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Naszą wizją 
jest Kościół…  

CHWAŁY, NADZIEI, 
RELACJI I SŁOWA 

ZMIENIAJĄCEGO ŻYCIE
O CO MOŻEMY SIĘ 

MODLIĆ?   
„PROSZĘ” / „DZIĘKUJĘ”

UROCZYSTOŚĆ 
ZAŚLUBIN 

DOROTKA I DAWID

NOC MODLITWY 
I WIECZÓR CHWAŁY 

WAKACYJNE SPOTKANIA

„i rozraduję 
ich w swoim 

domu 
modlitwy […] 

bo mój dom 
będzie 

nazywany 
domem 

modlitwy dla 
wszystkich 
narodów”  

Iz 56,7 

NASZĄ WIZJĄ JEST KOŚCIÓŁ GORĄCEJ MODLITWY. Wierzymy, że modląc się 
zwyciężamy - dlatego szukamy wszelkiej sposobności, by razem modlić się, szukać 
oblicza Bożego, spędzać czas w Jego Obecności. Pewnego dnia Pan Jezus wszedł do 
świątyni w Jerozolimie. Powywracał stoły wymieniających pieniądze, wypędził 
wszystkich handlarzy a następnie powiedział: „Jest napisane: Mój dom będzie 
nazwany domem modlitwy, a wy zrobiliście z niego jaskinię zbójców” (Mt 21,13). 
Wówczas podeszli do niego - tam właśnie, w świątyni - ślepi i chromi, a On ich 
uzdrowił (w. 14). Tego pragniemy! O to się modlimy! Pragniemy doświadczać 
owoców modlitwy. Mimo trwających wakacji, nie ustajemy w modlitwie. 
Spotykamy się regularnie na spotkaniach modlitewnych, a Bóg rozbudza nasz głód 
doświadczania Jego Obecności jeszcze bardziej.  Przyjdź do Jezusa i doświadcz 
Jego mocy uzdrowienia!

KOŚCIÓŁ MODLITWY! NASZA WIZJA

NOWE ŻYCIE       8/2021 

WIECZÓR CHWAŁY! - piątek 20.08.2021 godz. 20:00
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KARTKI PROSZĘ / DZIĘKUJĘ

Spotkania w czasie wakacji

Noc Modlitwy i Wieczór Chwały 

W czasie wakacji zapraszamy gorąco na nasze nabożeństwa w każdą 
niedzielę na   godz. 11:00 oraz w środy o godz. 18:00. Jeżeli nie 
możesz być z nami fizycznie obecny - dołącz do facebookowej grupy 
uczestniczącej w transmisji online. Regularnie także odbywają się 
spotkania modlitewne w  poniedziałki (18:30) - w ostatni piątek 
miesiąca zaś (27.08.2021), jak zawsze, odbędzie się Noc Modlitwy. 
Zaczynamy o 22:00.

Od początku tego roku organizujemy regularnie w naszym zborze  
w  każdy ostatni piątek miesiąca Noc Modlitwy. To błogosławiony 
czas modlitewnego czuwania. Zaczynamy zwykle o godz. 22:00, 
a potem modlimy się tak długo, jak Bóg poprowadzi. Najczęściej do 
rana. Apetyt jednak rośnie w miarę jedzenia! Chcemy więcej! Bóg 
wyraźnie prowadzi nas ostatnio do jeszcze gorętszej modlitwy 
i  szukania Bożego Oblicza. Dlatego oprócz piątku modlitewnego 
(Nocy Modlitwy) zapraszamy wszystkich także na Wieczór Chwały! 
W uwielbieniu poprowadzi nas nasz niesamowity zespół muzyczny 
Kościoła „Nowe Życie”. Najbliższy Wieczór Chwały odbędzie się 
w  piątek 20.08.2021 r. - zaczynamy dokładnie o godzinie 20:00. 
Przyjdźcie!

NABOŻEŃSTWANIEDZIELA 11:00 | ŚRODA 18:00

PIĄTEK 20.08.2021 | 20:00

Uroczystość zaślubin 

Jeszcze w lipcu na jednym z nabożeństw swoją radością i planami 
na przyszłość podzielili się Dorotka z Dawidem. Pragną zawrzeć 
przymierze małżeńskie. Uroczystość zaślubin odbędzie się 
dokładnie w czwartek 2 września 2021 r. o godz. 14:00 w naszym 
zborze. Młodzi serdecznie zapraszają cały zbór na swoją 
uroczystość. My cieszymy się ich szczęściem, gratulujemy 
i błogosławimy!

UWIELBIENIE

ŚLUB DOROTKI I DAWIDA ZAPROSZENIE

Biuletyn Kościoła 
Zielonoświątkowego  
Zboru „Nowe Życie” 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 11:00 | Środa 18:00 

Spotkanie modlitewne: 
Poniedziałek 18:30 

Napisz o co chciałbyś się modlić 
- za co podziękować, a o co 
poprosić - z serca będziemy 
wspierać Cię w modlitwach. 
W holu znajdziesz specjalnie 
przygotowane kartki „Proszę” / 
„Dziękuję”, z których warto 
skorzystać. Wszystkie prośby 
i dziękczynienia odczytujemy 
podczas nabożeństwa, wracamy 
też do nich podczas naszych 
spotkań śródtygodniowych.

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

