WAŻNE DATY
* 20.01; 10.02; 24.02 – Studenckie godz. 19:00
* 25.01 (po nabożeństwie) – Członkowskie
* 27.01 – 07.03 – POST
poniedziałki, środy, piątki (godz.18:00) spotkania
modlitewne w czasie trwania postu
* 31.01 – wyjazd młodzieży na konferencję
„KIERUNEK” w Opolu
* 13.02 – „Serce w Paczce” Na Miłej godz.17:00
* 15.02 – „Serce w Paczce” Środa Śl. godz.17:00
* 06.03 – 08.03 – Ewangelizacja kończąca post
* 24.01 – Spotkanie dla nauczycieli szkółki
* 28.02 – Spotkanie dla Kobiet, na które bardzo
serdecznie zaprasza Danuta Tomczyńska,
Na Miłej godz.16:00

S T Y C ZE Ń – L U T Y
2015

wwydarzenia

KOŚCIÓŁ ZIELONOŚWIĄTKOWY
ul. Miła 7/9, Wrocław
pastor Bartłomiej Tomczyński
bartek.t@de-em.org, tel. 790019401
www.kzmila.org

Zbór posiada konto bankowe, na które
można wpłacać dziesięciny
(darowizny na cele kultu religijnego).
Nr konta:
60 9575 1027 0020 1902 2000 0010
Bank Spółdzielczy

Kochamy ludzi
Głosimy ewangelię
Modlimy się o chorych

CZAS POSTU
Boże plany i zamiary dla nas jako Kościoła

WAŻNE WYDARZENIA

już od dawna są przygotowane. On pragnie,
abyśmy zabiegali o odsłonięcie ich dla naszych
duchowych oczu. Bóg pragnie, abyśmy w nowe
rzeczy wchodzili z całą śmiałością i odwagą.
Pismo Święte mówiąc o poście daje nam
możliwość przyspieszenia pewnych rzeczy i ich

Księga Jeremiasza 33, 3
„Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których nie wiesz!”

Księga Jeremiasza 32, 27
„Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała: Czy jest dla mnie coś niemożliwego?”

realizację. To tak jakby mówił: „Przyjdźcie do
mnie wszyscy, a Ja będę wam odpowiadał
i

oznajmiał

rzeczy

wielkie

i

niedostępne,

o których nie wiecie!” (Jer. 33,3).
Wierzymy w to, że ten okres postu wyszedł
z Jego prowadzenia, że chce pokazać nam
swoje zamiary na ten rok wobec nas i ludzi,

„SERCE W PACZCE”
W nowym roku chcemy jako zbór obdarować najbardziej potrzebujące
i pokrzywdzone rodziny, sercem i miłością wyrażoną w drobnych
upominkach. W związku z tym rodziny naszego kościoła
przygotowały paczki, które będą wyrazem naszej hojności. Efektem
pracy całego zboru, każdej z służb kościelnych, i każdego z nas
z osobna, jest akcja „SERCE W PACZCE”.

którzy nas otaczają. On nie chce abyśmy żyli dla

EWANGELIZACJA

siebie, ale całkowicie poświęcili się Jemu.
Kto wie, co Bóg uczyni podczas postu
w naszym życiu. Może ktoś otrzyma kierunek dla
swojego

życia,

wyczekiwane

może

ktoś

uzdrowienie;

a

otrzyma

długo

może

relacje

w naszych rodzinach poukładają się.
Tak naprawdę, czytając to powyższe zdanie
z

wyrazem

nadziei.

Ale

'może'
my

człowiek
chcemy

może

nabrać

czegoś

więcej.

Z czasem to 'może' przerodzi się w pewność. To
wszystko Bóg chce uczynić w trakcie postu.

W dniach 06.03 – 08.03 odbędą się spotkania ewangelizacyjne, które
będą uwieńczeniem naszego zborowego 40-o dniowego postu.
Pragniemy, aby ten czas modlitwy i odbierania wolej Bożą oraz
kierunku dla naszej społeczności zaowocował niegasnącą miłością
do naszego Pana i co się z tym wiąże, także do tych zgubionych.
Wokoło nas jest wiele dusz wołających – wyjdźmy im naprzeciw.
SPOTKANIA STUDENCKIE+
Nasze spotkania mają otwarty charakter. Każdy może na nie przyjść bez
względu na światopogląd, wyznanie czy narodowość. Masz pragnienia,
marzenia, ale nie wiesz co z nimi zrobić i jak je osiągnąć? A może
szukasz swojego miejsca w życiu? Jeżeli potrzebujesz wsparcia i relacji,
aby je zrealizować to wiedź, że te spotkania są dla ciebie. Tutaj
znajdziesz wsparcie, przyjaciół oraz duchowe ukojenie.
.

