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Naszą wizją 
jest Kościół…  

CHWAŁY, NADZIEI, 
RELACJI I SŁOWA 

ZMIENIAJĄCEGO ŻYCIE
POMAGAMY 
UKRAIŃCOM   

CZYTAJ NA STR. 3 - 4

WIELKANOC W MISJI 
„NOWA NADZIEJA” 
CZYTAJ NA STR. 4

NOC MODLITWY 
I UWIELBIENIA 

CZYTAJ NA STR. 2

„Gościnności 
nie 

zapominajcie; 
przez nią 

bowiem 
niektórzy, nie 

wiedząc o tym, 
aniołów 
gościli ”  

Hebr 13,2

NASZĄ WIZJĄ JEST KOŚCIÓŁ TROSZCZĄCY SIĘ, OTWARTY NA BLIŹNICH. Biblia zachęca 
nas: „Gościnności nie zapominajcie; przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o 
tym, aniołów gościli” (Hebr. 13,2). Nikt z nas nie spodziewał się, że słowo 
„gościnność” w związku z wybuchem wojny i zakrojoną na szeroką skalę (także 
w całym naszym Kościele Zielonoświątkowym) akcją pomocy uchodźcom 
z Ukrainy, nabierze w ostatnich dniach tak ogromnego znaczenia. Wdzięczni 
jesteśmy Bogu za możliwość włączenia się w to praktyczne dzieło pomocy. 
Pragniemy otoczyć zarówno praktyczną pomocą, jak i serdeczną modlitwą tych, 
których w progach naszego duchowego domu witamy - naszych bliźnich 
z  Ukrainy, głównie mamy z dziećmi ale także starsze i schorowane osoby, 
pozbawione w  jednej chwili dachu nad głową. Od wybuchu wojny do chwili 
obecnej znalazło u nas schronienie około sto osób, a to dopiero początek. Mamy 
świadomość trudności i wyzwań, jakie nas czekają - nie zapominajmy jednak 
o błogosławieństwie: „Przez nią bowiem niektórzy, nie wiedząc o tym, aniołów 
gościli” - powiada Słowo. Wierzymy, że jest tak i w naszym przypadku…

GOŚCINNOŚĆ NASZA WIZJA

NOWE ŻYCIE      1-4/2022 
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„Przystąpmy tedy z ufną 
odwagą do tronu łaski, 
abyśmy dostąpili miłosierdzia 
i znaleźli łaskę ku pomocy w 
stosownej porze”  Hebr 4,16 

Zbliż się do tronu Boga!  
To miejsce, w którym 
znajdziesz pomoc, 
odnowę, doładujesz 
duchowe baterie. Jeśli 
brakuje ci sił, jeśli jesteś 
wyczerpany, jeśli 
przygniatają cię codzienne 
wojenne wieści – przed 
tronem Łaski jest miejsce, 
w którym znajdziesz 
pomoc.  

Pan Jezus raz na zawsze złożył 
z siebie ofiarę (Hebr 7,27), byś 
codziennie mógł przystępować 
do Niego i czerpać z mocy 
Krzyża. „Przystąpmy tedy 
z ufną odwagą do tronu łaski, 
abyśmy dostąpili miłosierdzia i 
znaleźli łaskę ku pomocy w 
stosownej porze” (Hebr 4,16). 
Biblia odkrywa przed nami 
tajemnicę wewnętrznej 
odnowy. W Psalmie 103,5 
czytamy „On nasyca dobrem 
twoją codzienność, Tak że 
twoja młodość odnawia się jak 
u orła”.  

Potrzebujemy Jego łaski 
codziennie. Także i dzisiaj, gdy 
wokół jest tak wiele ciemności 
wywołanej wojną. Na szczęście 
Bóg nie przestaje mówić, gdy 
wokół ciemno (por. Iz 5,30). 
Prorok Izajasz w czasie 
największej zawieruchy odkrył, 
że jest Ktoś, kto siedzi na tronie 
(Iz 6,1). To nasz Zbawiciel. 
Wysoki i Wyniosły Bóg pochyla 
się nad tymi, którzy są 
skruszeni i uniżonego ducha (Iz 
52,13; 57,15).

BIBLIJNE INSPIRACJE

BOŻY TRON 

PASTOR

Wielkanoc w Kościele 

Noc Modlitwy i Uwielbienia 

Przed nami Święta Wielkanocne. W WIELKI PIĄTEK 
zapraszamy na szczególne spotkanie „W CIENIU KRZYŻA” - 
zaczynamy o godz. 18:00. W PORANEK WIELKANOCNY 
z a p r a s z a m y n a p e łn e r a d o ś c i św i ę t o w a n i e p r a w d y 
o  Zmartwychwstaniu Jezusa (niedziela godz. 11:00)! 
W  poniedziałek Wielkanocny nie planujemy natomiast żadnych  
spotkań - także modlitewnego - życzymy Wam błogosławionego 
czasu z rodzinami w domach. Spotkamy się dopiero w środę o godz. 
18:00 a następnie - jak zawsze - w niedzielę o 11:00.

Już drugi rok z rzędu, oprócz cotygodniowych poniedziałkowych 
modlitw kościoła, odbywają się w naszym zborze Noce Modlitwy. To 
niezwykły czas Bożego posilenia, duchowych poruszeń, radosnego 
ale także bardzo głębokiego uwielbienia. Noce Modlitwy odbywają 
się u nas zawsze w ostatni piątek miesiąca. Tym razem - 29 
kwietnia rozpoczniemy wcześniej, o godz. 20:00 - połączymy 
bowiem naszą #NocModlitwy z wieczorem uwielbienia. We 
wspólnym oddawaniu Bogu chwały poprowadzi nas nasz zespół 
uwielbieniowy, który przybędzie w pełnym składzie. Przyjdźmy 
wspólnie przed Boży Tron!

NABOŻEŃSTWANABOŻEŃSTWA: NIEDZIELA 11:00 | ŚRODA 18:00

PIĄTEK 29.04.2022 | 20:00

W jedności siła 
W naszym zborze działają spotkania młodzieżowe. Prowadzą je 
Michał i Weronika Brodeccy. Spotkania odbywają się w każdą 
sobotę o godz. 18:00. To czas inspirujących rozważań Biblii, 
wspólnego uwielbienia Boga (gra młodzieżowy zespół muzyczny) 
a  także poznawania się i wspólnej zabawy. Jeśli jeszcze nie 
dołączyłeś do grupy młodzieżowej, a chciałbyś - serdecznie 
zapraszamy! Regularnie zaczęła także działać w naszym zborze 
grupa „Unity” - młodych dorosłych. Spotykają się zwykle w czwartki 
(co drugi czwartek) o godz. 19:00. Za służbę „Unity” odpowiadają 
Martyną Waltratus oraz Miriam Kobierski - jeśli chciałbyś 
dołączyć , serdecznie zapraszamy! Śledź też ogłoszenia 
o spotkaniach „Unity Łódź” na naszym kościelnym FB.

MODLITWA

SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE I MŁODYCH DOROSŁYCH MŁODZI

Przed chrztem 
CHRZESTSPOTKANIA DLA KATECHUMENÓW

Organizujemy Chrzest Wiary - odbędzie się w czerwcu 
w Zakościelu. Już kilka osób wyraziło pragnienie - wkrótce 
ruszymy ze spotkaniami przygotowującymi. Jeśli jeszcze nie 
zgłosiłeś pragnienia chrztu - zachęcamy, porozmawiaj z pastorem.
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Od czasu wybuchu wojny dołączyliśmy jako 
wspólnota wierzących do akcji pomocy 
uchodźcom – działamy jako centrum relokacji, 
zapewniamy dach nad głową, opiekę i wsparcie 
dla mam z dziećmi. Bezpłatnie wydajemy 
żywność, artykuły higieniczne i pomagamy w 
załatwianiu spraw formalno-prawnych (PESEL, 
zasiłki itp.) oraz próbujemy pośredniczyć w 
znalezieniu naszym gościom z Ukrainy nowych 
domów/mieszkań, szkół (zbieramy na wyprawkę 
szkolną) oraz miejsc pracy.  

Środy na Jaracza 

Ef 1,18-19 „Pragnąłbym abyście zobaczyli jaka 
nadzieja wiąże się z waszym powołaniem. Jakie 
bogactwo chwały z jego dziedzictwem pośród 
świętych. I jak nadzwyczajna jest wielkość jego 
mocy względem nas wierzących, zgodnie 
z działaniem jego potężnej siły.” 

– Daj się oczarować Bogiem, gdy rozczarujesz się 
sobą! – głosił w niedzielny poranek pastor Piotr, 
dzieląc się słowem zatytułowanym „Pięć wymówek 
Mojżesza” rozpoczynającym nową serię pt. 
Powołani. Boże powołanie jest większe niż twoje 
rozczarowanie – innymi, życiem, samym sobą. 
Zamiast ukrywać się za rozmaitymi wymówkami, 
przyjmij Boże powołanie. Wówczas uświadomisz, 
że wszystko co możesz z siebie dać to Chrystus w 
tobie. – Panie nic nie mogę sam z siebie! – 
modliliśmy się – Wszystko co mogę dać innym, to 
nie moje ambicje, ale Chrystus działający we mnie. 
Tylko Chrystusowe powołanie przezwycięża moje 
zranienia i rozczarowanie!

Pomagamy 
uchodźcom z Ukrainy 

Jak piękne są chwile spędzone na rozważaniu 
Słowa w tygodniu. Regularnie w każdą środę 
o 18:00 odbywają się nabożeństwa – 
spotkania pełne Słowa i modlitwy. Ostatnio 
Słowem dzielił się brat Witek Ignaczak, 
jeden ze starszych naszego zboru. „Czysta i 
nieskalana pobożność u Boga i Ojca polega na 
tym, aby przychodzić z pomocą sierotom i 
wdowom w ich utrapieniu i zachować samego 
siebie nieskażonym przez świat” (Jakuba 
1:27) – to jeden z wielu biblijnych wersetów 
przemawiających do nas tak mocno w 
ostatnim czasie, choćby w związku z 
wyzwaniami spowodowanymi wojną i 
kryzysem uchodźczym. Zapraszamy Was w 
tygodniu! Poniedziałki, piątki, ostatnie piątki 
miesiąca – to wspaniałe chwile duchowych 
przeżyć, podczas których nie może was 
zabraknąć. ciąg dalszy czyt. na str. 4
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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 

Zastanawiasz się, jak możesz pomóc? 

MODLITWA – bo tylko z Bożą pomocą 
wszystko jest możliwe!  

WOLONTARIAT – do łącz do sztabu 
kryzysowego i zaangażuj się osobiście  

FINANSE – zbieramy wciąż środki finansowe, 
które można wpłacać na konto zboru z 
dopiskiem „UKRAINA” – wszystkie środki 
używamy na rzecz naszych gości z Ukrainy 
(pamiętaj by dopisać w tytule „Ukraina”).  

INFORMACJE – o pracy i mieszkaniach. Jeśli 
chcesz udostępnić mieszkanie lub znasz 
miejsce, które mogłoby się stać domem dla 
mam z dziećmi, jeśli masz informację 
o  potencjalnym miejscu pracy – daj nam 
koniecznie znać! 

Aktualne informacje z naszej służby uchodźcom 
z  Ukrainy znajdziesz na naszej stronie 
internetowej nowezycielodz.pl oraz na naszym 
FB. 

Bądź z nami w kontakcie! Dziękujemy za każde 
wsparcie w tych trudnych czasach. Jeśli masz 
jakiekolwiek pytania zgłoś się do pastora lub 
koordynatorki naszych dzia łań : Kasi 
Michalskiej.

ciąg dalszy czyt. ze str. 3

POMAGAMY 

Śniadanie 
Wielkanocne dla 
samotnych - zaprasza 
„Nowa Nadzieja” 
Jak co roku, także i tym razem w przededniu 
Świąt Wielkanocnych - w sobotę 16 
kwietnia - zorganizowane zostanie 
świąteczne śniadanie dla podopiecznych 
misji „Nowa Nadzieja” (koordynator Piotr 
Bester). Wprawdzie w  ostatnim czasie, w 
związku z wojenną zawieruchą, nasza Misja 
zamieniła się w  centrum relokacji dla 
uchodźców (sytuacja wymogła na nas wiele 
zmian organizacyjnych), mimo to nie 
zapominamy o ubogich (por. Gal 2,10) i 
dokładamy wszelkich starań, by udzielać im 
pomocy. Regularnie w każdy czwartek 
można otrzymać w naszej misji ciepłą strawę 
a we wspomnianą Wielką Sobotę pragniemy 
ugościć w sposób szczególny naszych 
podopiecznych i wspólnie z nimi zagłębić się 
w sens tych świąt. Zaczynamy o 12:00!

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

