
BIULETYN

WSZYSTKICH GOŚCI zapraszamy do 

przyłączenia się do jednej z grup podczas stu-

dium biblijnego w głównej sali kościoła. Pro-

wadzimy dodatkowo klasy: 

Klasa dziecięca (dzieci 2-10 lat) – balkon 
Klasa anglojęzyczna – środkowy rząd z przodu 
Klasa ukraińska – prawy rząd z tyłu 
Klasa niesłyszących – lewy rząd z przodu 
Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum) – 
mała kaplica

Zapraszamy wszystkich, którym hałas i osła-
biony słuch utrudniają udział w szkole so-
botniej do naszego pomieszczenia zwanego 
„biblioteką”.

Historia zatoczyła koło… 

Tak, z pewnością mógłbym odnieść te słowa  

do siebie… Ponad trzydzieści lat temu,  

jako początkujący pastor, roz-

pocz y na łem moją s łu żbę  

w Zborze Warszawa Cen-

trum. Wówczas moim 

opiekunem i mentorem był 

znakomity pastor – Wło-

dzimierz Pilch. Następne 

siedem lat spędziłem w Siedl-

cach, kolejne siedem w Zamościu  

i…. 17 lat w Lublinie, gdzie służyłem jako 

pastor okręgowy. Od 1 września 2017 roku  

decyzją Rady Diecezji Wschodniej rozpocząłem  

służbę w Warszawie jako pastor Zboru 

Warszawa Centrum i senior okręgu  

mazowieckiego. Historia zato-

czyła koło…

S e r d e c z n i e  d z i ę k u j ę  z a  

ciepłe przyjęcie i dowody  

sy mpat i i  ja k ie od Was  

na każdym kroku otrzy-

-muję i wyrażam nadzieję,  

że już wkrótce pojawię się 

w Warszawie wraz z moją żoną, by 

nasza służba mogła w pełni się rozwinąć…

Dzisiaj zgubi łem telefon komórkow y,  
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PLAN NABOŻEŃSTWA
  9:30 – I część nabożeństwa
– apel misyjny, studium biblijne w grupach 
11:00 – II część nabożeństwa
– kazanie Słowa Bożego
Zapraszamy do studium Biblii w Szkole  
Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
“Ewangelia w Liście do Galatów”
30.09 – „Chlubienie się z krzyża”
Tytuł lekcji kolejnego kwartału: „Zbawienie 
wyłącznie przez wiarę. List do Rzymian”
07.10 - „Apostoł Paweł w Rzymie”



a do tego mój telefon stacjonarny jest uszko-

dzony. Jestem odcięty od świata… Dziwne to 

uczucie, gdy nagle gubimy łączność z tymi, 

na których nam zależy.

Mam nadzieję, ze dzięki Biuletynowi będę 

miał zawsze dobrą łączność z Wami. Póki co,  

możecie się ze mną spotykać uczestnicząc 

w prowadzonych w naszym zborze spot- 

kaniach  „Życie ma sens”, a  także sobotnich 

projekcjach filmów poświęconych bohaterom 

Reformacji. W pierwszą sobotę października 

spotkamy się na Wieczerzy Pańskiej.

Dzisiaj też otrzymałem lekcję wiary od mo-

jego małego wnuka. Gdy jadąc z nim na  

rowerze stwierdzi łem brak telefonu  

w kieszeni kurtki, zacząłem – jak zwykle – 

narzekać na sytuację jaka mnie spotkała.  

Wnuk, 5-letni Aleksander, widząc moje  

zdenerwowanie spowodowane utratą telefonu  

powiedział do mnie: ”Nie denerwuj się,  

musisz o tym porozmawiać z Bogiem!”. Gdy 

nadal kontynuowałem narzekanie, wnuk, 

wyraźnie zniecierpliwiony, powiedział: „Dla-

czego jeszcze nie porozmawiałeś z Bogiem?”. 

Tak, bardzo tego potrzebuję rozpoczynając  

pr ac ę  w ok rę g u ma z ow ieck i m.  Mu sz ę  

częściej rozmawiać z Bogiem! 

Mariusz Maikowski
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PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE 

WARSZAWA-CENTRUM
30.09 –  Paweł Lazar
07.10 –  Mariusz Maikowski  
 (Wieczerza Pańska)
14.10 –  Marek Rakowski
21.10 –  Jarosław Dzięgielewski
28.10 –  Władysław Kosowski

Jutro, 01.10 (niedziela), 
o godz. 15:00 –  
zapraszamy na  

zebranie zborowe.

INFORMUJEMY I ZAPRASZAMY



FELIETONY                                                                         

KAZANIE TŁUMACZONE NA ANGIELSKI / SERMON FOR ENGLISH SPEAKERS
The sermon is translated into English - if you are interested please go to the front of 

the middle row and ask for headphones.

#POŁĄCZENI

Czy wiesz, że ten rok mija nam pod hasłem  

#Połączeni? Najważniejsze wydarzenia w naszym 

kościele - zjazdy, festiwale, camp – skoncentrowane  

były wokół szeroko rozumianego połączenia.  

A jak ty rozumiesz to zjawisko? Czy jesteś połą-

czony? Pastor Jankiewicz zakończył camp słowami:  

„krzyż Chrystusa jest symbolem połączenia;  

połączenia, które przejawia się w rodzinie, zborze, 

a także w kościele”. Tak bardzo odczuwamy brak 

połączenia, a tak trudno wykonać pierwszy krok. 

Nie czekaj aż ktoś połączy się z tobą. Rozpoczynaj 

każde połączenie sam i pamiętaj życiową zasadę – 

plon jest odzwierciedleniem siewu. 

Zacznij od najmniejszej społeczności – rodziny.  

Czy członkowie twojej rodziny są połączeni?  

Czy spędzacie ze sobą wystarczająco czasu,  

by poczuć tę więź? Nie ma nic piękniejszego niż  

rodzinna bliskość i świadomość, że masz wokół  

siebie ludzi, którzy troszczą się wzajemnie  

i obdarzają wielką miłością pomagającą znosić  

ciężary dnia codziennego.

Jednak tylko to połączenie nie wystarcza, by  

poczuć pełnię i ulgę. Bez połączenia z Bogiem,  

zawsze będzie brakowało wszystkich puzzli pasują-

cych do siebie i tworzących jeden obraz. Tylko po-

przez kontakt z Nim mamy możliwość odzyskania 

wiary, nadziei i wewnętrznego spokoju. 

Może czasem ci się wydawać, że Bóg nie ma już 

nic do powiedzenia, że się rozłączył. To kłamstwo!  

On zawsze chce rozmawiać, On wyciąga rękę 

pierwszy, ale też czeka na twoją reakcję. Otwierając 

Jego słowo przekonasz się, że nasz Pan nieustannie 

wchodzi w relację. A nawet, gdyby wszystko mó-

wiło ci, że w tym momencie On milczy, to wiedz, 

że przestrzeń wokół Ciebie przepełniona jest Jego 

obecnością. On jest zawsze przy tobie, jedyne  

co musisz zrobić to nie przerywać tego połączenia. 

Wzmacniaj je, korzystaj z różnych jego form, aby 

poczuć spokój i odwagę. Nie szukaj specjalnych 

momentów, wyjątkowych okazji, by się połączyć. 

To połączenie działa wszędzie i o każdej porze.  

On zawsze odbiera.

Mój kontakt z Bogiem jest najważniejszym połą-

czeniem, z którego płynie to, co najważniejsze – 

życie.

Dbaj o każde wychodzące połączenie, bo inaczej 

zacznie przerywać, aż w końcu się zerwie.

Mariola Ananiów
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PROŚBA DO WSZYSTKICH CZYTELNI-

KÓW MIESIĘCZNIKA ZNAKI CZASU.

Jeśli masz w domu i możesz przekazać do celów 

ewangelizacyjnych Znaki Czasu z kwietnia 2012, to 

proszę dostarcz je do kogokolwiek z kierownictwa 

tutejszego zboru lub bezpośrednio do siostry Marii 

Brzózek. Z góry dziękujemy!

WYKŁADY

Jutro, 01.10 (niedziela), o godz. 18:00 – wykład  

na temat kontrowersji wokół postaci Jezusa.  

Spotkanie poprowadzi pastor i redaktor naczelny 

Znaków Czasu - Andrzej Siciński.

  

Przypominamy o Wieczerzy Pańskiej, która  

odbędzie się w następną sobotę (07.10)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

W każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na 

spotkanie modlitewne do sali katechetycz-

nej. Znajdź trochę czasu i przyjdź chodź raz,  

a przekonasz się, że warto odłożyć inne sprawy, 

aby spotkać się przy Słowie Bożym i wspólnie 

pomodlić. 

500-LECIE REFORMACJI

Z okazji 500-lecia Reformacji zapraszamy na 

bezpłatne projekcje filmów fabularnych o boha-

terach wiary. Projekcje będą odbywały się przy  

ul. Foksal 8 o godz. 18:00

Dziś, 30.09 (sobota), o godz. 18:00 kolejny film 

pt. „Płonący Pielgrzym”.

 • 07.10 – Boży Banita

 • 14.10 – koncert charytatywny  

   zespołu New Heaven

 • 21.10 – Jan Hus

 • 28.10 – Luter

 • 04.11 – Wesley

PROSIMY O WYŁĄCZENIE 

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

PODCZAS NABOŻEŃSTWA

Najbliższa zbiórka  
i jednocześnie rozpoczęcie 
roku harcerskiego  
odbędzie się dzisiaj  
(sobota, 30.09)  
o godzinie 16:00  
na ul. Foksal 8. Czuwaj!

PATHFINDERZY!
Serce człowieka obmyśla 
jego drogę, lecz Pan  
kieruje jego krokami.

Przyp. 16,9 BW


