Wizja naszej
Wspólnoty:
Wywyższający Jezusa,
trwający w Nim, wzrastający
i pomnażający się dojrzali
naśladowcy Chrystusa, sięgający
swoim wpływem krańców
ziemi, w życiu których Duch
Święty działa z całą swoją
mocą i chwałą tworząc atmosferę
miłości iakceptacji dostrzegalną
przez świat, a wszystko to dla
Bożej chwały.

Misja naszej
wspólnoty:

ul. Zagórna 10, 00-441 Warszawa
www.zagorna10.pl
info@zagorna10.pl
www.facebook.com/zagorna10
ING Bank Śląski
72 1050 1038 1000 0022 3955 5424

STARSI ZBORU

Sławomir Foks /pastor/ T: 507 766 396
Jerzy Muranty
Henryk Dedo
Waldemar Kasperczak /sekretarz
Jacek Teterycz /skarbnik

SŁUŻBY
Szkółka niedzielna

Magda Balcerak

Modlitwa

Paweł Sopkowski

Grupa Młodych

Paulina i Staszek Marek

Muzyka

Roman Czarnecki, Kasia Kiklewicz

Kawiarenka

Iwona Milewska, Agata Janiec

Biblioteka

Edyta Mazur, Kaja Dubiel

Nagłośnienie

Szymon Zabrocki, Daniel Ewertowski

Stwierdzenie misyjne:

Wieczerza Pańska

Michał Milewski

Służba porządkowa

Magda Balcerak

Facebook

Łukasz Małojło

Znać Chrystusa i czynić Go znanym.

Strona internetowa

Anna i Łukasz Małojło, Sławomir Foks

Informator (skład i druk)

Kaja Dubiel

- znać i kochać Chrystusa
i Jego Kościół,
- czynić Chrystusa znanym,
- być znanym przez Chrystusa.

Ogłoszenia do informatora można wysyłać na adres mailowy zboru.

listopad

SŁOWO OD PASTORA
Święto Zmarłych przypadające na dzień 1 listopada
wskazuje nam na pewną prawdę, o której napisał
ap. Paweł w liście do Rzymian 3,23: „Gdyż wszyscy
zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”. Z tego powodu
człowiek musiał umrzeć, bo „zapłatą za grzech jest
śmierć...” (Rzym 6,23a). Odwiedzamy groby tych,
którzy umarli, sprzątamy je i porządkujemy teren
wokół nich, ale nie czcimy zmarłych. Cmentarze
wypełniają się grobami, ponieważ śmierć zbiera
swoje żniwo. Jednak to nie fizyczna śmierć jest
problemem, ale duchowa (oddzielenie od żywego
Boga z powodu grzechów). Śmierć fizyczna dotknie
każdego z nas (chyba, że Chrystus przyjdzie
wcześniej). Jednak, czy dotknie Cię duchowa śmierć?
Czy jesteś osobą odzieloną od Boga?
W dzień 1 listopada warto przypomnieć sobie, że
grób Chrystusa jest pusty. Nigdzie nie musimy
jeździć, by porządkować miejsce Jego pochówku.
Jezus pokonał grzech, ciemność, diabła, śmierć
i zmartwychwstał! Jeżeli mielibyśmy wspominać
czyjś pogrzeb i śmierć, to wspominajmy wydarzenie
Golgoty. Z powodu tego, co stało się trzy dni później,
z powodu zmartwychwstania, możemy prawdziwie
świętować Dzień Niepodległości, Dzień Wolności,
który w Polsce przypada 11 listopada. To Chrystus
sprawił, że możesz być osobą prawdziwie wolną,
oczyszczoną z grzechów, która nie będzie oddzielona
od Boga na wieki. Chrystus umarł i zmartwychwstał,
a więc możesz mieć przyjaźń z Bogiem, wolność,
oczyszczenie i możesz żyć. Czy masz to życie, które
jest Bożym darem, czy pozostajesz w śmierci?
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem
łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie,
Panu naszym“ (Rzymian 6,23)

NADCHODZĄCE WYDARZENIA
4 listopada (środa) godz. 18.30 – spotkanie
Grupy Służby Z10

STAŁE WYDARZENIA
Nabożeństwa – niedziela, godz. 10.00

14 listopada (sobota) godz. 18.00 – Koncert
Janusza Bigdy (Odpocznienie i Uwielbienie)

Szkoła Niedzielna (dla dzieci i młodzieży
w punkcie katechetycznym) – podczas trwania
nabożeństwa, zaraz po śpiewie

15 listopada (niedziela) -Międzynarodowy
Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół

Spotkania modlitewne – piątek, godz. 17.00.
Spotkania Grupy Młodych – piątek, godz. 18.30

19 grudnia (sobota) – koncert
Bożonarodzeniowy Z10
24 grudnia (czwartek) – Wigilia dla
samotnych i opuszczonych

GRUPY DOMOWE

Kazania

Mokotów
info: Dominika i Daniel Ewertowscy
T: 734 173 966
kiedy: czwartek, godz. 18.00

1 listopada – Henryk Dedo
8 listopada – Sławomir Foks
15 listopada – Sławomir Foks
22 listopada – gość Piotr Filipek
(pastor zboru KECh w Zamościu)
29 listopada – gość Szymon Pietrzak
(SCh Puławska)

Śródmieście
info: Natasha i Igor Sakolscy /T: 664 052 448
kiedy: raz w tygodniu, dzień i godzina
ustalane na bieżąco
Wesoła
info: Kamila i Jacek Teterycz /T: 603 403 424
kiedy: środa, godz. 19.00

