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Pierwszego dnia 2015 r. spo-
tkaliśmy się jako Zbór, by 
dziękować Bogu za Jego 
dobroć, wierność, miłość, 
cierpliwość i wiele innych 
przejawów Jego łaski w życiu 
każdego z nas. Słuchając 
Waszych świadectw dotykało 
mnie, gdy podkreślaliście 
łaskawość, dobroć Boga,  
Jego pomoc w cierpieniu, 
chorobach i innych trudnych 
sytuacjach, z jednoczesnym 
doświadczaniem praktycznej 
miłości, pomocy od braci 
oraz sióstr z kościoła. Takie 
świadectwa pokrzepiają, po-
kazują, że słowa Pawła do  
Filipian 2:1-2 (Jeśli więc w 
Chrystusie jest jakaś 
zachęta, jakaś pociecha mi-
łości, jakaś wspólnota Du-
cha, jakieś współczucie i 
zmi-łowanie, dopełnijcie 
radości mojej i bądźcie 
jednej myśli, mając tę samą 
miłość, zgodni, ożywieni 
jednomyśl-nością.) nie są 
pobożnym życzeniem lecz są 
rzeczywi-stością… 
 
Ale czy wszyscy w ubiegłym 
roku doświadczaliśmy tej 
bratniej miłości? Może zasta-
nawiałeś się, czy nie odejść 
ze zboru, bo nikt Ciebie nie 
dostrzegł, nie pomógł, gdy 
potrzebowałeś… może czu-
łeś (czujesz) gorycz i rozcza-
rowanie wobec zboru… 

 
 
 

Niestety  nawet  jako  dzieci  
Boga nie zawsze spełniamy 
oczekiwania innych, nie zaw-
sze spełniamy oczekiwania 
naszego Stwórcy i Zbawicie-
la. Ale tu i teraz jesteśmy 
możemy to zmienić. 
 
Apostoł Paweł pisał byśmy 
siłę i motywację czerpali od 
naszego Zbawiciela, wzoru-
jąc się na Nim: (Flp.2:1-8:  
Jeśli więc w Chrystusie 
jest jakaś zachęta… takie-
go bądźcie względem sie-
bie usposobienia, jakie by-  
ło w Chrystusie… wyparł 
się samego siebie, przyjął 
postać sługi i stał się po-
dobny ludziom… uniżył 
samego siebie.), a w Ef.4:15 
-16 podkreślił, że szczerość 
jest niezbędna do naszego 
rozwoju (lecz abyśmy, będąc 
szczerymi w miłości, wzra-
stali pod każdym względem 
w niego, który jest Głową, w 
Chrystusa, z którego całe 
ciało spojone i związane 
przez wszystkie wzajemnie 
się zasilające stawy, według 
zgodnego z przeznacze-
niem działania każdego 
poszczególnego członka, 
rośnie i buduje siebie sa-
mo w miłości.) 
 
Bóg chce używać do nasze-
go rozwoju innych braci, sio-
stry. Chce, byśmy używali 
darów, którymi nas obdarzył.  
W Ciele Chrystusa nie ma 
miejsca na indywidualizm.  
Dlatego prowadźmy życie 
godne ewangelii... jedno- 
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myślnie walcząc społem za 
wiarę ewangelii i w niczym 
nie dając się zastraszyć 
przeciwnikom… bądźcie 
jednej myśli, mając tę sa-
mą miłość, zgodni, ożywie-
ni jednomyślnością. I nie 
czyńcie nic z kłótliwości 
ani przez wzgląd na próżną 
chwałę, lecz w pokorze 
uważajcie jedni drugich za 
wyższych od siebie. Nie-
chaj każdy baczy nie tylko 
na to, co jego, lecz i na to, 
co cudze... Albowiem Bóg 
to według upodobania 
sprawia w was i chcenie i 
wykonanie… 
 
Pamiętajmy, że jako Kościół 
mamy być świadkami Jezusa 
Chrystusa. Głośmy Słowo 
Boże. Bądźmy pobożni oraz 
czyńmy dobro innym. 
Bądźmy wiarygodni. 
 
Czyńcie wszystko bez 
szemrania i powątpiewa-
nia, abyście się stali niena-
gannymi i szczerymi dzieć-
mi Bożymi bez skazy po-
śród rodu złego i przewrot-
nego, w którym świecicie 
jak światła na świecie, za-
chowując słowa żywota. 
(Flp.1:27-30;2:1-8;2:13-16a) 
 
Życzę każdemu, by na prze-
łomie roku mógł złożyć świa-
dectwo o dobroci Boga i do-  
świadczaniu miłości brater-
skiej. 
 
         Krzysztof 
 

Przewodniczący Rady Zboru 
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17 stycznia (sobota) o godz. 11.00 
wszystkie Panie są zaproszone na 
 

ŚNIADANIE KOBIET: 
 

SPOŁECZNOŚĆ 
 

MODLITWA 
 

PYSZNE JEDZENIE 

 
 
 

 

Nowy konkurs fotograficzny 
 

Po zakończonym sukcesem konkursie „Lato 
w obiektywie” czeka nas kolejny, tym razem 
wymagający nie tylko umiejętności fotogra-

fowania, ale i zmierzenia się z tematem. 
 

Będziemy fotografować  
PRZYKAZANIA! 

 
 
 
 
 

24 stycznia (sobota) o godzinie 

11.00 zapraszamy wszystkich 

seniorów na kolejne spotkanie 
 

GRUPY 60 + 
 
 
 

 

Módlmy się o Kartuzy, o możliwość dotarcia ze Słowem Bożym do tych, którzy "się 
źle mają" i szukają Boga. Módlmy się to by Bóg pokazał nam jak do nich dotrzeć, jak 

ich odnaleźć.  
Módlmy się o to "by Pan wysłał robotników na żniwo swoje". 

 
Adam 
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Kalendarium STYCZEŃ 2015 
 

 
1  
2  
3 

 
 
 
czwartek 
 

piątek 
 
sobota 

 

 

16.0 spotkanie noworoczne   
18.0 spotkanie modlitewne  

 

4 niedziela 10.30   nabożeństwo z wieczerzą 
 
5  
6  
7  
8 
 
9 

 
poniedziałek 
 

wtorek 
 

środa 
 

czwartek 
 

piątek 

 
 

 
19.0 spotkanie studenckie   
8.0 Rada Zboru   

18.0 spotkanie młodzieżowe   
18.0 spotkanie modlitewne  

10 sobota 
 

11 niedziela 10.30   nabożeństwo 
 

12 poniedziałek   
13 wtorek   
14 środa 19.00 spotkanie studenckie 

15 czwartek   
 
16 
 
17 

 
piątek 

 
sobota 

 
18.0 spotkanie młodzieżowe   
18.0 spotkanie modlitewne   
9.0 śniadanie kobiet  

18 niedziela 
10.30   nabożeństwo 

 

18.00   spotkanie agape z wieczerzą 
 

  
  

19 poniedziałek   
20 wtorek   
21 środa 19.00 spotkanie studenckie 

22 czwartek   
 
23 
 
24 

 
piątek 

 
sobota 

 
18.0 spotkanie młodzieżowe   
18.0 spotkanie modlitewne   
11.0 spotkanie 60+  

25 niedziela 
10.30 nabożeństwo 

 

17.00 spotkanie dla małżeństw 
 

  
  

26 poniedziałek   
27 wtorek   
28 środa 19.00 spotkanie studenckie 

 

29 czwartek   
 

30 piątek 
18.00 spotkanie młodzieżowe 

 

18.00 spotkanie modlitewne 
 

  
  

31 sobota 



 

Kościół Chrześcijan Baptystów 

Pierwszy Zbór w Gdańsku 
 

 
ul. Dąbrowskiego 11 

Kancelaria zaprasza:   
 

80-153 Gdańsk 
wtorek i piątek 10.00-16.00, środa 12.00-18.00   

 

 
tel. 58 306 44 53 

 
e-mail: 

 
kancelaria@gdansk.baptysci.pl 

 
 

 

www.gdansk.baptysci.pl 
 
 
 
 
 

 

Czy znalazłeś już swoją GRUPĘ DOMOWĄ? 
 

Zapytaj gospodarza lub prowadzącego! 
 
 
 

kiedy   gdzie                             u kogo        prowadzący 
 

poniedziałek 19:00 Przymorze  Żeligowscy Łukasz i inni 
 

wtorek 18:00 Oliwa  Kos Sławek 
 

 20:30 Wrzeszcz  Dawidowicz Konrad i inni 
 

środek 18:00 Żabianka  Hlebowicz Igor 
 

 21:00 internetowa  Zawadzki Sławek 
 

 18:00 Śródmieście  Grybek Artur 
 

czwartek 18:00 Łęgowo  Chrzanowscy Artur 
 

 19:00 Ujeścisko  Powęzka Grzegorz 
 

 19:00 Chełm  Kmitowie Sławek 
 

 16:30 Śródmieście   Paweł 
 

piątek 18:30 Gdańsk  Wołowiczowie Michał 
 

 19:00 Południe  Barnowie Marek 
  


