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“I niech się rozweselą wszyscy, 
którzy nadzieję mają w Tobie: na 
wieki radować się będą i będziesz 
mieszkał w nich. I będą się chlubić 
w tobie wszyscy, którzy miłują 
Imię Twoje.”

Psalm 5:12
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Słowo od Pastora
Uczestniczyłem kiedyś w pewnej dyskusji, w której 
od swojego rozmówcy usłyszałem coś, co stało się 
podstawą do mojego dzisiejszego rozważania. Zdanie 
brzmiało tak:

„Nigdy nie oczekuj niczego od drugiego człowieka, bo 
się zawiedziesz”

Może to smutne i bolesne, ale jak prawdziwe. 
Wielokrotnie doświadczyłem tego w swoim życiu, 
jak pewnie każdy z Was. Człowiek zawodzi i musimy 
mieć tego nieustanną świadomość. Inaczej sprawa się 
ma z Bogiem. Bóg jest wierny! Boże Słowo często 
nam o tym przypomina:

Kiedy Bóg objawił się Mojżeszowi możemy 
przeczytać:

„Oto Pan! Pan! Bóg miłosierny i łaskawy, 
nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność”  
(SNP II Mojż. 34:6)

„Pan, twój Bóg jest Bogiem wiernym. On tym, którzy 
Go kochają i przestrzegają Jego przykazań, dochowuje 
przymierza i okazuję łaskę – do tysięcznego pokolenia” 
(SNP V Mojż.7:9)

„A Jego wierność rozciąga się na pokolenia” 
(SNP Ps.100:5b)

„ A wierność Pana jest ponadczasowa” (SNP Ps.117:2b)

W innych tłumaczeniach werset ten brzmi:

„ A wierność jego trwa na wieki” (BW Ps.117:2b).

Nowy Testament również mówi nam o Bożej 
wierności: „Niewzruszenie trzymajmy się nadziei, 
którą wyznajemy, gdyż Ten, który złożył obietnicę, 
jest wierny” (SNP Hbr. 10:23)

„Ten, który was powołuje, jest wierny, On tez tego 
dokona” (SNP 1 Tes.5:24)

Wiele innych wersetów może być dodanych do tej 
listy, aby przybliżyć to, że Bóg jest wierny. W jednym z 
kazań usłyszałem takie słowa: „Bóg jest nadal Bogiem, 
a Bogu zawsze można ufać!” Bóg nie jest wierny 
dlatego, że ma taki kaprys lub dlatego, ze wydaje się 
to być właściwe. Musimy zrozumieć, że Bóg jest 
wierny swojemu charakterowi i swojemu Słowu. Boża 
wierność jest głęboko zakorzenioną i jest nierozłączną 
częścią tego, kim On jest. Wspomniałem, że Bóg jest 
wierny swojemu Słowu. To znaczy, że kiedy Bóg coś 
mówi, to robi to, co mówi. 

Mamy wiele przykładów, kiedy to Bóg od słów 

przechodzi do czynów. Żyjemy w świecie, w którym 
nie możemy być pewni jutra, w świecie nieustannej 
zmiany. Bóg jest jedyna stałą. Na pytanie: jak wierny 
jest Bóg, jedyną odpowiedź jest taka – On jest tak 
wierny, że każdy, kto go szuka, może go znaleźć.

Pastor Sławek Ciesiółka

Do zobaczenia
„Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności: 
Ten, który objawił się w ciele, został usprawiedliwiony 
w duchu, ukazał się aniołom, był zwiastowany między 
poganami, uwierzono w niego na świecie, wzięty 
został w górę do chwały.” 1Tym 3.16

Powiedział do widzenia aniołom w niebie i przyszedł 
na ziemię. Radośnie obchodzimy święta Pamiątki 
Narodzenia Jezusa. Wielki Piątek celebrujemy z 
postem i zadumą, później Wielkanoc. Powrócił do 
domu, do tych, z którymi pożegnał się idąc na ziemię.

Chcę odświeżyć nam ten niezwykły moment powrotu, 
bo jest to biblijne święto dla chrześcijan. Podniesiono 
do rangi święta, wniebowzięcie Marii, które nie ma 
biblijnego uzasadnienia i jest poglądem opartym na 
legendach, a tymczasem biblijnie udokumentowane 
zdarzenie przemija prawie bez echa. Historia 
wniebowstąpienia Chrystusa nie jest informacją z 
książki o astronomii. Jezus nie kończy na księżycu, 
czy jakiejś planecie, ale udał się tam, gdzie jest Bóg 
Ojciec. Powraca do świata, do którego my jesteśmy w 
drodze. Na ogół ludzie nie chcą myśleć i mówić o tym 
świecie, bo mają złą wiedzę o nim.

Wniebowstąpienie mówi o naszej Ojczyźnie. 
Uświadamiamy to sobie przez lata naszego życia, bo 
ziemię niejako mamy we krwi. Nie rozstajemy się z 
ojczyzną, w którymś momencie naszej ziemskiej 
pielgrzymki, ale wracamy do ojczyzny.

Wniebowstąpienie jest ważnym dniem w kalendarzu, 
jest gwarancją miejsca, do którego powrócimy, miejsca 
gdzie trwa życie oraz miejsca spotkania naszego Pana 
oczekującego na nas. Wniebowstąpienie daje nam 
nadzieję spotkania z Tym, Który wstawia się za nami, 
nasz przedstawiciel, Jezus Chrystus Pan!

Wniebowstąpienie, to nie pożegnanie na zawsze. 
Powiedział do zobaczenia, ale też dał polecenie – 
czekajcie.

Żyjemy w świecie, który mówi nie czekaj, bierz już 
teraz, nie jesteś pod kontrolą. Czekanie oznacza, że 
ograniczasz siebie i żyjesz w dyskomforcie.
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Wniebowstąpienie jest potwierdzeniem, że rzeczy nie 
skończyły się ze śmiercią Jezusa i zmartwychwstaniem, 
ale był to początek pracy ewangelii.

Świat słyszy proklamację kościoła o Chrystusie, o 
miłości Chrystusa i rządach Chrystusa, ale oślepnie 
nie widząc Chrystusa w nas.

Nie muszę brać kredytu na przeżycie trudnego czasu 
rozstania, ale dzielić się obecnością Jezusa w moim 
życiu. On wstąpił do Ojca, ale zostawił przedstawicieli 
w ciele. Czy uwierzą, że On wstąpił do Ojca i przyjdzie? 
Czy warto czekać? Może gdybyśmy częściej o tej 
ojczyźnie myśleli nie byłoby tylu rozdźwięków, 
nieporozumień, zawziętości w poglądach na wiarę w 
Boga i upierania się przy swoich racjach. Tam będzie 
żywy Kościół Jezusa Chrystusa a nie denominacje.

Wniebowstąpienie pokazuje kto jest naszym 
Zbawicielem, kto miał moc zbawić grzesznika, kto 
miał moc nad śmiercią, kto żyje i kto jest godzien 
swego święta na ziemi.

Nie jesteśmy powołani by stać i patrzeć. Oczekujmy 
w zwykłych miejscach, zwykłych drogach z miłością 
i nadzieją.

„Chodząc po ziemi, trzeba trzymać głowę w niebie, 
dopóki nie przeniesiemy się tam całkowicie” (Bolesław 
Prus)

Zdzisław Józefowicz

Bądźmy przygotowani 
Blisko dwa tysiące lat temu dokonał się jeden z 
największych cudów w działalności Pana Jezusa 
na Ziemi – wniebowstąpienie. Ilekroć zastanawiam 
się nad tym wydarzeniem, tylekroć dochodzę do 
jednego bardzo ważnego wniosku. Mianowicie widzę 
to po m.in. po sobie, że nie zdajemy sobie sprawy 
jakie zadania zostały nam zlecone względem tego 
wydarzenia. Ci nieuświadomieni odczują to dopiero 
podczas powrotu Pana do swojego ludu.

Po pierwsze od razu powinny nam do głowy 
przyjść dwie najważniejsze przypowieści, które 
wypowiedział Chrystus podczas swojego nauczania. 
Są to przypowieści: o dziesięciu pannach i o 3 
sługach (Ew. Mat. 25:1-30). W obu przypadkach jest 
oczekiwanie na powrót albo oblubieńca albo Pana 
włości. Zastanówmy się dobrze czy jesteśmy tymi 
przygotowanymi pannami i dobrymi sługami, którzy 
budują ten „majątek”, czy uważamy, że mamy bardzo 

dużo czasu „jutro”, a dzisiaj nie, bo mamy ważniejsze 
sprawy, bo my nie umiemy, bo są inni lepsi od nas w 
tym co robią. Otóż warto zauważyć dwie rzeczy:

Po pierwsze, faktycznie możemy mieć bardzo mało 
czasu, żeby angażować się w duże wyzwania. Jednak 
Pan podając przypowieść o talentach specjalnie użył 
przykładu ludzi z różną ich liczbą, by pokazać, że nie 
każdy ma takie możliwości jak inni (bo każdy ma inne 
zobowiązania np. względem rodziny lub ma po prostu 
inne zdolności). Jednak pracę sługi z dwoma talentami 
pochwalił tak samo jak pracę sługi z pięcioma 
talentami. Dając nam różną ilość talentów, nie chce 
nam pokazać, że są lepsi i gorsi, ale że nawet mając 
mniejszą ich ilość można pomnożyć boże królestwo. 
To powinno nas zachęcać, bo być może osoby z 
mniejszą ich ilością nie będą tak spektakularni jak Ci 
„bogatsi”, ale często wykonują bezsprzecznie równie 
ważne zadania, czy w zborze, czy w codziennym życiu, 
bez których Kościół nie istnieje – są więc niezbędni. 
Natomiast osoby z jednym talentem wcale nie muszą 
być tymi złymi, bo mają wybór co z tą monetą zrobić. 
Jeśli będą bierne, to faktycznie zostaną uznane za złe 
i leniwe, natomiast nie jest niemożliwym osiągnięcie 
owoców z tego jednego talentu, nawet jeśli się boimy 
w ten „pieniążek” zainwestować. Pamiętajmy, że jeśli 
się nie ogarniemy na czas i nie zaczniemy pracować 
na rzecz naszego Pana i pracodawcy w jednym, nie 
będziemy mieć czego zdawać z naszego życia i 
poniesiemy tego konsekwencje na sądzie. Drugim 
przykładem jest kupienie sobie zawczasu oleju do 
lamp. Oczekiwanie dziesięciu panien było długie, 
nużące i męczące. Okazało się, że połowa z nich 
nie ma odpowiedniej ilości, by dostatecznie długo 
oczekiwać i później podążyć za orszakiem. Zbyt 
późno opamiętały się, że powinny pójść po zapasy 
oleju. Druga piątka była zaopatrzona i czujna mimo 
długiego czasu. Zakończenie wszyscy znamy, ale nie 
sądzę, żebyśmy naprawdę wyciągali wnioski z tego 
w której piątce jesteśmy. Jeśli opamiętujemy się cały 
czas, to jesteśmy w piątce „mądrzejszych” panien. Pan 
chce abyśmy byli przygotowani zarówno na krótki 
okres oczekiwania, jak i na bardzo długi, którego 
wielu z nas może nie wytrzymać („ale jak to, dlaczego 
Pan nie wraca, przecież nam codziennie mówią, że 
Pan przychodzi, że są to ostatnie lata tego świata, ile 
„znaków” się wypełnia”). Musimy być codziennie 
przygotowani, a nasza codzienna praca i relacja z 
Panem Bogiem niech będzie naszą motywacją i olejem 
do naszej lampy. Naprawdę, każdego z nas na to stać 
i każdego nawróconego Pan powołał do swych zadań.

Janek Szczepański
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Co to znaczy być złamanym?

Chcemy o zagadnieniu duchowego przebudzenia 
mówić bardzo prosto. Duchowe przebudzenie 
jest niczym innym jak życiem Jezusa Chrystusa 
wylanym w ludzkie serca. Pan Jezus jest zawsze 
zwycięski. W Niebie wysławiają Go nieustannie z 
racji Jego zwycięstwa. Niezależnie więc od naszego 
doświadczenia bezowocności i faktu, iż tak często 
zawodzimy — On nigdy nie jest pokonany. Jego moc 
jest nieograniczona. Nam tylko trzeba należycie się 
do Niego ustosunkować, a wówczas ujrzymy, jak Jego 
moc objawia się w naszych sercach, w naszym życiu 
i służbie, a Jego zwycięskie życie napełni nas tak 
obficie, że będzie się przelewało ku innym. Na tym 
tylko polega istota duchowego przebudzenia. 

Jeśli jednak mamy zająć w stosunku do Niego właściwe 
stanowisko, to musimy się nauczyć na pierwszym 
miejscu, że nasza wola musi zostać złamana i poddana 
Jego woli. Poddanie się Panu i doznanie złamania 
naszej woli to początek duchowego przebudzenia. To 
jest bolesne i upokarzające, ale jest to jedyna droga. 
Oznacza to, że już „nie ja, lecz Chrystus” (Ga 2:20). 

Chrystus nie może żyć w całej pełni i objawiać się 
przez nas, dopóki to pyszne „ja” nie zostanie w nas 
złamane. Oznacza to po prostu, że to twarde, nie chcące 
się ugiąć „ja”, które się ustawicznie usprawiedliwia, 
które ustawicznie chce mieć wszystko po swojemu, 
broni swoich praw, szuka swej chwały — nareszcie 
skłania głowę przed Bożą wolą, przyznaje się do swych 
błędów, poddaje swoje pragnienia Jezusowi, rezygnuje 
ze swoich praw i wyrzeka się własnej chwały, aby Pan 
Jezus mógł mieć wszystko i być wszystkim. Innymi 
słowy oznacza to umieranie swojemu „ja” i temu 
wszystkiemu, co z niego wypływa.

Jeśli przyjrzymy się szczerze naszemu życiu 
chrześcijańskiemu, to ujrzymy, ile w rzeczywistości w 
każdym z nas jest tego „ja”. Często nawet to nasze „ja” 
usiłuje prowadzić chrześcijańskie życie (a samo słowo 
„usiłuje” już na to wskazuje, że działa tutaj nasze „ja”). 
Bardzo często „ja” wykonuje chrześcijańską pracę, a 
zawsze to własne „ja” skłonne jest do rozdrażnienia, 
zazdrości, gniewu, krytycyzmu i zmartwienia, to „ja” 
tak nieustępliwe i harde w stosunku do innych ludzi. 
Nasze „ja” bywa wstydliwe, skłonne do kompleksu 
niższości i zamknięte w sobie. Nic więc dziwnego, że 
nam potrzeba złamania. Jak długo to „ja” ma władzę 
w naszym życiu, Bóg nie może z nami wiele osiągnąć, 
ponieważ owoc Ducha, (wyszczególniony w Gal 5), 

którym Bóg pragnie gorąco napełnić, jest całkowitym 
przeciwieństwem owego twardego, hardego ducha, 
którym cechuje się nasze „ja”, a podstawą dla 
napełnienia nas tym owocem jest ukrzyżowanie tegoż 
„ja”. 

Dzieła złamania naszego „ja” dokonuje zarówno Bóg, 
jak i my sami. Bóg przywodzi nacisk, lecz my musimy 
zdecydować się na poddanie się temu naciskowi. Gdy 
rzeczywiście serca są otwarte na Boże działanie i 
gdy jesteśmy skłonni do tego, aby dać się Duchowi 
Bożemu przekonać o grzechu w miarę, jak z Panem 
naszym obcujemy (a gotowość przyjęcia światła 
Bożego jest podstawowym warunkiem społeczności z 
Bogiem), wówczas Bóg nam pokaże, na czym polega 
uzewnętrznienie się owego pysznego „ja”, które Mu 
sprawia ból. W tym momencie możemy zatwardzić 
kark i odmówić pokutowania, albo też możemy skłonić 
głowę i powiedzieć: „Tak, Panie!” A więc pokorne 
poddanie się Bogu na każdy dzień polega po prostu 
na reagowaniu na przekonywujące napomnienia 
Boga, a ponieważ mają one miejsce ustawicznie, 
nasze poddanie się Mu i łamanie naszego „ja” będzie 
miało charakter ciągły. Może nas to dużo kosztować, 
gdy będziemy wiedzieli, że trzeba złożyć wszystkie 
nasze prawa i samolubne interesy i niełatwe będą 
chwile, w których będziemy musieli wyznawać nasze 
winy i naprawiać wyrządzone krzywdy — gdy zajdzie 
potrzeba. 

Dla tej przyczyny nie jest rzeczą prawdopodobną, 
abyśmy się poddali złamaniu gdzie indziej, jak tylko 
pod krzyżem Pana Jezusa. Gotowość naszego Pana, 
aby się dać złamać dla nas i za nas — jest jedynym 
bodźcem, mogącym skłonić serce nasze do tego, aby 
zezwoliło na złamanie nas samych również, gdy 
patrzymy na Niego, który był w postaci Bożej i nie 
poczytał sobie za łupiestwo być równym Bogu, jak też 
nie trzymał się kurczowo tego wysokiego zaszczytu, 
lecz wyzbył się go dla nas, a przyjął kształt niewolnika 
Bożego i niewolnika w stosunku do człowieka! 
Widzimy Go, jak gotów był nie mieć żadnych praw, 
nie mieć własnego domu, żadnych posiadłości, jak 
pozwalał ludziom się znieważać — a nie odwzajemniał 
się przekleństwem za przekleństwa, jak pozwalał 
się nawet podeptać i nie bronił się zupełnie ani się 
nie mścił. Ponad wszystko widzimy Go złamanego, 
gdy idzie na Golgotę, jak pokorny Baranek, aby tam 
zająć miejsce ludzi jako Ofiara, niosąc ich grzechy 
w Swym ciele na Krzyżu. We wzruszającym 
urywku prorockiego Psalmu (Ps 22:7) czytamy Jego 
słowa: „Alem ja robak, a nie człowiek”. Ci, którzy 
podróżowali po krajach tropikalnych opowiadają, że 
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zachodzi wielka różnica pomiędzy wężem a robakiem, 
szczególnie wtedy, gdy usiłujemy je zaatakować. Wąż 
się podnosi, zazyna syczeć i usiłuje odwzajemnić się 
atakiem za atak — oto prawdziwy obraz naszego „ja”! 

Ale robak nie sprzeciwia się zupełnie: pozwala robić ze 
sobą, co się komu spodoba — możesz go kopnąć lub też 
rozdeptać obcasem — a to jest prawdziwym obrazem 
złamania naszego „ja”. Pan Jezus zdecydował się na to, 
aby dla nas i za nas stać się właśnie takim robakiem, a 
nie człowiekiem, a uczynił to dlatego, że wiedział, iż 
my właśnie jesteśmy takimi robakami, którzy zostali 
na skutek grzechu pozbawieni wszystkich praw, za 
wyjątkiem prawa pójścia do piekła. Ale obecnie Pan 
nasz wzywa nas do zajęcia naszego właściwego miejsca 
robaka. Całe Kazanie na Górze, w którym Pan Jezus 
naucza, że winniśmy nie odwzajemniać złem za złe, 
miłować nieprzyjaciół i dawać nie spodziewając się z 
tego korzyści — daje wyraz prawdzie, że winniśmy być 
właśnie robakami, a niczym innym. Jednakże wizja 
naszego Pana, który gotów był — jako ucieleśnienie 
Miłości — dać się złamać za nas, może nakłonić nas 
do poddania się takiemu porządkowi. 

Ach, złam, Miłości, pychę mą, 
Spraw, abym w śmierci skłonił głowę moją, 
Chcę patrzeć dziś na mękę Twą, 
Gdyś za mnie znosił Krzyż, Tyś mą ostoją. 

Ale umieranie swojemu „ja” nie jest rzeczą, którą 
moglibyśmy uczynić raz na zawsze. Początkowy akt 
śmierci ma niewątpliwie miejsce, gdy Bóg nam objawia 
te rzeczy, ale już do końca naszych dni, począwszy od 
tego momentu, będziemy doznawali ustawicznego 
umierania, gdyż w ten sposób będzie mógł Pan 
Jezus ustawicznie się w nas i przez nas objawiać. 
(Przeczytaj: 2Ko 4:10). Na każdy dzień będziemy 
musieli po tysiąckroć dokonywać tego wyboru: będzie 
to oznaczało, że odtąd już nie będziemy mieli naszych 
własnych pieniędzy, własnych planów, własnego 
czasu, jakichś własnych przyjemności. Będzie to 
oznaczało ustawiczne poddanie się tym, którzy nas 
otaczają, gdyż nasze poddanie się Bogu możemy 
mierzyć tylko i wyłącznie miarą naszego poddania 
się człowiekowi. Każde upokorzenie, każdy człowiek, 
który nas drażni lub gniewa — jest Bożym sposobem 
do złamania nas, abyśmy się mogli stać jeszcze 
głębszymi i obszerniejszymi naczyniami, przez które 
mogłoby przepływać życie Chrystusa.  

Musicie bowiem zrozumieć, że jedynym życiem, które 
się może podobać Bogu, jest Jego życie — i tylko ono 

może być życiem zwycięskim, w żadnym zaś wypadku 
nie może nim być nasze życie, choćbyśmy nie wiem 
jak usilnie się o to starali. Ponieważ jednak nasze 
życie, które jest skoncentrowane wokoło naszego „ja”, 
jest czymś diametralnie przeciwnym do życia Pana 
Jezusa, nie będziemy nigdy napełnieni Jego życiem, 
jeśli nie zgodzimy się na to, aby Bóg przywodził 
nasze życie ustawicznie do śmierci, w czym musimy 
współdziałać poprzez moralny wybór i zgodę. 

Roy Hession z książki „ Droga do Golgoty”  
Zródło http://ewangelia-wejher.pl/Artykuy.html

Z życia zboru
15 kwiecień Chrzest Gabrysi Szczepańskiej

Dnia 15 kwietnia w uzdrowisku „Solanki” mogliśmy 
uczestniczyć w Chrzcie Wiary Gabrysi, która  dała 
świadectwo życia z Jezusem.  

Koncert Tomasza Żółtko

18 kwietnia gościliśmy Tomasza Zółtko, na 
koncert przybyło wielu ciekawych poszukujących 
wartościowego przekazu gości.
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Plan czytania Biblii

Tydzień 19 / 7-13 maja
1 Sam 26-27; 1 Kron. 8; Dz. 18

1 Sam 28-29; 1 Kron. 9; Dz. 19

1 Sam 30-31; 1 Kron. 10; Dz. 20

2 Sam 1-2; 1 Kron. 11; Ps 96, 106; Dz. 21

2 Sam 3-5; 1 Kron. 12; Ps 122; Dz. 22

Tydzień 20 / 14-20 maja
2 Sam 6; 1 Kron. 13; Ps 60; Dz. 23

1 Kron. 14-16; Dz. 24

2 Sam 7-8; 1 Kron. 17; Ps 132; Dz. 25

2 Sam 9-10; 1 Kron. 18-19; Ps 89; Dz. 26

2 Sam 11-12; 1 Kron. 20; Ps 51, 32; Dz. 27

Tydzień 21 / 21-27 maja
2 Sam 13-14; Dz. 28

2 Sam 15-17; Ps 3 i 63; List do Rzymian 1

2 Sam 18-20; Psalm 34; Rzym. 2

2 Sam 21-23; Psalm 18; Rzym. 3

2 Sam 24; 1 Kron. 21; Rzym. 4

Tydzień 22 / 28 maja - 3 czerwca
1 Kron. 22-25; Psalm 78; Rzym. 5

1 Ks. Królewska 1; 1 Kron. 26-28; Rzym. 6

1 Król. 2; 1 Kron. 29; Rzym. 7

1 Król. 3; 2 Kron. 1; Ps 42; Rzym. 8

1 Król. 4; Przyp Sal. 1-2; Ps 43; Rzym. 9

Kalendarz wydarzeń
2 środa —

Nabożeństwo odwołane

4 piątek —

18:00 studium biblijne VIII przykazanie dekalogu

6 niedziela —

10:30 nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy

Po nabożeństwie Konferencja Zboru 
(spotkanie członkowskie)

7 poniedziałek —

18:15 Projekt Prawda

9 środa —

17:00 Próba uwielbienia

18:00 Nabożeństwo modlitewne o zbór

11 piątek —

16:00 świetlica

18:00 studium biblijne IX przykazanie dekalogu

13 niedziela —

10:30 nabożeństwo z usługa Jana Szczepańskiego

14 poniedziałek —

18:15 Projekt Prawda

16 środa —

17:00 próba uwielbienia

18:00 nabożeństwo modlitewne o nasze rodziny

18 piątek —

16:00 świetlica

18:00 studium biblijne X przykazanie dekalogu

20 niedziela —

10:30 nabożeństwo z Pamiątką Wieczerzy

Kazanie Michał Maliszewski z Torunia

21 poniedziałek —

18:15 Zakończenie Projektu Prawda

23 środa —

17:00 próba uwielbienia

18:00 nabożeństwo modlitewne

25 piątek —

16:00 świetlica

18:00 studium biblijne podsumowanie Dekalogu

27 niedziela —

10:30 nabożeństwo

30 środa —

17:00 próba uwielbienia

18:00 nabozeństwo modlitewne o nasz miasto i 
władze Inowrocławia


