
Nasza
Rodzina

czasopismo kościoła nowoapostolskiego

PL ISSN 0860-8474

Rok 17 . Nr 5 . Maj 2005



2

W
ojny i terror, rewolucje i przewroty, zarazy
i choroby, huragany, powodzie i trz´sienia
ziemi – naprawd´ wiele jest w ˝yciu tego,
czego mo˝na si´ baç i z powodu czego

mo˝na byç przera˝onym. Jednak˝e Syn Bo˝y da∏ swój
pokój, nie taki, jaki daje Êwiat, a tak˝e doda∏ otuchy:
„Niech si´ nie trwo˝y serce wasze i niech si´ nie l´ka”.

To jest rezultat Bo˝ego pokoju. Kiedy nape∏nia serce,
wówczas nie potrzebujemy si´ trwo˝yç i l´kaç. Z drugiej
strony jednak˝e jest miernikiem, jak dalece Bo˝y pokój
nape∏nia nasze serce. W jaki sposób osiàgamy ten pokój?
Na to wskaza∏ Aposto∏ Pawe∏ w swoim LiÊcie do
Rzymian: „Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z
Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa”. Wiara
wywodzi si´ ze S∏owa zdzia∏anego z Ducha Âwi´tego. O
tym tak˝e mówi Aposto∏ Pawe∏: „Wiara tedy jest ze
s∏uchania, a s∏uchanie przez S∏owo Chrystusowe”. W ten
sposób powstaje w∏aÊciwy stosunek cz∏owieka do Boga:
SprawiedliwoÊç wa˝na przed Bogiem.

Pi´knym przyk∏adem, jak przez wiar´ osiàga si´ spra-
wiedliwoÊç, jest Abraham. Z powodu tego, ˝e wierzy∏,
Najwy˝szy poczyta∏ mu to ku usprawiedliwieniu.

Z wiary ca∏ym sercem przyjmujemy ∏ask´ z ofiary
Chrystusa – a to czyni nas sprawiedliwymi! Z wiary i ze
sprawiedliwoÊci powstaje w nas pokój. Cudownym
darem jest to, ˝e w ka˝dym nabo˝eƒstwie po od-
puszczeniu grzechów mo˝emy przyjmowaç pokój
Zmartwychwsta∏ego. Z tego powstaje si∏a do przetrwania
w chorobach, zmartwieniach, doÊwiadczeniach i
pokusach. Aposto∏ Pawe∏ przedstawi∏, ˝e pokój Bo˝y jest
wy˝szy ni˝ wszelki rozum. Za pomocà rozumu niejedno
opanowaliÊmy, rozwiàzaliÊmy niejeden problem i
usun´liÊmy niejednà przeszkod´ z naszej drogi. Jednak˝e
mo˝liwoÊci sà ograniczone. Pokój Bo˝y prowadzi dalej.
We wspó∏dzia∏aniu z wiarà uzdolnia nas te˝ do tego, ˝e
pomimo niejednego krzy˝a ufamy pomocy i ∏asce Bo˝ej.

Zamiarem diab∏a, aby nas os∏abiç, jest ograbienie nas z
tego pokoju tak szybko, jak to tylko mo˝liwe: niezdarne
s∏owo, z∏oÊç, wàtpliwoÊç i pokój jest ju˝ utracony.
Dlatego te˝ musimy byç ostro˝ni i zachowywaç pokój w
sercu. Gdyby jednak pewnego razu zaniknà∏, wtedy
musimy intensywniej przyjmowaç S∏owo Bo˝e i pozwoliç
wzmocniç sobie wiar´. Wówczas sprawdzà si´ s∏owa
Aposto∏a Paw∏a, ˝e poprzez Ksi´cia Pokoju, Jezusa
Chrystusa, „mamy dost´p przez wiar´ do tej ∏aski” oraz
mamy nadziej´ na przysz∏à wspania∏oÊç, jakà da nam
Bóg.

(Z nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a)

Pokój w Bogu

S ¸ O W O  W S T ¢ P N E
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„Najpierw chcia∏bym wyraziç mojà
szczególnà radoÊç, ˝e po kilku latach
znów mog´ byç u was w Australii”. Tymi
s∏owami G∏ówny Aposto∏ rozpoczà∏
nabo˝eƒstwo w Brisbane, które odby∏o
si´ w historycznej hali miejskiej, która w
tym roku, 8 kwietnia, obchodzi∏a 75 lat.

Zaproszenie do Brisbane skierowane
by∏o do wszystkich braci i sióstr z
Australii i Nowej Zelandii. 1247 wier-
nych skorzysta∏o z zaproszenia aposto∏a
okr´gowego Andrew Andersena. Majàc
na uwadze, ˝e nie wszyscy mogliby
przybyç do Brisbane z powodu kolosal-
nych odleg∏oÊci wewnàtrz kraju, nabo-
˝eƒstwo by∏o transmitowane do 16 zbo-
rów. Dzi´ki temu s∏u˝b´ G∏ównego
Aposto∏a mog∏o prze˝yç jeszcze 768
dzieci Bo˝ych w Australii i 425 w Nowej
Zelandii.

W przededniu nabo˝eƒstwa w tej sa-
mej hali odby∏ si´ koncert z udzia∏em
oko∏o 1000 s∏uchaczy. Chóry i orkiestra
ekspresywnie prezentowa∏y utwory, co
sk∏oni∏o publicznoÊç do entuzjastyczne-
go aplauzu na koniec koncertu. Program
koncertu mia∏ te˝ akcent egzotyczny
zwiàzany z wyst´pem chóru z Fid˝i, który

pieÊnià „Isa Lei” przede wszystkim
G∏ównemu Aposto∏owi i jego ˝onie Sonji
przekaza∏ serdeczne ˝yczenia b∏ogos∏a-
wieƒstwa. 

31 stycznia G∏ówny Aposto∏ wraz z
towarzyszàcymi mu w tej podró˝y apos-
to∏ami okr´gowymi Wilfriedem Klingle-
rem (Niemcy Ârodkowe) i Klausem
Saurem (Niemcy Po∏udniowe), a tak˝e z
gospodarzem - aposto∏em okr´gowym
Andrew Andersenem odwiedzi∏ aposto∏a
okr´gowego w st. sp. Ottona Gerke z
okazji 97 urodzin. Pomimo naruszonego
stanu zdrowia jubilat i jego ˝ona Martha
(90 lat) bardzo si´ radowali z odwiedzin
s∏ugów Bo˝ych. Ma∏˝eƒstwo Gerke mie-
szka w domu seniora, a w dniu urodzin
by∏o otoczone przez dzieci, wnuków i
prawnuków.

1 lutego G∏ówny Aposto∏ kontynuo-
wa∏ podró˝ do Singapuru. Tam na 4 lu-
tego zaplanowana by∏a Konferencja
Aposto∏ów Okr´gowych, pierwsza w Azji
Po∏udniowo-Wschodniej. Zakoƒczeniem
prawie 12-dniowej podró˝y by∏o nabo-
˝eƒstwo ze wszystkimi aposto∏ami okr´-
gowymi w D˝akarcie/Indonezja, w nie-
dziel´ 6 lutego br.

W niedziel´, 30 stycznia 2005 roku

G∏ówny Aposto∏ Richard Fehr

s∏u˝y∏ w Brisbane, w stolicy stanu

Queensland w Australii.

Nast´pnego dnia z∏o˝y∏ ˝yczenia

aposto∏owi okr´gowemu Ottonowi

Gerke z okazji 97 rocznicy urodzin.

Niniejsza podró˝ G∏ównego Aposto∏a do Australii by∏a

piàtà z kolei od 1991 roku. Z tej okazji, w sobot´ 29 stycznia,

odby∏ si´ uroczysty koncert w hali miejskiej.

G∏ówny Aposto∏

w Brisbane - Australia
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„Mając zaś tego samego Ducha wiary,
jak to jest napisane: Uwierzyłem,

przeto powiedziałem, i my wierzymy,
i dlatego też mówimy”.

U
mi∏owani bracia i siostry z
bliska i z daleka. Naj-
pierw chcia∏bym wyraziç
mojà szczególnà radoÊç,

˝e po kilku latach znów mog´ byç u
was w Australii. Witam was przy
o∏tarzu Bo˝ym. Ciesz´ si´ te˝ z tego,
˝e obecni sà przedstawiciele ró˝nych
wysp. Gdy powrócà do domu, to
opowiedzà swoim mi∏ym, co prze˝yli.
Dzi´kuj´ wam te˝ z serca, ˝e zacho-
waliÊcie wiar´ i pozostaliÊcie wierni i
trwacie w naÊladownictwie. Nawet
jeÊli ktoÊ popad∏ kiedyÊ w znu˝enie,
to dzi´kuj´ za to, ˝e znów zdoby∏ si´
iÊç drogà wiary. Sensem naszego
˝ycia jest i pozostaje kroczyç drogà
∏aski i zbawienia, ˝eby osiàgnàç naj-
wy˝szy cel – udzia∏ w dniu Paƒskim.

Lata mijajà. Wiele dzieci Bo˝ych

odchodzi do wiecznoÊci. Nie zagin´li,
lecz czekajà tam wraz z nami na
wielki dzieƒ Pana. Na ca∏ym Êwiecie
wielu te˝ przystàpi∏o do dzie∏a Bo˝e-
go. Rzesza dzieci Bo˝ych staje si´
coraz wi´ksza. Pomimo to pozosta-
jemy ma∏à garstkà wÊród szybko
wzrastajàcej liczebnie ludzkoÊci. Wie-
le si´ dzieje z up∏ywem czasu. Byç
mo˝e nawet trzeba by∏o prze˝ywaç
niesprawiedliwoÊci. Byç mo˝e z po-
wodu czegoÊ si´ z∏oÊci∏o, ale czy
wiecie, co jest najwa˝niejsze? To, ˝e z
powodu tego wszystkiego nie odrzu-
ci∏o si´ stanu dziecka Bo˝ego, lecz
pozosta∏o si´ w naÊladownictwie. To
op∏aca si´ nie tylko tysiàckrotnie, ale
op∏aca si´ na wieki wieków.

Jezus kiedyÊ powiedzia∏ do swoich
uczniów: „Ja jestem droga i prawda, i

˝ywot, nikt nie przychodzi do Ojca,
tylko przeze mnie”. (Ew. Jana 14, 6)
Te s∏owa nadal obowiàzujà tak˝e i
dziÊ. On, nasz Mistrz, utorowa∏ drog´
poprzez swojà ofiar´. Dlatego jest
drogà do Ojca. On te˝ jest prawdà, a
ta prawda s∏yszalna jest w Jego S∏o-
wie wcià˝ na nowo zwiastowanym z
Ducha Âwi´tego przy o∏tarzu Najwy˝-
szego. To jest prawda, a nie to, co
cz´sto uchodzi za prawd´. ZaÊ ˝ycie?
Co to oznacza, kiedy Pan mówi: „Ja
jestem ˝yciem”? Czym jest nasze
˝ycie w wierze? Produktem ∏aski
Jezusa Chrystusa. Jego ofiara, jego
S∏owo i Jego ∏aska umo˝liwiajà nam
dojÊcie do Ojca w niebie. Dlatego
naÊladujemy i mamy nadziej´, ˝e
jeszcze wielu pozna i przyjmie Pana.

Przeczyta∏em dziÊ s∏owo Aposto∏a
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Paw∏a: „Majàc zaÊ tego samego Du-
cha wiary, jak to jest napisane: Uwie-
rzy∏em, przeto powiedzia∏em, i my
wierzymy, i dlatego te˝ mówimy”.

Mili bracia i siostry, wiara chce si´
uwidaczniaç. Jak to jest w naszym
przypadku? Czy w naszym sercu zaj-
mujemy si´ naszà wiarà? Czy cz´sto
przechodzà przez nasze serce myÊli
zwiàzane z wiarà. Nader rozwojowe
jest, kiedy zajmujemy si´ naszà cu-
downà wiarà. Duch wiary, o którym
mówi Aposto∏ Pawe∏, chce nas do
tego nak∏aniaç. Pójdêmy o krok dalej:
Jak to jest w naszych rodzinach? Czy
rozmawiamy o wierze, czy te˝ wszyst-
ko jest skoƒczone i za∏atwione wraz z
zakoƒczeniem nabo˝eƒstwa? Pi´knie
jest, kiedy w rodzinie rozmawia si´ o
wierze. To mo˝e wzmacniaç. To mo˝e

wzbudzaç radoÊç. To zapewnia fun-
dament.

Uczyƒmy jeszcze jeden krok: Jak to
jest w gronie naszych krewnych, zna-
jomych, czy ludzi, z którymi mamy
kontakt lub którzy nas kiedykolwiek
poznali? Czy b´dàc nak∏anianymi
przez Ducha Bo˝ego równie˝ i z nimi
rozmawiamy o naszej cudownej wie-
rze? Bracia i siostry, to jest bardzo
cenne dla rozwoju i dokoƒczenia
dzie∏a Bo˝ego. Duch Bo˝y nak∏ania
do mówienia, tak jak jest mowa w
naszym s∏owie biblijnym: „Uwierzy-
∏em, przeto powiedzia∏em”. W Ewan-
gelii Mateusza jest mowa: „Albo-
wiem z obfitoÊci serca mówià usta”.
(Ew. Mateusza 12, 34) Gdy w naszym
wn´trzu ˝yje wiara, wtedy pragniemy
te˝ o niej mówiç i nià si´ zajmowaç,

wtedy pragniemy rozmawiaç o niej w
rodzinie, wÊród znajomych i krew-
nych oraz w otoczeniu ludzi, których
poznaliÊmy. Majàc tego samego Du-
cha wiary, wierzymy, i dlatego te˝
mówimy.

W innym miejscu Aposto∏ Pawe∏
mówi, ˝e wiara pochodzi z g∏oszone-
go S∏owa Bo˝ego. (por. Rzymian 10,
17) Bracia i siostry, to pokazuje nam
nader wyraênie, jakie wa˝ne sà nabo-
˝eƒstwa. Wiara pochodzi z g∏oszo-
nego S∏owa Bo˝ego. Silnà wiar´
mo˝na mieç wtedy, kiedy przyjmuje
si´ zwiastowane S∏owo Bo˝e. Dlatego
te˝ powiem ponownie to, co ju˝
cz´sto mówi∏em: Na Êwiecie nie ma
alternatywy dla nabo˝eƒstwa! Nie ma
substytutu nabo˝eƒstwa! W∏aÊnie w
nabo˝eƒstwie stwarzane jest to, co
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jest cudowne, a mianowicie wiara.
Gdy w nas jest wiara, wtedy p∏onie w
nas ogieƒ, wtedy mieszkajàcy w nas
Duch Âwi´ty nak∏ania do mówienia o
wierze.

PomyÊlcie tylko przez chwil´ o
naszym pi´knym wyznaniu wiary
zawartym w dziesi´ciu artyku∏ach.
Najch´tniej bym je wam przeczyta∏,
aby pokazaç, jacy bogaci jesteÊmy i
jakà mamy silnà wiar´. Pierwsze trzy
artyku∏y mówià o Trójcy Bo˝ej. Wie-
rzymy w Boga Ojca, w Syna Jezusa
Chrystusa, w Ducha Âwi´tego. Wiele
chrzeÊcijaƒskich KoÊcio∏ów równie˝
ma to wyznanie wiary. Bazuje ono na
„symbolu apostolskim”, (powszech-
nym wyznaniu wiary). Ma ono zatem
zwiàzek z KoÊcio∏em Apostolskim i
nawiàzuje do aposto∏ów KoÊcio∏a
pierwotnego. PomyÊlmy o kolejnym
artykule wyznania wiary, w którym
jest mowa, ˝e Bóg pos∏a∏ i jeszcze
posy∏a aposto∏ów, aby nauczali,
chrzcili wodà i Duchem Âwi´tym. Z
∏aski mo˝emy w to wierzyç. Czy te˝ o
tym mówimy? Czy myÊlimy o sku-
tecznoÊci sakramentów KoÊcio∏a? Ta
skutecznoÊç równie˝ jest zakotwiczo-
na w artyku∏ach wyznania wiary.
Cudowne skutki tkwià w sakramen-
tach. W to równie˝ mo˝emy wierzyç.

mówimy. Gdy z wierzàcymi duszami
rozmawiamy o wierze, wtedy jest to
dla nich dobrodziejstwem. Gdy szu-
kajàcym przeka˝emy z naszej wiary
kilka s∏ów do ich duszy, a Duch
Âwi´ty we w∏aÊciwym czasie wzbudzi
w∏aÊciwe s∏owo, wtedy jest to cudow-
ne Êwiadectwo o dziele Bo˝ym.
Ostatni b´dà znalezieni i dzie∏o Bo˝e
b´dzie mog∏o zostaç zakoƒczone.

„Uwierzy∏em, przeto powiedzia-
∏em”. Je˝eli wszyscy b´dà to czynili,
tak˝e i tu w Australii, jak i na
wszystkich wyspach, to jestem prze-
konany, ˝e jeszcze tysiàce dojdà do
dzie∏a Bo˝ego. Gdyby Pan dziÊ do-
koƒczy∏ swoje dzie∏o, wtedy wszystko
jest dobre i perfekcyjne, a my b´dzie-
my b∏ogimi i wspania∏ymi. Je˝eli da
nam jeszcze kilka dni lub okreÊlony
czas, to w zwi´kszonym wymiarze
chciejmy post´powaç w myÊl s∏ów:
„Wierzymy, i dlatego te˝ mówimy”.

JeÊli ktoÊ by mi powiedzia∏: „Ja nie
wierz´”, to bym mu odpowiedzia∏:
Otwórz swoje serce na S∏owo Bo˝e,
przyjdê na nabo˝eƒstwo, niech S∏owo
wnika do g∏´bi! Ze S∏owa Bo˝ego
wywodzi si´ wiara. Silna wiara ma
prze˝ycia w wierze, ma doÊwiadcze-
nia w wierze, a to z kolei, mili bracia
i siostry, bardzo wzmacnia. To jest
moje przes∏anie, z jakim ch´tnie
przyby∏em do Australii. Dotyczy
jednak˝e narodu Bo˝ego wsz´dzie,
na ca∏ym  Êwiecie. Duch Bo˝y nak∏a-
nia do mówienia. Dlatego ˝e wie-
rzymy, dlatego te˝ coraz wi´cej
mówimy. Zapalmy Êwiec´ w ciemnoÊ-
ciach. Przeka˝my, patrzàc duchowo,
ubogim ludziom ma∏e skarby porów-
nywalne ze z∏otem! Wówczas, bracia i
siostry, wykonujemy prac´ dokoƒcze-
niowà. Nie zasypiajmy, ale jako
màdre panny miejmy zapas oliwy w
naszych naczyniach. Wtedy Êwiat∏o
nie zagaÊnie i w prawdzie pozosta-
niemy na drodze wiary oraz w Bo˝ym
˝yciu przez Syna. W ten sposób
zostaniemy doprowadzeni do Ojca.
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A czy o tym mówimy?
„Uwierzy∏em, przeto powiedzia-

∏em” - mówi s∏owo biblijne. PomyÊl-
cie o cudownym artykule wyznania
wiary, ˝e Jezus przyjdzie ponownie
jako Oblubieniec naszej duszy, aby
nas zabraç na Wesele Baranka. W to
wierzymy z ∏aski. Czy o tym mówimy?
Czy zajmujemy si´ tym w rodzinie, w
gronie krewnych, znajomych i szuka-
jàcych dusz? Bracia i siostry, miesz-
kajàcy w nas Duch Âwi´ty nak∏ania
do mówienia o tym skarbie wiary.
Gdy wiara ˝yje, wtedy jest te˝ prze˝y-
wana. Kiedy wiara jest aktywna i
przekazywana zostaje innym duszom,
wtedy jest to tak, jakby w ciemnoÊ-
ciach zosta∏a zapalona Êwieca, której
∏agodne Êwiat∏o rozÊwietla pomiesz-
czenie. Wystarcza ju˝ ma∏e Êwiat∏o,
˝eby rozjaÊniç pomieszczenie. Gdy
dobra wiary przekazujemy do innych
serc, to jest tak, jakbyÊmy zapalili
Êwieczk´ w ciemnoÊciach albo komuÊ
przekazali z∏oto w prezencie.

Co z tego wynika? Bracia i siostry,
powinniÊmy wi´cej rozmawiaç o
naszej wierze. Czasami mamy opory,
istnieje jakiÊ powód, który nas wstrzy-
muje przed mówieniem. To musimy
przezwyci´˝yç. Majàc tego samego
Ducha wiary, wierzymy i dlatego te˝



Ciàgle jeszcze pa-
mi´tam ten dzieƒ, w
którym mile po˝egna-
∏em si´ z moimi ro-
dzicami i z bratem, i
opuÊci∏em dom ro-
dzinny, aby stawiaç
moje pierwsze kroki w
doros∏e ˝ycie, w wojs-
ku. W naszej rodzinie
byliÊmy sobie bardzo
bliscy, a nasi rodzice
wychowywali nas w
ten sposób, ˝e byliÊmy
w stanie poznawaç i
ceniç to, co by∏o dla
nas b∏ogos∏awieƒs-
twem.

We mnie jednak
by∏a radoÊç na nowe
otoczenie i nowe
przygody. Mia∏em
wi´c ma∏o zrozumie-
nia dla obaw i trosk, które wyra˝ali
wówczas rodzice. Dla mnie by∏a tylko
jedna strona medalu: Zmiana miejsca
pobytu, a to wydawa∏o mi si´ pon´tne!

Przyjàwszy ˝yczenia b∏ogos∏awieƒstwa
rodziców, a tak˝e mojego aposto∏a, jak i
przewodniczàcego zboru na nowy etap
mojego ˝ycia, spakowa∏em rzeczy i zg∏o-
si∏em si´ do odbycia s∏u˝by wojskowej.
Pierwsze dni by∏y nape∏nione tyloma
sprawami, ponadto musia∏em si´ nauczyç
wiele nowego, ˝e w ogóle nie mia∏em
czasu na zastanawianie.

Potrzebowa∏em oko∏o tygodnia, a˝
zwróci∏em uwag´, ˝e jedzenie nie sma-
kuje tak dobrze jak u mamy, ˝e brakuje
wszystkich dodatków, jakimi mi∏oÊciwie
przyozdabia∏a posi∏ki. Nagle otworzy∏y
mi si´ oczy i zrozumia∏em, co mia∏em w
domu przez wszystkie lata, a teraz mi
zabrak∏o. Na poczàtku pewne czynnoÊci
by∏y nowe i nawet pociàgajàce, chocia˝by
takie, jak czyszczenie i prasowanie mun-
duru. Wkrótce jednak prys∏ czar tego, co
nowe. Zrozumia∏em, co wszystko robi∏a
dla mnie matka. W domu, ubranie, które
chcia∏em za∏o˝yç, stale wisia∏o przygoto-

wane w szafie, a szuflady z bieliznà
zawsze te˝ by∏y pe∏ne. Nagle uÊwiado-
mi∏em sobie, ile rzeczy uwa˝a∏em za
oczywiste i ile spraw za dziejàce si´
„automatycznie”.

Wówczas te˝ powoli uzmys∏owi∏em
sobie, jakà wielkà wartoÊç ma wspólnota
w rodzinie. Bez wàtpliwoÊci znalaz∏em
mnóstwo nowych przyjació∏, ale brako-
wa∏o mi zaufanego grona rodzinnego. W
tym nastroju dotar∏ do mnie pierwszy list
od mojego przewodniczàcego zboru, w
którym przekazywa∏ mi nowoÊci z ˝ycia
zboru. Jego dodajàce otuchy s∏owa, jego
mi∏oÊciwe wskazówki, pog∏´bi∏y we mnie
uczucie osamotnienia, a to tym bardziej,
poniewa˝ nie mia∏em mo˝liwoÊci odwie-
dzenia zboru, gdy˝ najbli˝szy oddalony
by∏ o ponad 250 kilometrów.

Czego to uczy? Ucz si´ ceniç to, co
masz i nigdy nie traktuj niczego za
oczywiste. Dotyczy to w szczególnoÊci, a
mo˝e nawet w pierwszym rz´dzie, naszej
rodziny. Nie chciejmy dopuÊciç do
bagatelizowania rodzinnej za˝y∏oÊci.
Niestety, niejeden zaczà∏ pojmowaç jakà
wartoÊç ma jednoÊç w rodzinie dopiero

wtedy, gdy sta∏ nad
grobem.

Przyjrzyjmy si´ zbo-
rowi jako pewnej ro-
dzinie. Podobnie wa˝-
nà rol´ mo˝e odgry-
waç w naszym ˝yciu.
Mo˝emy polegaç na
naszych s∏ugach Bo-
˝ych, jak i na naszych
braciach i siostrach. Sà
dla nas obecni we
wszystkich sytuacjach
˝yciowych. Nawet za
tym, co wszystko czy-
nione jest w zborze, a

co cz´sto wydaje si´ nam, ˝e nast´puje
„automatycznie”, stoi mi∏oÊç i troskli-
woÊç braci i sióstr. Chciejmy ich doceniaç
za to, kim sà – prawdziwà rodzinà.

Oczekujemy chwili, w której b´dziemy
mogli wejÊç do Królestwa Bo˝ego z
naszym Zbawicielem Jezusem Chrystu-
sem, aby tam razem z Nim ˝yç na wieki.
Do tego czasu codziennie liczmy drogo-
cenne dobra i dary ∏aski, jakie prze˝ywa-
my, i to ka˝dy z osobna, jak to ju˝ pisze
Psalmista: „Nie zapominaj wszystkich
dobrodziejstw Jego!” oraz doceniajmy
wszystko to, co mo˝emy posiadaç we
wszystkich dziedzinach naszego ˝ycia.

Andrew H. Andersen

Apostoł okręgowy Andrew H. Andersenurodził

się 8 listopada 1951 roku w Kopenhadze. Jako

czterolatek wraz z rodzicami wyemigrował do

Australii. Na urząd apostoła został powołany 13

marca 1988 roku, a od 1 stycznia 2001 roku jako

apostoł okręgowy prowadzi Kościół terytorialny

Australia. Obsługuje też dzieci Boże w Nowej

Zelandii, Papui-Nowej Gwinei, jak i w kilku krajach

wyspiarskich na Pacyfiku Południowym.

Drogocenne dobro

Apostoł okręgowy Andrew H.

Andersen z matkami i ich

dziećmi na wyspie Tonga
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na podstawie dziesi´ciorga przykazaƒ. Dlatego staramy
si´ przestrzegaç dziesi´ciorga przykazaƒ, a nasze dzieci
uczymy wed∏ug nich kszta∏towaç ˝ycie.

Kto ∏amie Êlubowania, które sk∏ada∏ przed Bogiem,
ten grzeszy. (por. 5. Moj˝eszowa 23, 22) Tak ju˝ by∏o w
starym przymierzu i nie inaczej jest te˝ dziÊ w przy-
padku sk∏adania Êlubowania. (Na przyk∏ad podczas
chrztu, piecz´towania, konfirmacji, ustanowienia w
urzàd lub Êlubu.)

W Listach Aposto∏a Paw∏a wyst´pujà wyliczenia
grzesznego post´powania: „Jawne zaÊ sà uczynki cia∏a,
mianowicie: wszeteczeƒstwo, nieczystoÊç, rozpusta, ba∏-
wochwalstwo, czary, wrogoÊç, spór, zazdroÊç, gniew,
knowania, waÊnie, odszczepieƒstwo, zabójstwa, pijaƒs-
two, ob˝arstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam,
jak ju˝ przedtem zapowiedzia∏em, ˝e ci, którzy te rzeczy
czynià, Królestwa Bo˝ego nie odziedziczà”. (Galacjan 5,
19-21; zobacz te˝ 1. Koryntian 6, 9. 10; Efezjan 5, 5)

Grzechem jest nie tylko b∏´dne post´powanie, ale te˝
Êwiadome zaniechanie tego, co dobre. (por. Jakuba 4,
17) Ostatecznie Biblia wymienia te˝ niewiar´ jako
grzech. W swoich mowach koƒcowych Jezus powie-
dzia∏, ˝e Duch Âwi´ty otworzy Êwiatu oczy odnoÊnie
„grzechu, gdy˝ nie uwierzyli we mnie”. (Ew. Jana 16, 9)
Dotyczy to te˝ dusz na tamtym Êwiecie, jeÊli odrzucajà
propozycj´ ∏aski Chrystusa. Nie wierzenie w Jezusa
Chrystusa, w Boga i Jego Syna jest grzechem! Kto
jednak wierzy w zbawienie dost´pne w Jezusie Chrystu-
sie i w Nim trwa, ten znajduje w Nim uwolnienie od
grzechów i jego skutków.

OdpowiedzialnoÊç grzesznika

Grzech ma poczàtek w uczynkach diab∏a. Pope∏niany
jednak zostaje przez ludzi i oni ponoszà odpowiedzial-
noÊç. Wroga Bogu moc próbuje ludzi zwieÊç do z∏ego.
Cz∏owiek mo˝e jednak t´ pokus´ oddaliç. Nie zawsze co
prawda si´ to udaje, ale jesteÊmy wzywani do tego, aby

Grzech pierworodny

Diabe∏ zwiód∏ pierwszych ludzi do niepos∏uszeƒstwa
przeciw przykazaniu Bo˝emu. Od upadku w grzech
Adama i Ewy cz∏owiek sta∏ si´ grzeszny. Tak wi´c wszys-
cy ludzie sà grzesznikami. GrzesznoÊç ujawnia si´ w
oddzieleniu od Boga oraz w fakcie, ˝e cz∏owiek skazany
jest na Êmierç. W wyniku grzechu Adama wszyscy ludzie
obcià˝eni sà grzechem pierworodnym. (por. 1. Koryn-
tian 15, 22) Podczas chrztu obmyty zostaje grzech pier-
worodny. W wyniku tego Bóg otwiera cz∏owiekowi
drog´ do pe∏nego zbawienia na podstawie zas∏ugi Jezusa
Chrystusa. Mimo to cz∏owiek tak˝e po chrzcie pozostaje
grzesznikiem, a tym samym zdany jest na ∏ask´ Bo˝à.

Grzech jako czyn indywidualny

Przez grzech jako czyn indywidualny rozumiemy
wszystkie uczynki, s∏owa, a nawet myÊli, jak i zaniecha-
nia, które sà sprzeczne z wolà i Istotà Boga. Ka˝dy
grzech jest wykroczeniem przeciwko woli Bo˝ej, a w
konsekwencji buntem przeciwko Bogu. Dotyczy to te˝
grzechu w sferze mi´dzyludzkiej. (por. 4. Moj˝eszowa
5, 6)

Co jest grzechem, to wy∏àcznie okreÊla Bóg, a nie
cz∏owiek! Bóg ustanowi∏ porzàdek i przykazania, ale nie
okreÊli∏ jednego obowiàzujàcego katalogu grzechów dla
wszystkich ludzi i na wszystkie czasy. Obok wielu ogólnie
obowiàzujàcych regu∏ sà te˝ takie wytyczne, które
dotyczà tylko okreÊlonych sytuacji i specjalnej grupy
ludzi. Przyk∏adem tego sà zawarte w Zakonie Moj-
˝eszowym przepisy oczyszczania. Dotyczy∏y ˚ydów.
Nieprzestrzeganie ich przez poganina nie by∏o grze-
chem. W wyniku ofiary Chrystusa wówczas obowiàzu-
jàce przepisy sà anulowane dla wierzàcego w Chrystusa.
(por. Efezjan 2, 15)

Na podstawie Pisma Âwi´tego mo˝emy poznaç, co w
pojedynczych przypadkach jest grzechem. Na przyk∏ad

W tym artykule zajmiemy si´ odpuszczeniem grzechów, które jest znaczàcà cz´Êcià

naszych nabo˝eƒstw. Najpierw jednak zajmiemy si´ grzesznoÊcià cz∏owieka i jej êród∏em,

a nast´pnie grzechem jako czynem indywidualnym i jego skutkami. Na koniec naÊwietlimy

∏ask´ Bo˝à, dzi´ki której mo˝liwe jest

odpuszczenie grzechów oraz

przedstawimy, na jakiej drodze

dost´pujemy odpuszczenia, a tak˝e co

oznacza uwolnienie z grzechów.

Odpuszczenie
grzechów
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walczyç o to, ˝eby czyniç dobro i zaniechaç z∏a.
Odpuszczenie grzechów ma wp∏yw na stosunek

pomi´dzy grzesznikiem a Bogiem. Gdy z powodu po-
pe∏nionego grzechu wynikajà konsekwencje i odpowie-
dzialnoÊci wobec paƒstwa lub wobec osób trzecich, to
grzesznik musi je ponieÊç. Przyk∏adowo z∏odziej,
powo∏ujàc si´ na odpuszczenie grzechów nie mo˝e byç
zdania, ˝e nie musi zwracaç tego, co ukrad∏.

Zwyci´stwo Chrystusa nad diab∏em i grzechem

Jezus Chrystus przez dobrowolne oddanie swego ̋ ycia
z∏ama∏ moc szatana. Przez swojà ofiar´ zwyci´˝y∏ diab∏a
i jego dzie∏o, a mianowicie grzech i Êmierç. (por. Hebraj-
czyków 9, 26; 2. Koryntian 5, 21; 1. Piotra 2, 24; Ew.
Jana 1, 29) Przez Chrystusa udost´pnione zosta∏o lu-
dziom odpuszczenie grzechów oraz wybawienie z
grzechów i ze Êmierci: „Nie ma bowiem ró˝nicy, gdy˝
wszyscy zgrzeszyli i brak im chwa∏y Bo˝ej, i sà uspra-
wiedliwieni darmo, z ∏aski Jego, przez odkupienie w
Chrystusie Jezusie”. (Rzymian 3, 22-24)

Droga do odpuszczenia

Wiara w Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela jest nieod-
zownym warunkiem do dostàpienia odpuszczenia
grzechów. Wynika to z Ewangelii Jana 8, 24: „Dlatego
powiedzia∏em wam, ˝e pomrzecie w grzechach swoich.
JeÊli bowiem nie uwierzycie, ˝e to Ja jestem, pomrzecie
w swoich grzechach”. Pe∏nomocnictwo do odpuszczania
grzechów w imieniu Jezusa le˝y w urz´dzie pojednania,
w urz´dzie apostolskim. Do aposto∏ów powiedzia∏
Zmartwychwsta∏y Pan: „Którymkolwiek grzechy odpuÊ-
cicie, sà im odpuszczone, a którym zatrzymacie, sà za-
trzymane”. (Ew. Jana 20, 23; por. te˝ Ew. ¸ukasza 24,
47; 2. Koryntian 5, 19. 20) Aposto∏owie oraz z ich pole-
cenia w KoÊciele dzia∏ajàce urz´dy kap∏aƒskie chrzczà
wodà, w wyniku czego zostaje oczyszczona dusza
cz∏owieka obcià˝ona grzechem pierworodnym oraz w
imi´ Jezusa og∏aszajà odpuszczenie grzechów. Urz´dy
kap∏aƒskie KoÊcio∏a z polecenia aposto∏a uprawnione sà
do zwiastowania uwolnienia z grzechów w imi´ Jezusa.
Ma to ten sam skutek, jakby to by∏o wykonane przez
aposto∏a.

Co poza wiarà w Jezusa Chrystusa i przyj´ciem Jego
pos∏aƒców jest nieodzowne, abyÊmy dostàpili ∏aski i
odpuszczenia grzechów? 
• Poznanie, ̋ e si´ zgrzeszy∏o i potrzebuje si´ ∏aski Bo˝ej.
• Wyznanie grzechów Bogu. Nast´puje to w proÊbie

zawartej we wspólnie odmawianej modlitwie „Ojcze

nasz”: „…i odpuÊç nam nasze winy…”.
• Skrucha i pokuta wyra˝ajàce si´ w staraniu o zmian´

usposobienia oraz w postanowieniu przezwyci´˝ania
b∏´dów i s∏aboÊci, jak i w uwolnieniu si´ ze z∏ych uwa-
runkowaƒ, a tak˝e w post´powaniu wed∏ug woli Bo˝ej.

• Wola do pojednania. Tak dalece, jak to mo˝liwe nale-
˝y zadoÊçuczyniç wyrzàdzonym szkodom oraz musi te˝
istnieç gotowoÊç do przebaczenia temu, kto jest
obarczony winà wobec nas.

• Wierzàce przyj´cie zwiastowanego s∏owa odpuszcze-
nia grzechów. Z tego powodu, ˝e jest to te˝ mo˝liwe
dla dusz w wiecznoÊci, to i one mogà dostàpiç od-
puszczenia grzechów.

Uwolnienie z grzechów

Jakie dalekosi´˝ne jest odpuszczenie grzechów, jaka w
nim uwidacznia si´ wielka dobrotliwoÊç, staje si´
wyraêne, kiedy sobie uÊwiadomimy, co wszystko si´ z
tym wià˝e:
• O ile grzech oddali∏ cz∏owieka od Boga, o tyle zbawie-

nie z grzechów otwiera drog´ do Boga.
• O ile przez grzech cz∏owiek by∏ oddzielony od Boga, o

tyle w wyniku pojednania oddzielenie to zostaje
anulowane.

• O ile przez grzech na ludzi zszed∏ strach i ból, cier-
pienie i trud, jak i wszelka niedola a˝ do Êmierci,
(por. 1. Moj˝eszowa 3, 10-19) o tyle przez ∏ask´ Bo˝à
zostaje przygotowywana przysz∏oÊç, w której sprawie-
dliwi ˝yç b´dà w wiecznej, niezmàconej radoÊci.

• O ile przez grzech cz∏owiek zosta∏ zatwardzia∏y,
usidlony i os∏abiony, (por. Hebrajczyków 3, 13; 12, 1)
o tyle u∏askawiony przez odpuszczenie zostaje wzmo-
cniony do wszelkiego dobrego dzie∏a.

• O ile Jezus Chrystus przyby∏ w ciele i z∏o˝y∏ swojà
ofiar´, aby anulowaç grzech, o tyle „drugi raz uka˝e si´
nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy
Go oczekujà”. (por. Hebrajczyków 9, 26-28)

W LiÊcie do Koryntian czytamy, ˝e jako ostatni wróg
zostanie zniszczona Êmierç, podobnie te˝ grzech - ˝àd∏o
Êmierci. Ten tryumf Chrystusa, który obejmie wszyst-
kich ludzi, którzy pochwycili zbawienie w Jezusie Chrys-
tusie, sk∏ania Aposto∏a do wyznania: „ale Bogu niech
b´dà dzi´ki, który nam daje zwyci´stwo przez Pana
naszego, Jezusa Chrystusa”. (por. 1. Koryntian 15, 26.
55-57)

W nowym stworzeniu nie b´dzie ju˝ bólu, niedoli,
biedy, diab∏a i Êmierci oraz uchylone b´dà przyczyny i
skutki grzechu. (por. Obj. Jana 21, 1-5)
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Wielka Brytania: W portowym mieÊcie Grimsby na wschodnim
wybrze˝u Anglii od kilku miesi´cy istnieje placówka misyjna
KoÊcio∏a Nowoapostolskiego. Na pierwsze nabo˝eƒstwo w „Domu
Mieszczanina”, który znajduje si´ w tym miasteczku, znanym z targu
rybnego, przyby∏o 16 wiernych, w tym 9 goÊci. Po nabo˝eƒstwie
kap∏ani Marinus Clement i Lancelot du Plessis rozdali goÊciom
broszury informacyjne. Wszyscy obecni pozostali jeszcze jakiÊ czas
razem i radowali si´ ze wspólnoty. Teraz wszyscy majà nadziej´ i
modlà si´ o to, aby powsta∏ zbór.

Wielka Brytania: Trzech s∏ugów z pewne-
go Nowoapostolskiego zboru w Londy-
nie przed kilkoma miesiàcami przepro-
wadzi∏o w innym regionie miasta wieczór
ewangelizacyjny. Uczestniczy∏o w nim
165 s∏uchaczy, przewa˝nie pochodzàcych
z Ghany. Ewangelista i kap∏an rozmawia-
li o podstawach nauki Jezusa i apostol-
skiej, odpowiadali na pytania, rozdawali
materia∏y informacyjne, a na koniec za-
prosili s∏uchaczy na nabo˝eƒstwo dla
goÊci. Przewodniczàcy ghaƒskiej grupy
podzi´kowa∏ braciom za Êwiadectwo i
poprosi∏ wszystkich obecnych, aby nie
zapomnieli o podanym terminie nabo-
˝eƒstwa. Dwugodzinne spotkanie ewan-
gelista zakoƒczy∏ modlitwà. Do zorga-
nizowania tego wieczoru dosz∏o dzi´ki
pewnemu diakonowi pochodzàcemu z
Ghany, który od pewnego czasu stara∏ si´
swoim rodakom przybli˝yç dzie∏o Bo˝e.
Trzej bracia mieli szczególnà radoÊç ze
spotkania, ale te˝ i trosk´, czy wystarczy
miejsca w koÊciele, gdy wszyscy przyjdà.

Placówka misyjna w Grimsby Wieczór ewangelizacyjny

w Londynie

Uczestnicy pierwszego nabożeństwa w angielskim miasteczku Grimsby

Demokratyczna Republika Konga: Pod koniec 2004
roku aposto∏ okr´gowy Jean-Luc Schneider (Fran-

cja) podjà∏ pierwszà podró˝ misyjnà po powo∏aniu na
aposto∏a okr´gowego. Uda∏ si´ do kongijskiej pro-
wincji Kasaï-Occidental, a towarzyszyli mu biskup
Christian Merli i ewangelista okr´gowy Raymond

Hoermann, który od 1966 roku odpowiada za budo-
wnictwo w KoÊciele terytorialnym Francja. Dla niego

by∏a to ostatnia podró˝ misyjna do tego kraju.
Aposto∏ okr´gowy przeprowadzi∏ ogó∏em 6 nabo-
˝eƒstw, w tym dwa transmitowane przez radio do

licznych zborów prowincji Kasaï-Occidental. Ustano-
wi∏ te˝ 9 starszych okr´gowych i 11 ewangelistów

okr´gowych. Poza tym przeprowadzi∏ spotkania dla
aposto∏ów i s∏ugów oraz rozmowy w Administracji
KoÊcio∏a. W nabo˝eƒstwie w zborze Luiza aposto∏
Benjamin Tshiamala i jego ˝ona otrzymali b∏ogo-

s∏awieƒstwo z okazji srebrnych godów.

Pierwsza podróż misyjna

Od lewej: Apostoł okręgowy Schneider, apostoł Tshiamala i jego żona

oraz apostoł Muela po nabożeństwie w zborze Luiza



W∏ochy: Aposto∏ Vasile Cone z Rumunii na poczàtku
grudnia ub.r. z polecenia aposto∏a okr´gowego
Armina Studera (Szwajcaria) przeprowadzi∏ dwa
nabo˝eƒstwa we w∏oskich zborach Trebaseleghe i
Rzym. Towarzyszy∏ mu aposto∏ Orando Mutti oraz
starszy okr´gowy Rizzi. W obydwu nabo˝eƒstwach,
poza braçmi i siostrami z W∏och, wzi´∏o udzia∏ 25
Rumunów, w tym 23 goÊci.

Francja: Podczas nabo˝eƒstwa, 16 stycznia 2005 r., w
mieÊcie Dôle, w którym uczestniczyli te˝ bracia i siostry
ze zboru Besançon i Dijon, biskup Christian Merli (na
zdj´ciu z lewej) ochrzci∏ syna aposto∏a okr´gowego
pomocniczego Michaela Deppnera i jego ˝ony Anne
(na zdj´ciu). Aposto∏ Deppner mieszka w Kinszasie i
s∏u˝y w cz´Êci Demokratycznej Republiki Konga
obs∏ugiwanej przez Kanad´. Jego ˝ona, rodowita
francuska, pochodzi z okolic Besançon.

Niecodzienny chrzest w Dôle

Ukraina: Z polecenia aposto∏a okr´gowego Klausa Saura (Niemcy Po∏udniowe)
aposto∏ Wolfgang Zenker w grudniu ub.r. wyÊwi´ci∏ nowy koÊció∏ w mieÊcie Niko∏ajew.
Tam od 12 lat istnieje zbór nowoapostolski, a miejsce zgromadzeƒ z biegiem czasu sta∏o
si´ za ma∏e. Nowy koÊció∏ zapewnia 80 miejsc siedzàcych, natomiast na pi´trze znajduje
si´ pokój dla s∏ugów, biuro oraz pomieszczenia szkó∏ki niedzielnej. Na nabo˝eƒstwie
wyÊwi´cajàcym aposto∏ Zenker s∏u˝y∏ s∏owem z Psalmu 122, 6. 7. W toku s∏u˝by
wskaza∏ braciom i siostrom oraz goÊciom, ̋ e zbór dysponuje teraz domem Bo˝ym,
w którym g∏oszona jest ewangelia i proponowane jest zbawienie nieÊmiertelnym
duszom. Na popo∏udniowe nabo˝eƒstwo przyby∏o oko∏o 150 braci i sióstr oraz goÊci
z okolicznych zborów. W przededniu na uroczystoÊci oddania nowego koÊcio∏a obecni
byli burmistrz miasta Niko∏ajew, pe∏nomocnik obwodu d.s. wyznaƒ, przedstawiciel
przedsi´biorstwa budowlanego oraz cz∏onkowie zboru, jak i zainteresowani goÊcie.
UroczystoÊç ta zosta∏a upi´kszona przez chór zboru Zaporo˝e.

Apostoł z Rumunii

służył we Włoszech

W Rzymie

apostoł Cone

pieczętował

dwoje

wiernych

Nowy kościół na Ukrainie

Nowy kościół zboru Nikołajew
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Szwajcaria: W nowoapostolskim zborze Locarno w okr´gu Ticino na poczàtku grudnia 2004 roku odby∏ si´ wieczór
muzyczny. Z tej okazji starszy okr´gowy Cavalli powita∏ 150 s∏uchaczy, w tym 30 goÊci. WÊród nich byli tak˝e duchowni
oraz cz∏onkowie w∏adz samorzàdowych okolicznych miejscowoÊci. Zostali oni zaproszeni przez s∏ugów i konfirmantów
zboru Locarno. Chór okr´gowy Êpiewa∏ pod kierownictwem siostry Ruth Dürig, zaÊ diakon Pal Bian dyrygowa∏
orkiestrà i okr´gowym chórem dzieci´cym.

Muzyczny wieczór w Locarno
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Wielka Brytania: Nauka Jezusa i aposto∏ów ma byç
rozszerzona na wszystkie dzielnice Londynu. W jaki
sposób bracia i siostry chcà zrealizowaç ten plan
misyjny, to zaprezentowali pod koniec 2004 roku
aposto∏owi Reinhardowi Hechtowi (USA). Aposto∏
s∏u˝y∏ wówczas 120 s∏ugom Bo˝ym i ich ˝onom z
okr´gu Po∏udniowo-Wschodniego. Nast´pnego dnia
z tego samego okr´gu 450 braci i sióstr zebra∏o si´ na
nabo˝eƒstwo w wynaj´tej hali. Prawie 100 braci i
sióstr musia∏o staç w foyer i w sali. Z tego powodu te˝
na kolejne odwiedziny aposto∏a zostanie wynaj´ta
wi´ksza hala. Podczas tego nabo˝eƒstwa aposto∏
ustanowi∏ 6 diakonów i piecz´towa∏ 4 wiernych.

Rosja/Syberia: Aposto∏ Eckehard Krause (Niemcy Pó∏nocne) w
listopadzie ub.r. podjà∏ ostatnià podró˝ misyjnà na Syberi´ Zacho-
dnià. Pierwszym zborem jaki odwiedzi∏ by∏ Tobolsk, gdzie te˝ usta-
nowi∏ ewangelist´. W nast´pnych dniach aposto∏ odwiedzi∏ zbory
Iszym, Savodoukowsk oraz Tiumeƒ, gdzie piecz´towa∏ 2 wiernych
i ustanowi∏ 2 diakonów. Poczàwszy od 2005 roku ten region prze-
szed∏ pod obs∏ug´ duszpasterskà aposto∏ów z Rosji pod przewod-
nictwem aposto∏a okr´gowego pomocniczego Wiktora Bezgansa.

Po nabożeństwie w Iszymie; apostoł Krause rozmawia z młodzieżą

Plan misyjny dla Londynu

Apostoł Hecht składa życzenia rodzicom,

których dziecko zostało pieczętowane wraz z pozostałymi wiernymi

W´gry: Darowizny w wysokoÊci ogó∏em 2 milionów forintów
w´gierskich (oko∏o 8000 Euro) w kilku zborach pod koniec
ub.r. z polecenia aposto∏a okr´gowego Armina Studera
(Szwajcaria) starszy okr´gowy Rudolf Majechrzak przekaza∏
ró˝nym instytucjom w´gierskim. Mi´dzy innymi darowizn´
otrzyma∏ szpital w Budapeszcie, a tak˝e pewna kobieta
mieszkajàca w Budapeszcie, w dzielnicy Kispest, otrzyma∏a
elektryczny wózek inwalidzki wraz z akumulatorami i ∏ado-
warkà. W zborach Györ, Tiszafüred i Miszkolc  z pomocy

finansowej KoÊcio∏a Nowo-
apostolskiego radowa∏y si´
szko∏y muzyczne. W Nagy-
manyok zosta∏a przekazana
darowizna na rzecz
przedszkola. W Segedynie dar
otrzyma∏o Stowarzyszenie
Dzieci G∏uchych.

Darowizny dla instytucji węgierskich

Starszy okręgowy Majechrzak (z lewej)

podczas przekazywania darowizny

Pożegnanie z Syberią Zachodnią

Polska: W grudniu 2004 roku wolontariusze KoÊcielnej
Grupy Misyjnej przeprowadzili akcj´ charytatywnà na
rzecz OÊrodka Opiekuƒczo-Wychowawczego w Ostródzie.
W ramach akcji zorganizowany zosta∏ kiermasz Êwiàtecz-
ny, koncert adwentowy i aukcja ozdób Êwiàtecznych. Ca∏e
przedsi´wzi´cie nag∏aÊnia∏y stacje telewizyjne, prasa,
plakaty i ulotki. Akcja pod patronatem biskupa KoÊcio∏a
wspierana te˝ by∏a przez burmistrza miasta Ostródy.

Akcja charytatywna
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Zdjęcie tytułowe:  Devil’s Marbles (Diabelskie Marmury) na północy Australii


