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“Błogosławić będę Pana, że dał mi 
radę. Nawet w nocy poucza mnie 
serce moje. Mam zawsze Pana 
przed sobą, gdy On jest po prawicy 
mojej, nie zachwieję się.”

Psalm 16:7-8
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Relacje w Zborze 
Pewien wierzący człowiek został zaproszony na 
wykład, w czasie którego wykładowca zadał swoim 
słuchaczom pytanie: „Do kogo byś zadzwonił, 
gdybyś myślał o popełnieniu samobójstwa? Możesz 
tylko zadzwonić do jednej osoby”. Po tym spotkaniu 
wierzący człowiek, wracając do domu, płakał całą 
drogę, gdyż uświadomił sobie, że pomimo tego, że jest 
członkiem lokalnego Kościoła, nie matakiej osoby.

Czym dla Ciebie jest Kościół? Czy tylko miejscem, 
w którym odbywa się rytuałliturgiczny? Jezus, 
powołując Kościół, nie miał na celu powołania 
instytucji, budynku czy struktury, ale bliską relację 
ludzi wierzących między sobą, gdzie głową jest On 
Sam. „On jest Głową Ciała – Kościoła” (Kol 1,18).

Paweł używa tu metafory ciała ludzkiego, aby 
przedstawić kościół, którego głową jest Chrystus. Tak 
jak nasze ciało jest kontrolowane przez mózg, który 
znajduje się w głowie, tak Chrystus kontroluje każdą 
część kościoła i wyznacza mu kierunek. Na kartach 
Ewangelii wyraźnie widzimy, że Chrystus uczy życia 
w bliskich relacjach z innymi wierzącymi – choćby 
powołanie dwunastu (Mk 3,13-19).

Dziś w społecznościach chrześcijańskich, zborach, 
Kościołach dużo mówi się o miłości i co najistotniejsze 
uważa się to za cechę, która została osiągnięta przez 
wszystkich, gdy tylko przyszli do zboru. To znaczy, 
że wszyscy duchowi bracia i siostry wzajemnie się 
miłują, spełniając tym samym przykazanie Pana 
Jezusa. Przykre to jest, ale to nie prawda! Miłujemy 
tych, którzy są nam bliscy, z którymi się czujemy 
najlepiej. Czy o to w tym chodzi? Czy jest to szczera 
miłość? Pewnie i tak, ale nie możemy jej nazwać 
miłością chrześcijańską, taką, jaką powinni się 
cechować uczniowie Jezusa. Bo jak wytłumaczyć: 
obmowę, plotkarstwo, zazdrość, a wręcz czasami 
nienawiść? Jedno słowo: obłuda.

Bliskie relacje charakteryzują się pewnymi cechami, 
które warto sobie dziś przypomnieć, aby móc pogłębiać 
relacje w Kościele. Bardzo dobrym przykładem 
zawierającym takie cechy jest relacja Jonatana z 
Dawidem opisana w 1 Księdze Samuela 18, 1-4: 
„A gdy dokończył rozmowy z Saulem, dusza Jonatana 
przylgnęła do duszy Dawida, i umiłował go Jonatan jak 
siebie samego. I zabrał go Saul tegoż dnia z sobą i nie 
pozwolił mu już powrócić do domu jego ojca. Zawarli 
tedy Jonatan z Dawidem związek przyjaźni, ponieważ 
umiłował go jak siebie samego. Jonatan zdjął płaszcz, 

który miał na sobie, i dał go Dawidowi, tak samo swoją 
odzież — aż do swego miecza i łuku, i pasa”.

Widzimy zatem, że uczucie miłości przyjacielskiej 
było szczere i prawdziwe. Jonatan zawarł przymierze 
z Dawidem, ponieważ pokochał go jak samego siebie. 
Jonatan, nie obawiał się konsekwencji przyjaźni z 
Dawidem, chociaż mógł za to zapłacić. Król Saul był 
bezlitosny wobec każdego, kto trzymał z Dawidem. 
Jonatan jednak rozmawiał z Saulem, swoim ojcem, o 
Dawidzie życzliwie (1 Sam. 19:4) i zachęcał króla do 
zmiany nastawienia do swego przyjaciela.

Najważniejszym powodem relacji, które Bóg 
zaplanował dla Kościoła, jest to, abyśmy pomagali 
sobie nawzajem żyć wiarą. Bóg wzywa nas do 
wzajemnej relacji w Liście do Hebrajczyków 3, 12-13:

„Uważajcie, bracia, aby w kimś z was nie było czasem 
złego, niewierzącego serca, które odstąpiłoby od 
żywego Boga. Dlatego zachęcajcie się nawzajem 
każdego dnia, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, 
aby przez zwodniczość grzechu żaden z was nie uległ 
znieczuleniu”.

W przypadku Hebrajczyków, zło to objawiło się 
niewiarą w Ewangelię, co w rezultacie sprawiło, 
że obierali drogi inne niż Boże. Zachęta wzywa do 
odpowiedzialności zarówno indywidualnej przed sobą 
nawzajem, jak i odpowiedzialności zbiorowej. Relacje 
służą budowaniu wiary i zachowaniu wiary.

Głęboka relacja, której fundamentem jest Chrystus, 
opiera się nawet silnym naciskom, jak to widzimy w 
opisanej historii Jonatana i Dawida..

Pastor Sławek Ciesiółka

Bieg chrześcijanina
„Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy 
biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę?

Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy 
zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci 
wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś 
nieznikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak 
walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał; ale 
umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, 
będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony” 
(1Kor 9.24-27).

Czas olimpiady - sądzę, że część z nas oglądała różne 
dyscypliny relacjonowane przez telewizję. Uznałem, 
że będzie dobrze przypomnieć biblijny obraz zmagań 
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sportowych, jako ilustracji chrześcijańskiego życia 
użyty przez ap. Pawła. Przywołany obraz, to zmagania 
biegaczy na bieżni stadionu. Ap. Paweł powiada, że 
zostaliśmy zaproszeni do udziału w biegu, który ma 
swoją motywację; „wieniec niezniszczalny”.

Człowiek powinien mieć w swoim życiu taki dzień, 
w którym podejmie decyzję; „chcę być uczestnikiem 
takiego biegu życia zaoferowanego przez Jezusa 
Chrystusa”.

Ewangelikalne chrześcijaństwo ma w swym poselstwie 
punkt zwrotny, od którego wszystko zaczyna się liczyć 
w nowy sposób. Mówimy o nowym 
życiu w Chrystusie. Jest to bardzo 
wyraźne i konkretne przeżycie, 
sprawiające, że nasza wiara staje 
się osobistą a nie odziedziczoną. 
Nie sprawia tego niezwykła moc 
chrztu ani chodzenie do kościoła, 
ale osobista wiara zaczynająca się 
nawróceniem. Jest to duchowy 
zwrot o 180 stopni w kierunku 
Boga. Człowiek musi pewnego dnia 
zdecydować się na wzięcie udziału 
w zawodach o puchar nieba, lub 
wycofać się.

Używając obrazu z cytowanego tekstu jest to start. 
Żaden bieg nie kończy się jednak na starcie. Celem 
jest meta i ta musi być bardzo wyraźna, a między tym 
jest bieg. Biegacz patrzy na cel. Nic i nikt nie może 
odwracać myśli od celu, którym jest wieczność i 
oczekujący Bóg. Gdy biegniesz dokądkolwiek, to na 
pewno dobiegniesz donikąd. Wielu ma dobry start, 
entuzjastyczne przeżycie. Galacjanie np. dobrze 
zaczęli, „...biegliście dobrze, któż wam przeszkodził...” 
(Gal 5.7).

Należy patrzeć na cel i drogę, a nie na pobocze. 
„Dlatego musimy tym baczniejszą zwracać uwagę 
na to, co słyszeliśmy, abyśmy czasem nie zboczyli 
z drogi.” (Hebr 2.1) Autor listu do Hebrajczyków 
powiada: „...biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest 
przed nami...”  (Hebr 12.1).

Zawodnik prowadzący ma tendencję do zwalniania. 
Wtedy trzeba mu przypomnieć, że ma biec mocniej, 
intensywniej. Chrześcijaństwo nie jest biegiem 
samotnego maratończyka, ale otoczony jest innymi, 
którzy są uczestnikami tego biegu lub tymi, którzy już 
do mety dobiegli i stanowią zachętę do jej osiągnięcia.
„Podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga 
żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej 
rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia. 
I zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w 

niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów 
ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość.” 
(Hebr 12.22-23).

Ci którzy już osiągnęli metę tworzą audytorium 
naszych zmagań, zachęcają i są zachętą. Ta faza 
biegu jest najtrudniejszym elementem naszego 
chrześcijaństwa. Wymaga rzetelności, praktyki, 
nie mogę biec pozornie, nie mogę udawać. Droga 
za Chrystusem to nie beztroski spacer, niedzielna 
przechadzka w pogodny dzień, ale wysiłek, praca, bój, 
trening, burze. Chrześcijanin nie musi jednak błąkać 
się po bezdrożach, ale może biec solidną drogą. Mamy 

bieżnię, na której jest start, jest 
miejsce do zrealizowania biegu i 
jest meta z nagrodą. Nie jesteśmy 
turystami wracającymi do punktu 
wyjścia, ale patrzymy na krzyż i 
zwycięstwo zmartwychwstania.

W tym biegu nie jesteśmy 
pozbawieni zachęty, nauczania, ale 
też i napomnienia. Bóg nie wzbudza 
w nas iluzorycznych obrazów a 
potem mówi radź sobie sam. Metodą 
prowadzącą do sukcesu jest wytrwały 
trening. Niezdyscyplinowany 
sportowiec nie odniesie zwycięstwa. 

Dla chrześcijanina podstawową metodą treningu jest 
studiowanie Bożego Słowa, ono daje zachętę, ale też 
przypomina gdzie mamy słabe punkty, które muszą 
być wyeliminowane.

Jeśli zawodnik jest gotów wyrzec się wielu rzeczy 
dla małego metalowego krążka, tym bardziej ja, gdy 
idzie o moją wieczność z Bogiem. Największym 
niebezpieczeństwem dla chrześcijanina jest 
zadowolenie z siebie i swego stanu. Skoro zawodnik 
rezygnuje z wielu rzeczy dla osiągnięcia celu, to 
dlaczego chrześcijanie sądzą, że medal im się należy 
bo byli leniwi?

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie 
do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni 
wolę Ojca mojego, który jest w niebie.” (Mt 7:21).
Niektórych zadawala fakt przeżycia nawrócenia 
natomiast zupełnie nie próbują przekładać tego faktu 
na praktykę. Praktyka pozostawia wiele do życzenia, 
zachowania pozostają w niezgodzie z Biblią. Myśli się, 
że przecież w modlitwie przeproszę Boga i wszystko 
będzie dobrze, od tej chwili jestem znów w porządku 
do kolejnego identycznego zachowania. Dla mnie jest 
to zakamuflowana spowiedź, jeśli ciągle powtarza się 
problem. Nie wystarczy być „uduchowionym”, ale też 
praktykującym.

„Nie każdy, kto do mnie 
mówi: Panie, Panie, 
wejdzie do Królestwa 
Niebios; lecz tylko ten, 
kto pełni wolę Ojca 
mojego, który jest w 
niebie.” 

(Mt 7:21)
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Ap. Paweł powiada ja nie wymachuję moimi 
duchowymi pięściami na oślep. Do mety biegnę nie 
wystrzelony z duchowej armaty, ale intensywnie 
duchowo trenuję – ćwiczę. Meta duchowa nie jest 
utopią. Mamy dom w niebie u Ojca. Gdy dokończysz 
biegu Bóg powie jesteś u celu. Różnica między 
ziemskim biegiem, w którym przydziela się tylko trzy 
medale, a niebiańskim, polega na tym, że „każdy kto 
uwierzy - otrzyma”. Jest to jeden z najważniejszych 
atrybutów zbawienia, wiem dokąd idę. Nie w jakąś 
nieznaną, mroczną przerażającą ciemność. Idę do 
domu Boga mego, do Ojca, tam wraca się z radością. 
Wspaniale jest żyć z taką świadomością że w każdej 
chwili mogę wrócić do domu gdzie z radością mnie 
witają i będę mile widziany. Nie biegniemy z śmierci 
do śmierci, ale z życia do życia to nasza meta.

Jak zatem biegniemy? Musimy i na to pytanie dać 
odpowiedź przed Bogiem. Czy powiesz wówczas 
jak Paweł: „Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, 
wiarę zachowałem.” (2Tym 4.7). Czy usłyszysz „wejdź 
do radości Pana swego”? Czy powiesz: „daremnie 
biegłem” (Gal 2.2).

Zdzisław Józefowicz

Czy więcej oznacza 
właściwie?
Chrześcijanie często znajdują się w takiej sytuacji, w 
której uważają swoje racje lub swoją denominację za 
najlepszą i często tą „jedyną właściwą”. Nie muszę 
wymieniać przykładów sporów doktrynalnych 
między katolikami a prawosławnymi, baptystów 
amerykańskich z amerykańskimi zielonoświątkowcami 
itd. Uważam, ze jednym z czynników powodujących 
takie odczucia, że nasza racja jest najlepsza albo nasza 
strona to ta lepsza, to liczebność grup w danym kraju, 
społeczności albo odłamów różnych religii. Często 
jest tak, że im nas więcej tym większe przekonanie, 
że to jest właściwa droga, bo przecież małe grupki 
to często sekty, lub grupy o znikomym znaczeniu 
społecznym. I o ile często jest to prawdą, o tyle częściej 
bezrefleksyjne przebywanie w szerokim gronie jest 
zgubne i prowadzi donikąd.

Posłużę się przykładem, który szczególnie boleśnie 
dotknął protestantów w okresie rządów nazistów 
w Niemczech. Jest to dla protestantów na tyle duży 
powód do wstydu, że nie jest on wspominany w 
szerokiej dyskusji i przeciętny protestant o tym nie 

wie. Ten powód do wstydu jest o tyle większy, że 
kolaboracja prawie nie objęła katolików, którzy stali 
się jednym z obiektów docelowych represji nazistów. 
Można byłoby zasugerować przyczynę, że protestanci 
kolaborowali pod przymusem opresji podobnych do 
tych stosowanych na katolikach, ale gdy spojrzymy 
na wyniki wyborów, które dały Hitlerowi władzę, to 
można się doszukać informacji wskazujących na to, 
że to landy z większością protestancką głosowały na 
Hitlera, a w katolickich Hitler wyraźnie przegrywał. 
To we Wrocławiu, Królewcu i Berlinie NSDAP 
zdobywało po 50-60% głosów, podczas gdy w landach 
katolickich było to po kilkanaście procent. Można 
więc powiedzieć, że to protestanci przyczynili się do 
zdobycia władzy przez nazistów i byli o wiele bardziej 
łasi na ich hasła. Jednak pragnę powiedzieć, że nie 
oznacza to, że nie istnieli katolicy którzy kolaborowali 
lub protestanci, którzy nie kolaborowali. Proporcje, 
które wynikają z analiz świadczą jednak na niekorzyść 
tych drugich.

Jeszcze przed początkiem władzy nazistowskiej, tj. 
w 1932 roku, berliński pastor Joachim Hossenfelder 
założył ruch o nazwie „Niemieccy Chrześcijanie” 
(„Deutsche Christien”). Była to organizacja 
skupiająca pastorów niemieckich i wspierająca 
ruch pronazistowski wśród protestantów w całej 
okupowanej Europie. Podporządkowała jej się 1/3 
ówczesnych niemieckich pastorów i istniała do 1945 
roku. Z jednej strony 1/3 to wciąż mniejszość, ale 
po uwzględnieniu, że byli to pastorzy największych 
kościołów i zborów w Niemczech, a większość 
pozostałych pastorów wykazała się biernością i 
brakiem umiejętności zawrócenia wiernych ze 
złej ścieżki nazizmu, to ta 1/3 stawała się głosem 
decydującym w wielu kwestiach. Szczególnie 
dotyczyło to różnic między naukami Chrystusa 
a stosunkami międzyludzkimi preferowanymi 
przez nazistów. Głównymi postulatami były m.in. 
zakaz kontaktów seksualnych z „obcymi rasami” 
(głównie z Żydami), wykluczenie osób pochodzenia 
żydowskiego z Kościoła, unifikacja kościoła 
protestanckiego w Niemczech, odrzucenie Starego 
Testamentu i „weryfikacja” Nowego Testamentu w 
celu usunięcia z niego elementów kultury żydowskiej, 
ochrona „czystości rasy niemieckiej” (odrzucenie 
chorych i niepełnosprawnych oraz rozwój eugeniki, 
odrzucenie osób narodowości innych, niż niemiecka, 
oraz zniszczenie marksizmu. Pomimo początkowych 
sprzeciwów, zdobyli większość stanowisk i wpływów 
w niemieckim kościele i przez kolejne 12 lat 
manipulowali Niemcami, szczególnie tymi, którzy 
mieli dylematy moralne - czy należy wspierać reżim 
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i dążenia do wielkości swojego kraju, czy też wybrać 
drogę represji, ale przede wszystkim naśladować 
Chrystusa zachowując Jego nauki. Historia pokazuje, że 
ten drugi wybór wybrała garstka ludzi, która powołała 
„Ruch Młodoreformacyjny” („Jungreformatorische 
Bewegung”), a później „Kościół Wyznający” 
(„Bekennende Kirche”). Po początkowych sukcesach 
i obudzeniu się pastorów z letargu bierności zaczęto 
organizować opozycję protestancką wobec zaistniałej 
sytuacji, która po początkowych sukcesach, zwłaszcza 
na Śląsku i Hesji, została zinfiltrowana i podzielona 
na zdecydowanie większą grupę działaczy, którzy 
ostatecznie również podporządkowała się państwu i 
na mniejszą grupę, która zeszła do podziemia tracąc 
jakiekolwiek wpływy, ale zachowując honor. Na 
nieszczęście, ludzie skuszeni cudami, nowinkami 
technicznymi, coraz większymi zarobkami i pozornym 
dźwignięciem kraju przez Hitlera z kryzysu lat 30-
tych widząc, że są w większości dawali jednoznaczny 
sygnał kogo popierają i co mają w sercu. „Niemieccy 
Chrześcijanie” byli większością w państwie Hitlera.

Co stało się później? Jeszcze w 1934 roku sam 
ruch zaczął tracić na znaczeniu, gdy postanowiono 
stworzyć narodowy kościół... protestancko-katolicki. 
Protestanci nie chcieli współpracować, wskutek czego 
NCh. rozpadł się na 32 różne organizacje, które jednak 
dalej kontynuowały zbrodnicze herezje. Co ciekawe, 
po wojnie większość z byłych działaczy tuszowała 
swoją dawną działalność, wykorzystując swoje dawne 
wpływy. Na szczęście nie udało się to, a organizacje 
nazistowsko-chrześcijańskie zdelegalizowano po 
wojnie zarówno w NRD jak i RFN. Straty moralne 
i ludnościowe wśród protestantów były tak wielkie, 
że Kościół niemiecki został odbudowany jedynie w 
Niemczech Zachodnich, przez tych, którzy wytrwali 
w godzinie próby i przeżyli represje i obozy, natomiast 
władze komunistyczne dawnego NRD nie pozwalając 
na pełną odbudowę struktur kościelnych dopełniły 
agonii liczby protestantów, a obecnie landy wschodnie 
jako jedyne w kraju mają zdecydowaną przewagę 
ateistów w odsetku populacji.

Morał płynie z tego następujący: nigdy nie uważajmy, 
że większość jest gwarantem racji. Najważniejsze 
są Boże przykazania. Odwołując się do Biblii, 
zastanówmy się jaka reakcja była w momencie, 
kiedy wrócili wywiadowcy z Kanaanu do Izraelitów 
mówiąc, że nie dadzą rady podbić tego kraju. Dwóch 
z dziesiątki szpiegów się wyłamało i mimo, że było 
ich mniej to wytrwali przy Bogu i to oni cieszyli 
się Bożą obietnicą. Reszta poginęła na pustyni 
zmanipulowana przez pozostałych. To Jozue i Kaleb 
prowadzili lud Boży. Drugim przykładem jest tragedia 

dziesięciu plemion izraelskich, które zostały zgarnięte 
przez Jeroboama, a później uwięzione w ramach 
państwowego kultu posągów i kapliczek. Nieco ponad 
dwa wieki później zdegenerowane społeczeństwo 
izraelskie zostało rozsiedlone po podbiciu kraju przez 
Asyrię na tereny całego imperium i zaginęło ich 
dziedzictwo, a jedynymi Żydami są potomkowie Judy 
i Beniamina oraz Lewici, czyli tych którzy pozostali 
przy Bogu w Jerozolimie. Zastanówmy się jakbyśmy 
zareagowali jako taki Żyd czy Niemiec w powyższych 
wymienionych przykładach. Wybierzmy mądrze, bo 
inaczej Bóg może nas zetrzeć na proch i zdmuchnąć 
z kart historii, chroniąc pozostałych i przekazując dla 
nich swoje obietnice.

Janek Szczepański

Z życia zboru
2W dniach 13-14 Lutego 2018 odbył się w naszym 
Zborze biwak dla dzieci i młodzieży. Wspólnie 
rozważaliśmy Boże Słowo, jeździliśmy na łyżwach i 
zwiedziliśmy muzeum Soli w Inowrocławiu. To był 
dobry czas!

Plan czytania Biblii

Tydzień 10 / 5-11 marca 

4 Mojż 8-11; List do Kolosan 1

4 Mojż 12-14; Psalm 28; Kol 2

4 Mojż 15-18; Psalm 113; Kol 3

4 Mojż 19-21; Kol 4

4 Mojż 22-25; Ewangelia Łukasza 1 



Strona 6

Tydzień 11 / 12-18 marca 

4 Mojż 26-29; Łk 2

4 Mojż 30-33; Psalm 35; Łk 3

4 Mojż 34-36; Łk 4

5 Mojż 1-3; Psalm 36; Łk 5

5 Mojż 4-5; Łk 6 

Tydzień 12 / 19-25 marca 

5 Mojż 6-9; Łk 7

5 Mojż 10-14; Psalm 5; Łk 8

5 Mojż 15-18; Psalm 115; Łk 9

5 Mojż 19-22; Psalm 6; Łk 10

5 Mojż 23-26; Łk 11 

Tydzień 13 / 26 marca - 1 kwietnia 

5 Mojż 27-31; Łk 12

5 Mojż 32-34; Psalm 13; Łk 13

Księga Jozuego 1-4; Ps 143; Łk 14

Joz 5-8; Psalm 14; Łk 15

Joz 9-13; Łk 16

2 piątek

16:00 świetlica

18:00 studium biblijne

4 niedziela

10:30 Nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy

5 poniedziałek

18:15 Projekt Prawda

7 środa

17:00 próba uwielbienia

18:00 nabożeństwo modlitewne o nasz Zbór

9 piątek

16:00 świetlica 

18:00 studium biblijne

11 niedziela 

10:00 Nabożeństwo

12 poniedziałek 

18:15 Projekt Prawda

13 wtorek

18:00 Spotkanie dla kobiet 

14 środa 

17:00 próba uwielbienia

18:00 nabożeństwo modlitewne o nasze rodziny

16 piątek

16:00 świetlica

18:00 studium biblijne

18 niedziela

10:30 nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy

19 poniedziałek

18:15 Projekt Prawda

21 środa

17:00 próba uwielbienia

18:00 Nabożeństwo modlitewne o Inowrocław i wadze 
miasta

23 piątek

16:00 świetlica 

18:00 studium biblijne

25 niedziela

10:30 nabożeństwo z usługą prezbitera Zdzisława 
Józefowicza, pastora seniora KZ Betel w Bydgoszczy

26 poniedziałek

18:15 Projekt Prawda

28 środa

17:00 Próba uwielbienia

18:00 nabożeństwo modlitewne

30 Wielki Piątek

18:00 Nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy

Kalendarz wydarzeń


