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Naszą wizją 
jest Kościół…  

CHWAŁY, NADZIEI, 
RELACJI I SŁOWA 
ZMIENIAJĄCEGO 

ŻYCIE

NOCNE CZUWANIE 
MODLITEWNE  

CZYTAJ NA STR. 2

ZOBACZYĆ RAZEM - 
WIEŚCI MISYJNE 
CZYTAJ NA STR. 3

WIZYTA PASTORA 
ZBYSZKA Z WIELUNIA 

CZYTAJ NA STR. 4

NOWE ŻYCIE       2/2021 

„Twoje Słowo 
jest pochodnią 
dla mych nóg, 
jest światłem 

dla moich 
ścieżek […] 

Wykład twoich 
słów oświeca, 
uczy prostych 

ludzi rozsądku 
”  

Ps 119,105.130 

NASZĄ WIZJĄ JEST KOŚCIÓŁ SŁOWA PRZEMIENIAJĄCEGO LUDZKIE ŻYCIE. Bóg 
mówi: „Gdyż jak deszcz i śnieg spadają z nieba i już tam nie wracają, ale 
nawadniają ziemię, czynią ją urodzajną i kwitnącą, dają siewcy ziarno, 
a jedzącemu chleb, tak jest z moim Słowem, które wychodzi z moich ust. Nie 
wraca do Mnie próżno, lecz wykonuje to, czego pragnę, i spełnia pomyślnie 
to z czym je wysłałem” (Iz 55,10). Dlatego pragniemy wsłuchiwać się w Boży 
Głos, uczyć się Jego przykazań, poznawać mądrość i serce naszego Boga! 
Słuchając Słowa - nie tyle sami, swoimi ludzkimi wysiłkami, próbujemy 
dostosować się do Jego wymagań, ile więcej jeszcze - doświadczamy mocy 
Słowa! Gdy Bóg stwarzał świat, powiedział i stało się. Panie, powiedz Słowo 
i przemień mnie. Chcę żyć dla Ciebie i tak jak tego sam chcesz - módlmy się.

MOC BOŻEGO SŁOWA NASZA WIZJA

PIEŚŃ I SŁOWO

Robert Kasprowicz w Łodzi 
już 21 lutego - czyt. na str. 2
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Celem naszego życia jest 
uwielbienie Najwyższego! 
Szukanie Jego chwały, nie zaś 
własnej... Gdy Bóg zatrzymuje 
cię w twoich bezrozumnych, 
podszytych pychą planach (por. 
Historia Wieży Babel - 1 M 
11,1-9) - to tak naprawdę okazuje 
miłosierdzie. Ratuje przed 
głupotą i powstrzymuje dzieło 
diabła. Bóg pragnie byśmy 
wrócili do oddawania czci 
Najwyższemu, Jedynemu Bogu! 

Słowo Boże wskazuje wyraźnie 
na chwałę Imienia Jezus: 
„Dlatego Bóg szczególnie Go 
wywyższył i obdarzył imieniem 
znaczącym więcej niż wszelkie 
inne, aby na imię Jezus zgięło się 
każde kolano w niebie, na ziemi, 
pod ziemią, i aby każdy język 
wyznał, że Jezus Chrystus jest 
Panem — na chwałę Boga Ojca” 
(Flp 2:9-11 SNP). „Nie nas Panie, 
nie nas, ale swoje imię otocz 
chwałą!” (Ps 115,1). Pytanie, co 
zrobisz z tą prawdą?  Co zrobisz 
z Jezusem? Ewangelista Mateusz 
odnotował niezwykle ważne 
pytanie, które zadał Piłat (Mt 
27,22): „Cóż więc mam uczynić 
z Jezusem, którego zowią 
Chrystusem”? Nie odrzucaj 
Jezusa! Bóg wciąż wyciąga do 
Ciebie swoją dłoń. Wciąż jeszcze 
trwa czas łaski - czy skorzystasz 
z niego? Czy zaufasz Panu 
i uchwycisz się Jego wyciągniętej 
ręki, aby żyć z Nim na wieki?

BIBLIJNE INSPIRACJE

NAJWYŻSZE IMIĘ

PASTOR

Widzimy się na żywo i online

Pastor z gitarą 
GOŚĆ W ZBORZE

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).  

Znów odwiedzi nas zaprzyjaźniony z naszą wspólnotą muzyk, 
kompozytor chrześcijańskich pieśni i kaznodzieja - brat Robert 
Kasprowicz. Z pierwszego wykształcenia biotechnolog - obecnie 
kończy studia doktoranckie w Chrześcijańskiej Akademii 
Teologicznej w Warszawie. Z zawodu anglista, ostatnio poświęcił 
się służbie duszpasterskiej, początkowo usługując w Zborze 
„Filadelfia” w Bielsku-Białej, ostatnio powołany został na 
pastora zboru w Kętach. Służba Bogu jest jego pasją i radością. 
Owocem jego duchowych przeżyć są natomiast płyty z muzyką 
uwielbienia, którą skomponował i nagrał. Tytuły płyt - „Moja 
twierdza”, „Jesteś mą nadzieją”, „Moc miłosierdzia”, „Dokąd iść” 
i „My hope” (ostatni anglojęzyczny album) - mówią same za 
siebie. Cieszymy się, że znów usłyszymy na nabożeństwach 
Roberta. Zapraszamy wszystkich w niedzielę 21.02.2021 - pastor 
usłuży na obu nabożeństwach, o godz. 9:30 i 11:30. 

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

ROBERT KASPROWICZ W ŁODZI

MODLITWAKLĘCZĄC ZWYCIĘŻAMY

Nocne czuwanie 
Gorąco wierzymy, że zwycięstwo w życiu Bożych dzieci dokonuje 
się na kolanach - w modlitwie. Spotykamy się regularnie na 
modlitwie w poniedziałki o 18:30. W lutym pragniemy także 
zorganizować Nocne Czuwanie (z piątku na sobotę 
26/27.02.2021 r.). Zapraszamy dołącz do nas. Jeśli pragniesz do 
nas dołączyć - zgłoś to pastorowi. Na modlitwie spędzimy całą 
noc - zaczniemy o godz. 22:00  a zakończymy nad ranem.
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Działająca przy naszym zborze Misja "Nowa 
Nadzieja" od blisko już dwudziestu lat 
współpracuje z Chrześcijańską Fundacją "Trygt 
Ly" (Bezpieczne Schronienie) w Norwegii. 
W naturalny sposób wraz z naszym norweskim 
partnerem rozszerzyliśmy przez ostatnie lata 
obszar naszej działalności o realizację projektu 
"Zobaczyć Razem" - adresowanego m.in. do 
osób tracących wzrok, tym bardziej że wielu 
naszych uzależnionych i bezdomnych 
podopiecznych boryka się z tymi problemami. 
Fundacja "Trygt Ly" posiada w tej mierze 
niemałe doświadczenie - dysponując cennymi 
k o n t a k t a m i z e s p e c j a l i s t a m i o r a z 
s p e c j a l i s t y c z n y m s p r z ę t e m ( m . i n . 
powiększalnikami, które nieodp łatnie 

udostępnia potrzebującym). W związku 
z  powyższym na ostatnim posiedzeniu 
(3.02.2021) Naczelna Rada Kościoła (organ 
nadzorujący Misję) oficjalnie zatwierdziła 
nowelizację Statutu Misji uwzględniającą te 
nowe zadania (organizowanie wsparcia 
i podejmowanie różnorodnych działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych i zagrożonych 
niepełnosprawnością; zapewnienie ciągłej 
i  systematycznej rehabilitacji - w tym 
tyflopedagogiczno-psychologicznej - osobom 
niepełnosprawnym; a także działania na rzecz 
adaptacj i otoczenia pod ką tem osób 
z  problemami wzrokowymi). Jesteśmy Bogu 
wdzięczni za poszerzone pole działań, za 
naszych partnerów misyjnych w Norwegii 
i  prosimy o modlitwę, byśmy mogli z Bożym 
błogosławieństwem organizować wspomnianą 
wyżej wszechstronną pomoc dla osób 
tracących wzrok oraz promować w środowisku 
kościelnym rozwiązania służące osobom 
z dysfunkcją narządu wzroku.

Zobaczyć Razem - 
misja wśród 
słabowidzących

WIEŚCI MISYJNE

Na zdjęciu: Powiększalniki podarowane przez specjalistyczne Centrum Rehabilitacyjne w Oslo, których dystrybucją 
zajmuje się nasz przyjaciel Asmund Kilde z Fundacji Trygt Ly. Konsultantem FTL w Polsce jest brat Robert (z prawej). 
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W marcu (14.03) spodziewamy się 
wizyty niezwykłych gości pastorskiego 
m a ł ż eń s t w a - Z b y s z k a i M a g d y 
Zarożnych  z Wielunia. 

Zbyszek i Magda założyli przed czterema laty 
Centrum Chrześcijańskie „Odnowa” - nowy 
zbór w Wieluniu, którego siedziba mieści się 
tuż obok Rynku tego pięknego miasta. Bóg 
włożył w ich serca wizję kościoła, który „jest 
miejscem zaufania Bogu i wiary w ludzi”, gdzie 
można spotkać Bożą miłość, przebaczenie 
i zrozumienie. Od 2002 roku zaangażowani w 
służbę Duszpasterstwa Młodzieży Kościoła 
Zielonoświątkowego w Polsce. Co roku 

organizują ogólnopolskie konferencje 
chrześcijańskie dla młodzieży i studentów, 
a  także szkolenia dla przywódców i liderów 
młodzieżowych. Pragną widzieć przemianę 
w  życiu młodych ludzi. Pastor Zbyszek pełni 
funkcję Dyrektora Duszpasterstwa Młodzieży 
oraz jest członkiem Prezydium Naczelnej 
Rady Kościoła Zielonoświątkowego. Jego 
żona, Magda to niezwykle ciepła i kochająca 
osoba. Jest wsparciem dla wszelkich działań 
męża. W Chrześcijańskim Centrum „OdNowa” 
odpowiedzialna jest za Kościół Dziecięcy. 
Ogromnie cieszymy się na ich przyjazd i już 
nie możemy się doczekać wspólnych chwil 
spędzonych w Bożej obecności.

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 

Spotkanie modlitewne: Poniedziałek 18:30 

WIZYTA GOŚCI Z WIELUNIA

ZAPOWIEDZI

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

