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Naszą wizją 
jest Kościół…  

CHWAŁY, NADZIEI, 
RELACJI I SŁOWA 
ZMIENIAJĄCEGO 

ŻYCIE

WRACAMY DO ZAJĘĆ 
PO FERIACH  

CZYTAJ NA STR. 2

MISJA NIOSĄCA 
NADZIEJĘ 

CZYTAJ NA STR. 3

WIZYTA PASTORA 
MICHAŁA SICZKA 
CZYTAJ NA STR. 2

NOWE ŻYCIE       1/2021 

„Nadchodzi 
godzina, 

a właściwie 
nadeszła, gdy 

prawdziwi 
czciciele będą 

czcili Ojca 
w duchu 

i prawdzie”  

Jan  4,23

„Przyjdź, teraz jest czas uwielbienia! Teraz jest czas dać serce swe” - 
śpiewamy w popularnej pieśni. I faktycznie, oddawanie chwały Jezusowi 
Chrystusowi  i uwielbianie Go, jest dla nas czymś niezwykle istotnym. To 
ogromnie ważny aspekt naszych coniedzielnych spotkań, ale także sens 
naszego codziennego życia. Gdy modlimy się śpiewając, jakże często 
doświadczamy błogosławieństwa przebywania w Bożej Obecności - 
mamy poczucie, że sam Pan jest wśród nas. Bóg kruszy nasze serca, leczy 
zranienia, koi ból, przemienia nas i wypełnia odwagą - właśnie wtedy, 
gdy wywyższamy Króla Królów. Razem z nami uwielbiaj Pana! W każdą 
niedzielę czynimy to o godz. 9:30 i 11:30. Zapraszamy!

CHWAŁA I UWIELBIENIE NASZA WIZJA
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„Chwała Mu, nie zatrzymał 
Go grób! Żyje dziś, Bóg 
może wszystko! 
Zmartwychwstał i 
zwycięstwo nam dał - żyje 
dziś, Bóg może wszystko!” 
- śpiewaliśmy całym 
Kościołem podczas 
jednego z nabożeństw. 
Jezus prawdziwie może 
wszystko! W biblĳnej  
historii z 1 M 29,1-10 
pojawia się wymowny 
motyw studni zasłoniętej 
kamieniem, który 
odsuwano dopiero 
wówczas, gdy wszystkie 
owce zeszły się razem. Pan 
i dziś zaprasza swoje owce, 
by przyszły do źródła, 
zgromadziły się razem i piły 
z życiodajnego zdroju. 
Rozproszone, rozdrażnione, 
zgnuśniałe, pozbawione sił i 
nadziei stado jest podatne 
na atak nieprzyjaciela. 
Tymczasem Jezus, nasz 
Dobry Pasterz, pragnie 
odnowić u progu roku 
naszą miłość, radość i 
nadzieję. Bóg mówi ustami 
proroka Jeremiasza 
(31,13-18): Otrzyj łzy! Wróć 
do źródła miłości. Uwierz, 
bowiem pragnę zgromadzić 
wszystkie swoje 
rozproszone dzieci! 

BIBLIJNE INSPIRACJE

OTRZYJ ŁZY!

PASTOR

Widzimy się na żywo i online

Wracamy do zajęć po feriach 
SZKÓŁKA NIEDZIELNA

Serdecznie zapraszamy na nasze nabożeństwa i spotkania. 
Mimo pandemii - widzimy się regularnie (zachowując 
przewidziane prawem limity i środki ostrożności) w niedziele 
o godz. 9:30 i 11:30. Jeżeli raz zadeklarowałeś udział w którymś 
z niedzielnych nabożeństw, nie ma potrzeby potwierdzania tego 
każdego tygodnia (chyba, że chciałbyś zmienić godzinę). Jeżeli 
wcześniej nie zadeklarowałeś uczestnictwa i zastanawiasz się, 
która godzina jest najlepsza - wciąż jest sporo przestrzeni 
i  wolnych miejsc w niedzielny poranek o godz. 9:30. 
Nabożeństwo o tej godzinie jest także transmitowane online na 
naszej facebookowej grupie TV „Nowe Życie", do której w każdej 
chwili możesz dołączyć. Zapraszamy także na nasze modlitewno-
uwielbieniowe nabożeństwa środowe (18:00) oraz na 
poniedziałkowe spotkania grupy modlitewnej (18:30).  

Tak, jak słyszymy, po feriach (po 17 stycznia) dzieci wracają do 
nauki w szkołach, która jednak w większości odbywać się będzie 
zdalnie lub hybrydowo oraz - w przypadku najmłodszych dzieci - 
także tradycyjnie. Także w naszym zborze wracamy do 
odbywających się w ramach systemu oświaty regularnych zajęć 
katechetycznych (Szkółki Niedzielnej) oraz spotkań Kościoła 
Dziecięcego. Zajęcia dla grupy najmłodszej, młodszej szkolnej 
i  starszej szkolnej odbywać się będą hybrydowo (na miejscu 
i  online) równolegle do drugiego niedzielnego nabożeństwa 
(o  godz. 11:30). Młodzież z klas 7-8 wraca do zajęć biblijnych 
online w soboty o godz. 10:00. Dzieci, które przybędą wraz 
z rodzicami na nabożeństwo znajdą opiekę dorosłych, stworzymy 
też możliwość uczestnictwa w Szkółce online. Wracają także 
spotkania regularne spotkania grupy młodzieżowej w soboty 
o godz. 17:00. 

NABOŻEŃSTWANIEDZIELA 9:30 i 11:30 | ŚRODA 18:00

DZIECI POTRZEBUJĄ BOGA I SIEBIE NAWZAJEM

MODLITWAKLĘCZĄC ZWYCIĘŻAMY

Zgłoś prośbę modlitewną 
Zachęceni Bożym działaniem w „Czasie Przełomów”, pragniemy 
kontynuować nasze modlitwy, przynosząc Panu nasze sprawy 
zarówno wspólnotowe jak i indywidualne. Zachęcamy, zgłoś 
nam o co możemy się modlić. Uwzględnimy te prośby podczas 
naszych nabożeństw, jak i spotkań modlitewnych. Wkrótce też, 
w lutym zorganizowane zostanie Nocne Czuwanie (z piątku na 
sobotę 26/27.02.2021 r.) - szczegóły wkrótce. 
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Jednym z elementów naszej wizji jest 
kościół niosący nadzieję drugiemu 
człowiekowi. Mówimy, że pragniemy 
być Kościołem Nadziei sięgającej 
każdego człowieka. Z tego powodu 
prowadzimy w Łodzi przy ul. Gdańskiej 
29 Misję „Nowa Nadzieja”. 

Działamy na Polesiu już blisko dwie dekady, 
organizując pomoc najuboższym mieszkańcom 
naszego miasta. Trafiają do nas osoby 
uzależnione, w  kryzysie bezdomności, ale też 
po prostu ubogie, które ledwie wiążą koniec 
z  końcem. Przychodzą by otrzymać ciepły 
posiłek, wsparcie terapeutyczne, serdeczny 
uśmiech i co najważniejsze - pomoc duchową. 
Bez Pana Jezusa cała nasza działalność nie 
miałaby sensu. Przekonaliśmy się o tym już nie 
raz, że jedynie Jezus potrafi prawdziwie 
przemienić życie ludzkie! A ponieważ 
otrzymaliśmy darmo pomoc z Bożych rąk, 
darmo pragniemy przekazywać ją dalej. 

I ty możesz do nas dołączyć! Możesz zrobić to 
na trzy sposoby: 1) zostać wolontariuszem 
Misji, 2) modlić się o nas, 3) wspierać Misję 
materialnie i finansowo. Podobnie jak to miało 
miejsce ostatnio, w czasie Świąt Bożego 
Narodzenia. Dzięki wolontariuszom, zebranym 
od zborowników darom rzeczowym i środkom 

finansowym mogliśmy zorganizować w Dniu 
Wigilii wspaniałe świąteczne spotkanie, 
z  ciepłym posiłkiem, paczkami, w atmosferze 
wspólnego śpiewania i opowiadania o Jezusie. 
Święta jednak minęły, a my nadal chcemy 
pomagać. Bo ludzie na pomoc czekają nie tylko 
„od święta”. Mamy kilka ambitnych planów na 
ten rok - odremontowanie pomieszczeń naszej 
misyjnej siedziby, doposażenie kuchni, 
zwiększenie l iczby wykwalif ikowanych 
wolontariuszy i  podniesienie jakości naszych 
działań - tak by trafiający do nas ludzie mogli 
otrzymać kompleksowe wsparcie. 

Obecnie spotkania terapeutyczne oraz biblijne 
(połączone zazwyczaj z gorącym posiłkiem) w 
naszej Misj i odbywają s ię we wtorki 
i  w  czwartki. Pandemia nieco pokrzyżowała 
nam plany. Duże spotkania musieliśmy rozbić 
na szereg mniejszych, wydajemy też posiłki na 
wynos. Wciąż oferujemy potrzebującym 
indywidualne konsultacje. Na Gdańskiej 
potrzebujący mogą się umyć oraz nieodpłatnie 
zaopatrzyć się w  naszym misyjnym „butiku” 
w nowe ubrania. Dziękujemy Wam za wsparcie, 
modlitwy, okazywane Misji zainteresowanie 
i  prosimy o  jeszcze! Pan Jezus mówi: 
„cokolwiek uczyniliście jednemu z tych 
najmniejszych, Mnie uczyniliście” (Mt 25,40).

DOBROCZYNNOŚĆ

MISJA NIOSĄCA NADZIEJĘ
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NIEDZIELA 31 STYCZNIA 2021 r.

Nowy Rok rozpoczynamy wsłuchani w 
Boży głos i wdzięczni jesteśmy Bogu za 
usługujących gości, których Bóg posyła 
do naszego zboru. W pierwszą niedzielę 
stycznia odwiedził nas bp Marek 
Kamiński, w ostatnią natomiast 
przyjedzie do nas pastor Michał Siczek 
ze zboru KDW w Warszawie. 

KDW to wciąż młoda i dynamicznie działająca, 
zielonoświątkowa wspólnota zlokalizowana w 
zaadaptowanych specjalnie do tego celu 
pomieszczeniach przy ul . Goździków 
(Warszawa Wawer), gdzie  schronienie 

znalazły także inne kościoły: polsko-ukraiński 
zbór „Logos” oraz hiszpańskojęzyczny Iglesia 
Hispana de Varsovia. Pastor Michał jest 
z  powołania misjonarzem, pionierem i 
ewangelistą. Przez lata wraz z  żoną Gosią 
prowadził Misję Euromission. Kilka lat temu 
Bóg włożył w ich serca wizję utworzenia 
Kościoła Dla Warszawy (KDW) - kolejnego 
zboru zielonoświątkowego w stolicy. Nasz 
gość mówi o sobie, że jest „pasjonatem Słowa 
od Boga i entuzjastą życia w Bożym 
Królestwie”. Wierzymy i modlimy się o to, by 
głoszone przez niego Słowo dotykało nas i 
rozpalało w nas ten sam entuzjazm dla Boga.

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY  

ZBÓR W ŁODZI 
Adres: ul. Jaracza 95/97 90-244 Łódź 

Tel.: + 48 42 678 04 73 

E-mail: biuro@nowezycielodz.pl 

Strona internetowa: nowezycielodz.pl 

Konto bankowe: 59 1020 3352 0000 1502 0127 5395 

Nabożeństwa: Niedziela 9:30 i 11:30 | Środa 18:00 

WIZYTA PASTORA MICHAŁA SICZKA

GOŚĆ W ZBORZE

mailto:biuro@nowezycielodz.pl
http://nowezycielodz.pl

