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Naszą wizją 
jest Kościół…  

CHWAŁY, NADZIEI, 
RELACJI I SŁOWA 

ZMIENIAJĄCEGO ŻYCIE
KAWIARENKA 

RELACJE DZIĘKUJE   
CZYTAJ NA STR. 2

REMONT W MISJI 
TRWA 

CZYTAJ NA STR. 3

SZUKAJMY BOŻEGO 
OBLICZA 

CZYTAJ NA STR. 4

„Idźcie tedy 
i czyńcie 

uczniami 
wszystkie 

narody, 
chrzcząc je 

w imię Ojca 
i Syna, 

i Ducha 
Świętego. 

Ucząc je 
przestrzegać 
wszystkiego, 

co wam 
przykazałem” 

Mt 28,19-20 

NASZĄ WIZJĄ JEST CZYNIENIE LUDZI UCZNIAMI CHRYSTUSA. W słowach 
kończących Ewangelię Mateusza (Mt 28,19-20), nazywanych Wielkim 
Posłannictwem, Pan Jezus wzywa nas do głoszenia Ewangelii wszystkim 
narodom, czynienia ludzi uczniami Pana oraz dokonywania chrztu w imię 
Ojca, Syna i Ducha Świętego. Chrzest, o którym tu czytamy, a który jest 
konsekwencją narodzenia na nowo, jest - jak to trafnie ktoś ujął - „obrzędem 
wprowadzającym do szkoły Chrystusa, a nie świadectwem jej ukończenia”. 
Wolą Pana jest, byśmy wzrastali w wierze, ucząc się przestrzegać wszystkiego 
co nam przekazał - to też pragniemy czynić. Nauczanie nie sprowadza się 
wyłącznie do słuchania Ewangelii, jest ono także ściśle związane 
z wypełnianiem jej. Nie chodzi tylko o to, byś wiedział, co robić, ale także byś 
doświadczał nowego życia. Bądź uczniem! Witaj w szkole Chrystusa!

W SZKOLE CHRYSTUSA 
NASZA WIZJA

NOWE ŻYCIE       6/2021 

CHRZEST 
WIARY  

26.06.2021 
godz. 14:00 

Zakościele
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„Niewiele zaś potrzeba, bo 
tylko jednego; Maria bowiem 
dobrą cząstkę wybrała, która 
nie będzie jej odjęta”  Łk 10,42 

Ewangelista Łukasz opisuje 
ciekawą scenę - rzecz dzieje się 
w Betanii, w domu Marty, 
Marii i Łazarza. Maria siedzi 
u stóp Jezusa. Marta krząta się 
po domu. W końcu  rozżalona, 
zagniewana - wybucha. 
Doświadcza jakiegoś dziwnego 
rozdrażnienia, duchowego 
napięcia. Jej diagnoza jest 
prosta. Wszystkiemu winna 
jest Maria. Gdyby, zamiast 
siedzieć u stóp Jezusa, zabrała 
się do pracy - wszystkim byłoby 
łatwiej. Wówczas padają znane 
słowa Pana o wyborze dobrej 
cząstki…  

Gdy tracimy z oczu Jezusa - 
tracimy pokój, łatwo się 
denerwujemy, złościmy, nie 
wiedząc nawet czemu. Gdy 
denerwuje cię czyjeś lenistwo 
i reagujesz niewspółmiernie do 
sytuacji, gdy masz trudności 
w nawiązaniu wartościowych 
relacji z innymi, zadaj sobie 
pytanie - czy oby przypadkiem 
nie utraciłeś połączenia z 
Bogiem? Gdy niepokoisz się, 
czujesz wewnętrzne napięcie - 
a nie da się ciągle 
funkcjonować w atmosferze 
wzburzenia, alarmu, 
podwyższonego ryzyka - zadaj 
sobie pytanie o bliskość Jezusa. 
Czy wybory, których dokonałeś 
nie pozbawiły cię tej bliskości, 
której doświadczała Maria? 
Gdy forsujesz swoje nie 
najmądrzejsze pomysły, swój 
punkt widzenia, a tracisz z oczy 
Bożą wolę - zadaj sobie pytanie 
o to, jak blisko jesteś Pana. 
A kiedy już sobie uświadomisz, 
jak bardzo Go potrzebujesz, 
dokonaj właściwego wyboru - 
bo „niewiele potrzeba, tylko 
jednego”. Usiądź u stóp Jezusa. 
Wsłuchaj się w Jego głos. 

BIBLIJNE INSPIRACJE

WYBIERZ

Pastor

Naładuj duchowe baterie

Chrzest Wiary w Zakościelu 

Zbliżają się wakacje. To zwykle czas urlopów, odpoczynku, wyjazdów - trzeba 
przecież zregenerować siły przed kolejnym sezonem pracy. Nie zapominaj 
jednak również o swoich duchowych bateriach - te także potrzebują 
doładowania. Zaplanuj czas wakacyjny tak, by również zbudować się duchowo. 
Nie trać kontaktu z kościołem. W niedziele jak zwykle spotykamy się o godz. 
9:30 i  11:30 (do wyboru). W  tygodniu modlimy się i przeżywamy naprawdę 
wspaniały duchowo czas - w poniedziałki (o godz. 18:30) oraz w środy (o godz. 
18:00). W ostatni piątek miesiąca 25.06.2021 zapraszamy jak zwykle na Noc 
Modlitwy - zaczynamy o godz. 22:00. Tym razem spotkanie nocne będzie - 
wyjątkowo - nieco krótsze i skończy się po północy, gdyż dokładnie następnego 
dnia 26.06 w Zakościelu o godz. 14:00 odbędzie się chrzest. W niedzielę 
27.06. - już w Łodzi - odbędzie się Wieczerza Pańska.

W sobotę 26 czerwca udajemy się razem do Zakościela. To już od dobrych 
kilku lat nasze stałe miejsce chrztów, jakie odbywają się latem. Spotykamy się 
w chrześcijańskim ośrodku PROEM, nad piękną rzeką Pilicą o godz. 14:00. 
Rozpoczniemy czasem duchowej społeczności (Słowo, uwielbienie, modlitwy), 
by następnie udać się nad rzekę, gdzie odbędzie się chrzest. Planujemy także 
zaraz po chrzcie piknik zborowy - jeżeli chciałbyś pomóc w jego organizacji, 
zabrać coś „na ząb” ze sobą, będzie to mile widziane! Oczywiście zapraszamy 
wszystkich do uczestnictwa. Postaramy się tak zorganizować transport, by nikt 
nie miał problemu z dotarciem. Zachęcamy również by zabrać swoich bliskich, 
rodziny, znajomych!

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

ZAKOŚCIELE | SOBOTA 26.06.2021 | 14:00

Spotkanie dla kobiet 
W sobotę 12.06.2021 r. o godz. 16:30 odbędzie się ostatnie przed przerwą 
wakacyjną spotkanie kobiet. Organizatorki zapraszają wszystkie kobiety z naszej 
społeczności. - Nasze spotkania to nie tylko możliwość zbudowania trwałych 
relacji, ale przede wszystkim możliwość wzajemnego wsparcia, zbudowania 
duchowego i modlitwy o siebie nawzajem. Już mamy piękne doświadczenia 
i cudowne świadectwa - zachęcają. Klub Kobiet Kreatywnych to realizowana już 
od dłuższego czasu cykliczna inicjatywa. Spotkania odbywają się regularnie, 
mniej więcej raz w miesiącu. Na każdym spotkaniu podejmowane są ciekawe 
tematy, nie wspominając już o fantastycznej oprawie kulinarnej.

CHRZEST

KLUB KOBIET KREATYWNYCH SPOTKANIA

Kawiarenka pracowała pełną parą. Cieszyłyśmy się wykonując to, co Pan Bóg 
położył nam na serce. Jednak mimo zaangażowania ciągle brakowało rąk do 
pracy. Modliłyśmy się licząc na to, że Pan przyśle nam pomocne siostry lub 
braci. Jakież było nasze zdziwienie, gdy pewnego dnia otworzyły się drzwi 
i zamiast dorosłych wbiegła gromada dzieci, ale nie po łakocie, tylko po to, aby 
pomóc. Kochani, czy zauważyliście, że od jakiegoś czasu w  kawiarence zawsze 
usługują dzieci i to usługują w sposób niezwykły? Radosne, zgodne, 
zdyscyplinowane, spontaniczne i pełne entuzjazmu stały się nieocenioną 
częścią naszego zespołu. Dziękujemy Bogu za wszystkie młode osoby, 
a  zwłaszcza za te, które tak pięknie włączyły się do służby. Drogie dzieci, 
jesteście dla nas podporą, radością i inspiracją.

A to było tak… 
ZESPÓŁ KAWIARENKI „RELACJE” DZIĘKUJE! KAWIARENKA
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W zeszłym miesiącu informowaliśmy o planach 
remontowych w naszej łódzkiej „Nowej Nadziei”. 
Dziś śpieszymy z informacją o tym, co udało się 
zrobić. 

Od chwili, gdy przystąpiliśmy do działań remontowych 
w  naszej Misji przy ul. Gdańskiej w poniedziałek 17 maja 
2021 - minęły dwa tygodnie. W  tym czasie odnowieniu 
poddana została przede wszystkim sala główna, w której 
odbywają się w niedziele także nabożeństwa słowiańskiej 
i ukraińskiej społeczności. Odmalowaliśmy wszystkie okna 
i  drzwi także w łazience i kuchni. Zostały tam też 
wymienione klamki i  oświetlenie. W łazience otynkowano 
też i wygładzono ościeżnice drzwiową i poprawiono 
otynkowanie okna. Do wykonania pozostaje jeszcze: 
przytwierdzenie listew ochronnych do ścian w sali głównej, 
na jednej ze ścian położenie innego, nowego koloru w celach 
estetycznych, wstawienie do kuchni i podłączenie nowo 
zakupionej zmywarki, odnowienie niektórych mebli 
kuchennych lub zakupienie w ich miejsce nowych. 
Odnowione też zostanie pomieszczenie, w którym będą 
przeprowadzane badania okulistyczne dla ludzi 
niedowidzących, którym udzielana tu będzie nowoczesna 
pomoc sprzętowa. Serdecznie dziękujemy wszystkim 
wolontariuszom za zaangażowanie a  zborowi za duchowe, 
finansowe i modlitewne wsparcie. Dzięki Bogu i ludziom 
dobrej woli uzbieraliśmy też pieniążki na zakup 
profesjonalnej zmywarki do naczyń! Pan jest dobry!

NAPISZ O CO 
MOŻEMY SIĘ 

MODLIĆ!   

Krzysztof - na zdjęciu - 
opowiedział nam ostatnio 
o tym, jak Pan go uzdrowił. 
Badania lekarskie 
początkowo nie 
pozostawiały wątpliwości - 
takie problemy z sercem 
i nadciśnieniem wymagają 
interwencji szpitalnej. 
Krzysztof poprosił Kościół 
o modlitwę i długo nie 
trzeba było czekać na Bożą 
odpowiedź. - Gdy kolejny 
już raz poprosiłem o 
modlitwę na ostatniej Nocy 
Modlitewnej, prosząc Boga 
o pełne uzdrowienie, 
odczułem szczególne ciepło 
i dotyk Boży. Później 
zrobiłem kolejne badania, 
które potwierdziły, że 
jestem zdrowy. Chwała Ci, 
Panie Jezu!

WIEŚCI Z GDAŃSKIEJ 29 
MISJA NOWA NADZIEJA

…I ZA CO DZIĘKOWAĆ
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MODLITWA KOŚCIOŁA

NOC MODLITWY
„I będą się modlić i szukać mojego oblicza…” 2 Krn 7,14  

25 CZERWCA 2021 GODZ. 22:00

Ta noc modlitewna będzie krótsza niż 
dotychczasowe. Zaczniemy jak zwykle 
o godz. 22:00 a skończymy krótko po 
północy. Następnego dnia bowiem 
jedziemy wszyscy do Zakościela na 
godz. 14:00 na chrzest. Przyjdźmy jednak 
razem by wspólnie szukać Pana, wielbić Go 
i wstawiać się za Kościołem, naszym krajem, 
wołać o przebudzenie w naszym narodzie. 
Modlitwa, którą Bóg położył nam na serca 
musi trwać. Pragniemy tego. 

Podczas ostatnich spotkań modlitewnych Bóg 
błogosławił nas bardzo - Jego miłość kruszy 
serca, uzdrawia, wskazuje kierunek. Modlimy 
się o manifestacje darów Ducha Świętego i tak 
się dzieje. Modlimy się o siebie, a Pan 
niejednokrotnie posyła do nas słowo prorocze, 
daje wizję, odwagę, uzdrowienie, pocieszenie.  

Jeśli masz potrzebę modlitewną, a nie możesz 
być z nami, napisz nam odpowiednio 
wcześniej o co możemy się dla ciebie modlić. 
Będziemy przynosić do Pana nasze sprawy.  
Kościół jest silny wówczas, gdy spędza czas na 
kolanach. Bóg zmienia nas, kształtuje, 
wówczas gdy poddamy się Mu posłusznie, 
niczym glina garncarzowi.  

Szukajmy razem 
Bożego Oblicza 

Biuletyn Kościoła Zielonoświątkowego  

Zboru „Nowe Życie” w Łodzi  
Adres: ul. Jaracza 95/97 90-244 Łódź 

Tel.: + 48 42 678 04 73 | Redakcja: pastor Piotr Karaś 

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 

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

