
tym sporze nie chodziło wcale o higienę i zaraz-
ki. Czystość, w rozumieniu faryzeuszy i znaw-
ców Prawa, był to stan wymagany do tego, by 
można było zbliżyć się do rzeczy świętych. Czy-
stość ta miała nie tyle wymiar moralny (choć go 
nie wykluczała), ale była zdobywana poprzez 
określone obrzędy (obmycia ciała, oczyszczenie 
szat, ofiary przebłagalne), natomiast traciło się 
ją na skutek kontaktu z tym, co według Prawa 
(Tory) uważano za nieczyste. 

Pan Jezus kieruje do nich takie słowa: 

„Człowieka czyni nieczystym nie to, co wchodzi 
do ust, lecz to co z nich wychodzi”. 

I w tej wypowiedzi kryje się cząstkowa odpo-
wiedź na pytanie: dlaczego jest tyle nienawiści 
na świecie? 

Ja i ty , każdy z nas ludzi w pewnym stopniu 
jest winny nienawiści, która jest na świecie. 
Grzech spowodował, że człowiek z natury jest 
zły, a to powoduje, że sami 

Jesteśmy za to zło odpowiedzialni. I to my po-
przez nasze decyzje, zachowania, postawy 
(choćby zajście, o którym pisałem na początku), 
wprowadzamy nienawiść na świat. To, co wy-
chodzi z naszych ust czyni nas nieczystymi, peł-
nymi nienawiści. 

 

Pastor Sławek Ciesiółka 

 
Słowo od Pastora... 

Gdzie był i dlaczego nie reagował, czyli Bóg wszystkiemu winien!  
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1.Gdy Pan i Mistrz nasz Jezus Chrystus powiada: 
"Pokutujcie'', to chce, aby całe życie wiernych 
było nieustanna pokutą. 
 
2.W żaden sposób nie można pod wyrazem 
"pokutujcie'' rozumieć Sakramentu pokuty, to 
jest spowiedzi i zadośćuczynienia, które kapłan 
sprawuje. 
 
3.Nie chce jednak Pan rozumieć tu tylko we-
wnętrznej pokuty, gdyż pokuta wewnętrzna, 
bez zewnętrznego uśmiercenia ciała, nie jest po-
kutą. 
 
4.Kara Boża trwa dopóki człowiek czyni sąd nad 
sobą (to jest prawdziwa wewnętrzna pokuta), a 
więc aż do wejścia do Królestwa Niebieskiego. 
 
5.Papież nie chce, ani nie może odpuszczać in-
nych kar za grzechy jak tylko te, które nałożył 
wedle rozumienia swego lub wedle ustaw ko-
ścielnych. 
 
6.Papież nie może winy odpuścić inaczej, jak tyl-
ko zwiastując i upewniając, że Bóg ją odpuścił. 
Ponadto w wypadkach, które są zastrzeżone dla 
papieża do odpuszczenia. Kto by w tym wzglę-
dzie papieża sobie lekceważył, tego wina pozo-
stałaby niezgładzona. 
 
7.Bóg nie odpuszcza nikomu win, jeśli zarazem 
nie przywodzi go do upokorzenia się przed ka-
płanem, jako swoim zastępcą. 
 
8.Ustawy kościelne, traktujące o nakładanej po-
kucie, dotyczą tylko żywych i nie mogą być sto-
sowane do umierających. 
 
9.Dlatego też Duch Święty przychyla nam do-
brodziejstw przez papieża tak, iż tenże w posta-
nowieniach swoich zawsze pozostawał na ubo-
czu na wypadek śmierci i ostatniej potrzeby. 

 
10.Z tego powodu źle i nierozsądnie postępują 
kapłani, którzy odkładają umierającemu do cza-
su czyśćca pokuty kościelne. 
 
11.Zamiana kary kościelnej na karę w czyśćcu - 
to kąkol, posiany oczywiście wówczas, gdy bi-
skupi spali. 
 
12.Dawnymi czasy kary kanoniczne nakładano 
nie po, ale przed absolucją, a to aby się przeko-
nać, czy żal okazany jest szczery. 
 
13.Umierających śmierć zwalnia z pokuty; są oni 
prawnie wolni od wszystkich kościelnych usta-
nowień, bo umierają. 
 
14.Im bardziej umierający tkwi w grzechach 
swoich lub brakuje mu miłości, tym większą to 
rodzi w nim obawę. 
 
15.Będąc blisko bojaźni połączonej z rozpaczą, 
ta wielka obawa wystarcza (pomijając już inne 
rzeczy), by zgotować mękę czyśćcową. 
 
16.Piekło, czyściec i niebo, są względem siebie 
tak różne, jak rozpacz, bliskość rozpaczy i pew-
ność zbawienia. 
 
17.Zdaje się być, że duszom w czyśćcu potrzeba 
zmniejszenia bojaźni i pomnożenia miłości. 
18.Ani rozumem, ani z Pisma nie udowodniono, 
żeby dusze w czyśćcu znajdowały się w stanie 
niezdolnym do zasługi i do wzrostu miłości. 
 
19.I to zdaje się być niemożliwe do udowodnie-
nia, jakoby dusze w czyśćcu, przynajmniej nie-
które, były pewne swego zbawienia i o nie się 
nie troszczyły, jakkolwiek my pewni tego jeste-
śmy zupełnie. 20.Dlatego papież pod przebacze-
niem kary nie rozumie odpuszczenia wszelkich 
kar, ale tych tylko, które sam nałożył. 

 

95 tez ks. Marcina Lutra— 31 X 1517 r.  
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21.Mylą się przeto kaznodzieje odpustowi 
twierdząc, że przez odpust papieski człowiek 
staje się wolny od wszelkiej kary i zbawiony. 
 
22.Papież nie odpuszcza duszom w czyśćcu żad-
nej kary, którą dusze te, wedle postanowień ko-
ścielnych, w życiu tym winny były ponieść. 
 
23.Jeżeli jest możliwe odpuszczenie wszystkich 
kar, to tylko względem najdoskonalszych, a więc 
względem bardzo niewielu. 
 
24.Dlatego też większą część ludu oszukuje się 
przez bezwzględne przyrzeczenie odpustu 
wszystkich kar. 
 
25.Władza, jaką ma papież w ogólności nad 
czyśćcem, przysługuje w szczególności każdemu 
biskupowi i proboszczowi w jego diecezji lub pa-
rafii. 
 
26.Papież bardzo dobrze czyni, że nie z władzy 
klucza, której nie posiada nad czyśćcem, ale 
sposobem prośby przyczynnej udziela duszom 
przebaczenia. 
 
27.Ludzkie brednie opowiadają ci, którzy głoszą, 
że gdy grosz w skrzynce zabrzęczy, dusza z 
czyśćca uleci. 
 
28.Jest to pewne, że gdy grosz w skrzynce 
brzęknie, urosnąć może skąpstwo i chęć zysku; 
skuteczność modlitwy przyczynnej Kościoła zale-
ży natomiast od upodobania Bożego. 
 
29.Któż wie, czy wszystkie dusze w czyśćcu pra-
gną być wybawione, jak nas właśnie poucza le-
genda o Sewerynie i Paschalisie. 
 
30.Nikt nie jest pewny, czy jego żal był szczery, 
tym mniej może być pewny, czy otrzymał zupeł-
ne odpuszczenie. 
 
31.Jak rzadkim zjawiskiem jest człowiek praw-
dziwie pokutujący i żałujący, tak równie rzadkim 
jest taki, który by zyskał odpust prawdziwy, to 
znaczy, że jest ich niewielu. 

 
32.Ci, którzy sądzą, iż mogą zapewnić sobie zba-
wienie przez listy odpustowe, będą wiecznie po-
tępieni wraz z mistrzami swymi. 
 
33.Należy się strzec tych, którzy powiadają, że 
odpust papieski jest najszacowniejszym darem 
Bożym, przez który człowiek może pojednać się 
z Bogiem. 
 
34.Łaska odpustowa dotyczy kary i zadośćuczy-
nienia nałożonych przez ludzi. 
 
35.Nie jest to chrześcijańska nauka, że nie po-
trzeba pokuty i żalu temu, kto z czyśćca wyku-
puje dusze, lub chce nabyć prawo wyboru spo-
wiednika. 
 
36.Każdy chrześcijanin, prawdziwie żałujący za 
swoje grzechy, ma i bez listu odpustowego zu-
pełne odpuszczenie męki i winy. 
 
37.Każdy prawdziwy chrześcijanin, żywy czy 
umarły, ma udział we wszelkich darach Chrystu-
sowych i kościelnych; Bóg mu ich udzielił i bez 
listów odpustowych. 
 
38.Nie należy jednak gardzić odpustem papieża, 
gdyż, jak to już powiedziałem, stanowi on obja-
śnienie Boskiego przebaczenia. 
 
39.Zachwalać ludowi obfitą łaskę odpustów, a 
jednocześnie zalecać prawdziwy żal i pokutę, 
jest to rzecz nad wszelką miarę trudna nawet 
dla najbardziej uczonych teologów. 
 
40.Skrucha prawdziwa pożąda i łaknie kary, ob-
fity zaś odpust uwalnia od karania i wyradza nie-
chęć do kary, lub sprzyja co najmniej do zrodze-
nia się takiej niechęci. 
 
41.O apostolskim odpuście trzeba przezornie 
nauczać, by lud nie powziął błędnego mniema-
nia, że odpust przewyższa inne dobre uczynki 
miłości chrześcijańskiej. 
 
42.Wszystkich chrześcijan należy nauczać, że 
papież bynajmniej nie sądzi, iż zakupywanie od-



 5 

pustu może być stawione na równi z uczynkami 
miłosierdzia. 
 
43.Należy nauczać chrześcijan, że lepiej wspie-
rać ubogich lub pomagać potrzebującym, niż 
kupować odpusty. 
 
44.Przez uczynek miłości wzmaga się w nas mi-
łość, a człowiek staje się lepszy; przez odpust 
zaś nie staje się lepszy, tylko wolny od kary. 
 
45.Należy nauczać chrześcijan, że ten, kto bliź-
niego widzi w niedoli, a mimo to kupuje odpust, 
nie zyskuje odpustu papieskiego, ale ściąga na 
siebie gniew Boży. 
 
46.Należy nauczać chrześcijan, że jeżeli nie są 
nadmiernie bogaci, powinni zachować grosz 
oszczędzony na potrzeby domowe, a nie marno-
wać go na zakupienie odpustu. 
 
47.Należy nauczać chrześcijan, że zakupienie 
odpustu jest zostawione każdemu do woli i nie 
jest zakazane. 
 
48.Należy nauczać chrześcijan, że udzielając od-
pustu, papież potrzebuje i domaga się raczej 
modlitw pobożnych, niż pieniędzy, które mu 
znoszą. 
 
49.Należy nauczać chrześcijan, że odpust papie-
ski jest dobry, jeżeli się na nim nie buduje zba-
wienia; lecz jest nader szkodliwy, jeśli z powodu 
niego tracimy bojaźń Bożą. 
 
50.Należy nauczać chrześcijan, że gdyby papież 
wiedział o wszystkich szachrajstwach kaznodzie-
jów odpustowych, raczej by w stos popiołów 
zamienił katedrę św. Piotra, aniżeliby miała być 
budowana kosztem skóry, krwi i ciała jego owie-
czek. 
 
51.Należy nauczać chrześcijan, że papież nie 
szczędziłby swych własnych pieniędzy, chociaż-
by nawet kościół św. Piotra miał być na ten cel 
sprzedany, byle udzielić wsparcia potrzebują-
cym, od których obecnie kaznodzieje odpustowi 
wyłudzają ostatni grosz. 

 
52.Nawet wówczas płonna jest ufność tych, któ-
rzy przez odpusty dostąpić chcą zbawienia, gdy-
by nie tylko sprzedawcy odpustów, ale nawet 
sam papież za to ręczyć chcieli duszą swoją. 
 
53.Wrogami Chrystusa i papieża są ci, którzy z 
powodu kazań odpustowych w kościołach naka-
zują zamilknąć Słowu Bożemu. 
 
54.Krzywda się dzieje Słowu Bożemu, jeżeli w 
kazaniu tyle a może i więcej czasu poświęca się 
głoszeniu odpustów, co i Ewangelii. 
 
55.Zdanie papieża jest oczywiste, że skoro od-
pust, mający tylko podrzędne znaczenie, jednym 
dzwonem oraz zwykłą ceremonią i wystawno-
ścią należy obchodzić, to Ewangelię, mającą sto-
kroć większą wartość, należy sławić stokrotnymi 
dzwonami i stokroć większymi ceremoniami i 
wystawnością. 
 
56.,,Skarb kościoła'', z którego papież czerpie 
odpust, nie jest dostatecznie ściśle określony 
ludowi chrześcijańskiemu, ani przezeń znany. 
 
57.Że nie są to skarby doczesne, łatwo stąd po-
znać, że nimi księża tak szczodrze szafują, ponie-
waż wiadomo o wielu duchownych, że oni tego 
rodzaju skarby (doczesne) raczej pilnie zbierają 
aniżeli pragną rozdawać. 
 
58.Skarby te nie są także z zasługi Chrystusa i 
świętych, bo zasługa Chrystusa i bez przyczynie-
nia się papieskiego przychyla łaski wewnętrzne-
mu człowiekowi, dla zewnętrznego sprawia 
krzyż, śmierć i potępienie. 
 
59.Św. Wawrzyniec nazwał ubogich, jako człon-
ków Kościoła, skarbem kościelnym; użył jednak 
zapewne wyrazu tego w ówczesnym znaczeniu. 
 
60.Skarbem tym są klucze Kościoła, podarowa-
ne nam przez zasługę Chrystusa. 
 
61.Oczywiste jest, że do odpuszczenia kar i wy-
baczania grzechów w wypadkach zależnych je-
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dynie od papieża, najzupełniej wystarcza władza 
papieska. 
 
62.Prawdziwym skarbem Kościoła jest najświęt-
sza Ewangelia chwały i łaski Bożej. 
 
63.Lecz skarb ten jest w pogardzie u ludzi, bo on 
to sprawia, że pierwsi będą ostatnimi. 
 
64.Skarb odpustowy za to jest bardzo miły, gdyż 
ostatnich czyni pierwszymi. 
 
65.Dlatego też skarby Ewangelii są sieciami, w 
które niegdyś łowiono ludzi służących mamonie. 
 
66.Skarby odpustowe są sieciami, w które obec-
nie łowią mamonę ludzką. 
 
67.Odpust zachwalany przez kaznodziejów, jako 
wielka łaska, jest istotnie łaską wielką, gdyż im 
przynosi wiele pieniędzy. 
 
68.W rzeczywistości jednak jest najmniejszą ła-
ską w porównaniu z łaską Bożą i błogosławień-
stwem krzyża. 
 
69.Biskupi i duszpasterze są obowiązani z należ-
nym uszanowaniem przyjmować delegatów 
apostolskiego odpustu. 
 
70.Ale równocześnie są obowiązani uważać pil-
nie, aby komisarze ci zamiast rozkazów papie-
skich nie wygłaszali własnych urojeń. 
 
71.Kto przeciw prawdzie apostolskiego odpustu 
mówi, niech będzie przeklęty. 
 
72.Kto przeciw samowolnym i kłamliwym sło-
wom kaznodziei odpustowego występuje niech 
będzie błogosławiony! 
 
73.Jak papież słusznie niełaską i klątwą karze 
tych, którzy podstępnie działają na szkodę od-
pustów. 
 
74.Tak również słusznie dotyka niełaską i klątwą 
tych, którzy pod osłoną odpustu używają swoich 
sztuczek na szkodę świętej miłości i prawdy. 

 
75.Niedorzecznością jest twierdzenie, że przez 
odpust papieski rozgrzeszony jest nawet taki 
człowiek, który by - co przecież nie można sobie 
wyobrazić - zbezcześcił Matkę Bożą. 
 
76.Wprost przeciwnie twierdzimy, że odpust 
papieski nawet najmniejszego grzechu odpuścić 
nie może - o ile będziemy pod odpustem rozu-
mieli zmazanie winy tego grzechu. 
 
77.Twierdzenie, że i Piotr św., gdyby był teraz 
papieżem, nie mógłby światu ogłosić większych 
łask2, jest bluźnierstwem przeciw Piotrowi św. i 
papieżowi. 
 
78.My zaś twierdzimy, że i ten i każdy inny pa-
pież rozporządza większymi łaskami, aniżeli od-
pust, a mianowicie Ewangelią, darami miłosier-
dzia, darem uzdrawiania itp. (1 l. do Kor. 12). 
 
79.Obrazą Boską jest głosić, że wystawiany w 
kościołach krzyż odpustowy z herbem papieża 
równie jest mocny i skuteczny jak krzyż Chrystu-
sa Pana. 
 
80.Biskupi, kaznodzieje i teolodzy, którzy do-
zwalają, aby nauki podobne były wygłaszane 
ludowi, odpowiadać będą za to przed obliczem 
Boga. 
 
81.Następstwem koniecznym bezczelnych kazań 
odpustowych jest to, że i uczonemu trudno 
obronić papieża przed zarzutami i bezsprzecznie 
ostrymi oskarżeniami prostaczków. 
 
82.Na przykład: dlaczego papież dla świętej mi-
łości i dla cierpień, jakie dusze w czyśćcu pono-
szą, dusz tych naraz nie wyzwoli z czyśćca; gdy 
tymczasem dla tak małej przyczyny, jaką jest bu-
dowa kościoła św. Piotra, za pieniądze tyle dusz 
wyzwala? 
 
83.Albo: po co odbywają się egzekwie i dlaczego 
nie wolno jest cofnąć zapisów kościelnych, po-
czynionych na msze za umarłych, kiedy przecież 
za wybawionych nie potrzeba się już modlić? 
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84.Albo: cóż to jest za jakaś nowa doskonałość 
Boża i pobożność papieska, że bezbożnemu wol-
no za pieniądze wyzwalać dusze pobożne, a nie 
chcą duszy tych wyzwalać z miłości i bez pienię-
dzy? 
 
85.Albo: czemuż owe dawne zasady pokutne, 
które w rzeczy samej są już zniesione i martwe, 
jednakże dzięki odpustowi nabrały znaczenia i 
mogą być usunięte tylko za pieniądze, jak gdyby 
dotąd istniały w całej pełni? 
 
86.Będąc bogatym ponad magnatów, czemu to 
papież nie za swoje własne pieniądze, lecz za 
pieniądze ubogich wiernych buduje kościół św. 
Piotra? 
 
87.Od czego uwalnia albo czym obdarza papież 
tych, którzy przez zupełną pokutę zyskali prawo 
przebaczenia i odpustu? 
 
88.Gdyby papież zechciał każdemu wierzącemu 
udzielać rozgrzeszenia i odpustu sto razy na 
dzień zamiast raz tylko, czy mogłaby nad tę ła-
skę spaść na Kościół większa? 
 
89.Ponieważ papież w odpuście bardziej szuka 

zbawienia dusz, niźli pieniędzy, dlaczego znosi 
dawniejsze listy odpustowe, skoro są równie 
ważne? 
 
90.Chcieć takie przeciwne argumenty ludzi 
świeckich stłumić gwałtem, bez wskazania przy-
czyn i powodów, znaczy to wystawiać Kościół i 
papież na szyderstwo wrogów, a chrześcijan na 
szkodę duchową. 
 
91.Gdyby odpust głoszono zgodnie z myślą i za-
patrywaniem papieża, łatwo byłoby zbijać 
wszelkie zarzuty, a może by nawet wcale się nie 
zrodziły te zarzuty. 
 
92.Więc precz z prorokami, którzy wołają: po-
kój, pokój, pokój, a pokoju nie ma (Ezech. 
13,10.16). 
 
93.Tym prorokom dobrze być musi, którzy po-
wiadają: krzyż, krzyż, a krzyża nie ma. 
 
94.Należy upominać chrześcijan, aby usiłowali 
iść za Chrystusem jako głową swoją, przez krzyż, 
śmierć i piekło. 
 
95.I byli pewni, że raczej cierpieć, niż używając 
fałszywego pokoju, wejść mogą do niebios. 

 

Plan czytania Biblii—WRZESIEŃ  

 
1. 2 Księga Kronik 33-36 
2. Księga Ezechiela 1-3 
3. Księga Ezechiela 4-7 
4. Księga Ezechiela 8-11 
5. Księga Ezechiela 12-14 
6. Księga Ezechiela 15-18 
7. Księga Ezechiela 19-21 
8. Księga Ezechiela 22-24 
9. Księga Ezechiela 25-27 
10. Księga Ezechiela 28-30 
11. Księga Ezechiela 31-33 
12. Księga Ezechiela 34-36 

 
13. Księga Ezechiela 37-39 
14. Księga Ezechiela 40-42 
15. Księga Ezechiela 43-45 
16. Księga Ezechiela 46-48 
17. Księga Daniela 1-3 
18. Księga Daniela 4-6 
19. Księga Daniela 7-9 
20. Księga Daniela 10-12 
21. Księga Ezdrasza 1; Psalm 85, 
126, 137 
22. Księga Ezdrasza 2; Psalm 1, 
121 

 
23. Psalm 119 
24. Księga Ezdrasza 3:1-7; 
Psalm 107, 111 
25. Psalm 112, 113, 114 
26. Księga Ezdrasza 3:8-13; 
Psalm 66, 84, 116 
27. Psalm 125, 129; Księga 
Ezdrasza 4; Księga Aggeusza 1-2 
28. Księga Zachariasza 1-3 
29. Księga Zachariasza 4-6 
30. Księga Zachariasza 7-10 
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Kalendarz zborowy 

Wspomóż budowę lub zakup obiektu  14 2490 0005 0000 4500 9439 7713  

3. niedziela  10:30 Uroczyste nabożeństwo 

15:00 Rozpoczęcie Dni Kultury Protestanckiej w Inowrocławiu 

6. środa 18:00 Nabożeństwo modlitewne—by Słowo zasiane wzrastało… 

8. piątek  18:00 Film Luter 

20:00 Próba uwielbienia 

10. niedziela 10:30 Nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy 

12. wtorek 18:00 Spotkanie dla kobiet 

13. środa 18:00 Nabożeństwo modlitewne—o nasze rodziny 

15. piątek 18:00 Próba uwielbienia 

16. sobota 16:30 Wykłady p. Pawła Bartosika—Ewangeliczny Kościół Reformowany w Gdańsku 

1. Dobre i złe podziały / 2. Chrześcijańska rodzina 

17. niedziela  10:30 Nabożeństwo 

14:00 Grill zborowy w Dąbiu 

20. środa 18:00 Prelekcja OpenDoors Polska—sytuacja prześladowanych chrześcijan na świecie 

22. piątek  18:00 Studium biblijne 

19:30 Próba uwielbienia 

24. niedziela 10:30 Nabożeństwo 

26. wtorek 18:00 Nabożeństwo z usługą Piotra Stępniaka 

29. piątek   18:00 Studium biblijne 

19:30 Próba uwielbienia 


