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Ratusz z zegarem wie˝owym na
Plaza de Mayo w Buenos Aires
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Do domu Bo˝ego przychodzimy po to,
aby mieç spo∏ecznoÊç z Trójjedynym
Bogiem, dostàpiç ∏aski, przyjàç po-

karm dla duszy i s∏uchaç S∏owa Bo˝ego. Do
tego konieczne jest, aby nie daç si´ od tego
odwróciç przez ziemskie sprawy. Chcemy kon-
centrowaç si´ na tym, co daje Bóg, otwieraç
nasze serce i braç wszystko, co pochodzi z góry,
od Pana.

Przypadkowo zajmowa∏em si´ s∏owem pro-
roka Jeremiasza: „Ilekroç pojawia∏y si´ Twoje
s∏owa, poch∏ania∏em je; Twoje s∏owo by∏o mi
rozkoszà i radoÊcià mojego serca…”. W innych
przek∏adach biblijnych jest mowa: „Gdy si´
znalaz∏y mowy Twoje, zjad∏em ich…” lub
„S∏owo Twoje by∏o moim pokarmem, ilekroç je
przyjmowa∏em”. Kiedykolwiek prorok natyka∏
si´ na S∏owo Bo˝e, oczywiÊcie wtedy nie dzia∏o
si´ to na nabo˝eƒstwach, tak jak dziÊ, ale kie-
dykolwiek nadarza∏a si´ okazja s∏uchaç S∏owa
Bo˝ego, wtedy, jak sam powiedzia∏, je poch∏a-
nia∏, przyjmowa∏, czy zjada∏. S∏owo by∏o roz-
koszà jego serca i go uduchowia∏o.

To te˝ dziÊ jest radà dla nas wszystkich. Kiedy
s∏uchamy S∏owa Bo˝ego, wtenczas niech nie
jest to tak, jakbyÊmy s∏uchali wyk∏adu, czy
jakiejÊ relacji, lecz przyjmujmy, poch∏aniajmy
S∏owo Bo˝e. Kto czyta pasjonujàcà ksià˝k´, ten
jà „poch∏ania”, poniewa˝ jeszcze nigdy o tym
nie czyta∏. Zostaje wprowadzony w zupe∏nie
inny Êwiat, który go zniewala. To najcz´Êciej
mówi si´ nie o Biblii... A co odczuwamy s∏u-
chajàc S∏owa Bo˝ego? Ono pochodzi z zupe∏-
nie innego Êwiata, ono pochodzi z tronu
Bo˝ego, jak jest obiecane, ˝e cokolwiek Duch
Âwi´ty us∏yszy, o tym b´dzie mówi∏. To nas
wprowadza w zupe∏nie inny Êwiat. Pozwólmy
si´ tam wprowadziç. Zniewólmy si´ tà atmo-
sferà, tak ˝e nie b´dziemy ju˝ chcieli stamtàd
wyjÊç.

S∏owo Bo˝e zawsze ma byç pokarmem na-
szej duszy – nie tylko wtedy, kiedy s∏u˝y aposto∏
okr´gowy, ale równie˝ wtedy, kiedy kap∏an stoi
za o∏tarzem, kiedy jest ca∏kiem skromne nabo-
˝eƒstwo. Zanurzajmy si´ w t´ Bo˝à atmosfer´,
aby S∏owo Bo˝e pochodzàce ze wspania∏oÊci
by∏o naprawd´ pokarmem duszy, z którego
b´dziemy mieli pokój i radoÊç.

(Z nabo˝eƒstwa G∏ównego Aposto∏a)

Pokarm dla duszy
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Aposto∏ okr´gowy Mario Fiore pro-
wadzi∏ KoÊció∏ terytorialny Argentyna od
1992 roku. W okresie jego urz´dowania
KoÊció∏ zyska∏ bardzo du˝e uznanie
publiczne w Argentynie. DziÊ zalicza si´
do 20 znanych KoÊcio∏ów w tym kraju.
Liczba wiernych w Argentynie, Chile,
Paragwaju i Urugwaju wzros∏a ze 160 do
ponad 240 tysi´cy. Ponadto zosta∏o
wybudowanych oko∏o 160 nowych koÊ-
cio∏ów.

„Aposto∏ okr´gowy Mario Fiore jest
osobistoÊcià wiary, mi∏oÊciwym i konsek-
wentnym przewodnikiem i roztropnym
m´˝em Bo˝ym”. Tymi s∏owami ze wzru-
szeniem w g∏osie G∏ówny Aposto∏ Leber
w serdeczny sposób wyró˝ni∏ dotych-

czasowà prac´ przechodzàcego w stan
spoczynku aposto∏a okr´gowego. Doda∏
przy tym, ˝e „wpisuje si´ do jednego sze-
regu ze swoimi poprzednikami, aposto-
∏ami okr´gowymi Martonem i Bianchi.

Nowemu aposto∏owi okr´gowemu
BatiÊcie G∏ówny Aposto∏ ˝yczy∏ wiele
radoÊci, màdrych decyzji, serca pe∏nego
mi∏oÊci i konsekwentnego dzia∏ania.
Nabo˝eƒstwo transmitowane by∏o do
zborów w Argentynie, Chile i Urugwaju.
Poza tym nast´pnego dnia w wielu zbo-
rach odby∏a si´ retransmisja nabo-
˝eƒstwa. Ogó∏em ponad 50 000 braci i
sióstr skorzysta∏o z nabo˝eƒstwa G∏ów-
nego Aposto∏a, w którym te˝ udzielone
by∏y sakramenty dla umar∏ych.

G∏ówny Aposto∏
w Buenos Aires - Argentyna

Historia KoÊcio∏a Nowoapos-
tolskiego w Argentynie wzbo-
gaci∏a si´ o znaczàcà dat´:
w niedziel´ 5 listopada 2006 r. 
G∏ówny Aposto∏ Wilhelm

Leber podczas nabo˝eƒstwa w koÊciele centralnym w Buenos Aires
przeniós∏ w stan spoczynku aposto∏a okr´gowego Maria Fiore,
a tak˝e ustanowi∏ nowego aposto∏a okr´gowego. Zosta∏ nim do-
tychczasowy aposto∏ okr´gowy pomocniczy Norberto Ruben
Batista. Ponadto G∏ówny Aposto∏ ustanowi∏ aposto∏a Carlosa
Granj´ aposto∏em okr´gowym pomocniczym.

Główny Apostoł Wilhelm Leber z apostołami
okręgowymi i apostołami w pokoju dla sług
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– Jeremiasza 29, z 13. 14 –

„A gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie
mnie. Gdy mnie będziecie szukać całym swoim

sercem, objawię się wam – mówi Pan –
odmienię wasz los i zgromadzę was

ze wszystkich narodów i ze wszystkich miejsc”.

Umi∏owani bracia i siostry,
nadszed∏ dzieƒ, na który d∏u-
go czekaliÊmy – mamy nabo-

˝eƒstwo dla umar∏ych. Wiele si´ mod-
liliÊmy z g∏´bokim wspó∏czuciem za
niezbawione dusze na tamtym Êwie-
cie. DziÊ przechodzi te˝ w stan
spoczynku aposto∏ okr´gowy Mario
Fiore. Dzia∏a∏ z b∏ogos∏awieƒstwem i
by∏ dla nas wielkim przyk∏adem. Dzi´-
kujemy mu z ca∏ego serca. Na pewno
zauwa˝yliÊcie, ˝e moja znajomoÊç
j´zyka hiszpaƒskiego jest ograniczo-
na. Dlatego chcia∏bym dodaç tylko
jedno zdanie, aby daç wyraz moim
uczuciom: Mi∏uj´ was wszystkich i
raduj´ si´, ˝e we wspólnocie z wami
mog´ prze˝yç ten dzieƒ. Niechby Pan
darowa∏ ze swojej obfitoÊci i uczyni∏
nas b∏ogimi. NiechbyÊmy te˝ byli
gotowi ca∏ym sercem wstawiaç si´ za

tamtym Êwiatem i byç b∏ogos∏awieƒ-
stwem dla tych, którzy sà niezbawieni.
Nasze myÊli w sposób mi∏oÊciwy kie-
rujemy tak˝e do tych, którzy w wierze
odeszli przed nami. Przez chwil´
myÊl´ o G∏ównym Apostole Streckei-
senie, który powo∏a∏ aposto∏a okr´go-
wego Maria Fiore na urzàd aposto∏a.
G∏ówny Aposto∏ Streckeisen niech
b´dzie wymieniony za wszystkich,
którzy w wierze przeszli na tamten
Êwiat. JesteÊmy przekonani, ˝e sà
poÊród nas, ˝eby wspólnie z nami
prze˝yç uroczystoÊç mi∏osierdzia.

Przeczyta∏em s∏owo biblijne, które
wskazuje na to, co dziÊ ma si´ doko-
naç. Pragnàcym duszom ma odmieniç
si´ los, majà byç wyprowadzone z
wi´zieƒ tamtego Êwiata i przyprowa-
dzone do o∏tarza, aby przyjàç sakra-
menty i uzyskaç b∏ogoÊç, aby w poko-

ju i radoÊci mog∏y czekaç na dzieƒ, w
którym Pan dokoƒczy swoje dzie∏o.  

W s∏owie jest mowa: „A gdy mnie
b´dziecie szukaç, znajdziecie mnie.
Gdy mnie b´dziecie szukaç ca∏ym
swoim sercem, objawi´ si´ wam –
mówi Pan – odmieni´ wasz los i zgro-
madz´ was ze wszystkich narodów i ze
wszystkich miejsc”.

To s∏owo skierowane by∏o do ludu
izraelskiego ˝yjàcego na obczyênie.
Prorok wskaza∏, ˝e Pan zgromadzi ten
lud i przyprowadzi z powrotem.

DziÊ tak˝e ma miejsce „akcja zgro-
madzania”. Pan chcia∏by i dziÊ zgro-
madzaç, czyli zebraç swojà oblubie-
nic´ spoÊród wszystkich narodów.
Zgromadza jà tu w doczesnoÊci i tam
w wiecznoÊci. Wielka akcja zgroma-
dzania. Pan chcia∏by zgromadziç i
przygotowaç swój lud, a gdy ta praca

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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zostanie zakoƒczona, wtedy poÊle
swego Syna, aby zabra∏ oblubienic´.

Pan wi´c chce zgromadzaç. Pytanie
jednak brzmi: Czy my chcemy daç si´
zgromadziç? Pan si´ nie narzuca, lecz
proponuje. Syn Bo˝y w swoim czasie
powiedzia∏ na temat Jeruzalem: „Je-
ruzalem, Jeruzalem, które zabijasz
proroków i kamienujesz tych, którzy
do ciebie byli pos∏ani, ile˝ to razy
chcia∏em zgromadziç dzieci twoje, jak
kokosz zgromadza piskl´ta swoje pod
skrzyd∏a, a nie chcieliÊcie!”. (Ew.
Mateusza 23, 37) Moi mili bracia i
siostry, niech takie s∏owa nigdy nie
b´dà do nas skierowane. Dajmy si´
zgromadziç, wykazujmy wiernoÊç
Panu, dopomagajmy, aby dzie∏o Bo˝e
zosta∏o dokoƒczone.

To s∏owo s∏yszalne jest te˝ na tam-
tym Êwiecie. Niektórzy sà gotowi

pójÊç za Bo˝ym wezwaniem. Wszyscy,
którzy szukajà Pana, znajdà Go. To
jest treÊç tego s∏owa. Wa˝ne jednak
jest jeszcze coÊ, a mianowicie: „Gdy
mnie b´dziecie szukaç ca∏ym swoim
sercem, objawi´ si´ wam”.

Po∏owicznoÊç przed Panem nic nie
znaczy. Trzeba do niego przyjÊç z
ca∏ym sercem i Go te˝ z ca∏ym sercem
szukaç. Dopiero wówczas mo˝na Go
znaleêç. Kto tylko w sposób po∏owicz-
ny szuka Pana, ten w rzeczywistoÊci
nigdy Go nie doÊwiadczy. Pozwólcie,
˝e wyjaÊni´ to na kilku przyk∏adach z
Pisma Âwi´tego:

Do Jezusa przysz∏a kiedyÊ chorowi-
ta kobieta i dotkn´∏a skraju Jego
szaty. Z tym czynem wiàza∏a swojà
ca∏à wiar´, tak ̋ e od Pana wysz∏a moc,
co te˝ odczu∏. Przekonany jestem, ˝e
ta kobieta ca∏ym sercem pragn´∏a zaz-

naç uzdrowienia; z tego te˝ powodu
wyzdrowia∏a. (por. Ew. Marka 5, 25-
34) MyÊl´ te˝ o grzesznicy, która przy-
sz∏a do domu faryzeusza, u którego
Pan Jezus by∏ w goÊcinie. Ca∏owa∏a
nogi Jezusa, maÊci∏a je i czyni∏a wszys-
tko, aby pokazaç swojà mi∏oÊç. Ta ko-
bieta mi∏owa∏a ca∏ym sercem i poka-
za∏a te˝ swoje ca∏e serce Panu. Z tego
te˝ powodu Pan obdarzy∏ jà ∏askà i
mog∏a odejÊç w pokoju. (por. Ew. ¸u-
kasza 7, 36-50)

Istniejà te˝ inne przyk∏ady. MyÊl´ o
bogatym m∏odzieƒcu, który co praw-
da móg∏ powiedzieç, ˝e przestrzega∏
przykazaƒ od m∏odoÊci swojej, ale gdy
Pan do niego powiedzia∏: „Sprzedaj
wszystko, co tylko masz, i rozdaj ubo-
gim, a b´dziesz mia∏ skarb w niebie, a
potem przyjdê i naÊladuj mnie”, to si´
zasmuci∏. (por. Ew. ¸ukasza 18, 22.
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23) Nie szuka∏ Pana ca∏ym sercem.
Cz´Êç jego serca by∏ zamkni´ta. Dla-
tego te˝ spotkanie z Panem nie przy-
nios∏o ˝adnych skutków. MyÊl´ te˝ o
faryzeuszu z podobieƒstwa Jezusa,
który wstàpi∏ do Êwiàtyni i modli∏ si´
tymi s∏owy: „Bo˝e, dzi´kuj´ Ci, ˝e nie
jestem jak inni ludzie, rabusie, oszuÊ-
ci, cudzo∏o˝nicy albo te˝ jak ten oto
celnik”. (Ew. ¸ukasza 18, 11) W isto-
cie wcale nie szuka∏ ∏aski, poniewa˝
by∏ przekonany, ˝e robi wszystko do-
brze. Wyszed∏ ze Êwiàtyni takim, jaki
wszed∏. Podczas gdy celnik, który
uderzy∏ si´ w pierÊ i powiedzia∏:
„Bo˝e, bàdê mi∏oÊciw mnie grzeszne-
mu”, (por. Ew. ¸ukasza 18, 9-14) wy-
szed∏ usprawiedliwiony.

Te przyk∏ady pokazujà jednoznacz-
nie, ˝e gdy szuka si´ Pana ca∏ym ser-
cem, to te˝ On si´ objawia. Gdy jed-
nak w sercu ma si´ jeszcze inne myÊli
i nie szuka si´ Pana ca∏ym sercem,
wtedy nie ma si´ nic. Pan b∏ogos∏awi
w sposób pe∏ny albo wcale.

To sk∏ania do powa˝nego zastano-
wienia si´: Czy szukam Pana ca∏ym
sercem? To pytanie jest te˝ decydujà-
ce dla dusz z tamtego Êwiata. Czy sà
Êwiadomi swoich grzechów, swojej
winy, czy ca∏ym sercem szukajà pojed-
nania i odpuszczenia? Czy ca∏ym ser-
cem wierzà, ˝e Jezus Chrystus umar∏
tak˝e za nich, i ˝e dziÊ urzàd apostol-
ski jest dany do zbawienia dusz?

Przekonany jestem, ̋ e dla niejednej
duszy nie jest to wcale takie proste.
Widzimy ludzi, którzy podczas wojen
w sposób brutalny zostali pozbawieni
˝ycia. Mia∏o to miejsce w Ameryce
Po∏udniowej. Inni znowu odeszli z
powodu choroby. Niejeden przeszed∏
rozgoryczony na tamten Êwiat. Nie
jest wi´c rzeczà oczywistà, ˝e wówczas
takie dusze szukajà Pana ca∏ym ser-
cem. Niejeden nie potrafi si´ pogo-
dziç z tym, ˝e na ziemi doznawa∏ nie-
sprawiedliwoÊci. Dopiero gdy takie
dusze sà w stanie z ca∏ego serca
odpuszczaç, z ca∏ego serca szukaç
∏aski, z ca∏ego serca wierzyç, dopiero
wtedy mogà zaznaç pomocy. Kto wie-
rzy w sposób po∏owiczny i nie prag-
nie Pana, ten nie mo˝e zyskaç b∏o-
goÊci i zbawienia.

S∏owa „ca∏ym sercem” dotyczà tak-
˝e nas. Dopomagajmy ca∏ym sercem
w rozwoju dzie∏a Bo˝ego. Ca∏ym ser-
cem si´ módlmy i wstawiajmy za tymi,
którzy potrzebujà pomocy. Nie tylko
sporadycznie, gdy sobie przypomni-
my, ˝e niebawem nadejdzie nabo˝eƒ-
stwo dla umar∏ych. Nasze modlitwy sà
skuteczne tylko wtedy, gdy modlimy
si´ ca∏ym sercem. A pomoc mo˝e byç
zdzia∏ana tylko wtedy, kiedy wspó∏-
czujemy ca∏ym sercem. To jest posel-
stwo, które zawarte jest w s∏owach:
„Gdy mnie b´dziecie szukaç ca∏ym
swoim sercem, objawi´ si´ wam”.

Rozmawia∏em ju˝ z braçmi i sios-
trami, akurat mi si´ to przypomina,
którzy si´ pytali: „Dlaczego nie mamy
b∏ogos∏awieƒstwa?”. Oczekiwali, ˝e
Bóg im pomo˝e w okreÊlony sposób,
ale sta∏o si´ inaczej ni˝ myÊleli.
Wówczas mo˝e ju˝ dojÊç do rozgory-
czenia: Dlaczego nie ma b∏ogos∏a-
wieƒstwa? Budzi si´ we mnie pytanie:
Czy szukano Pana ca∏ym sercem? Czy
ca∏ym sercem sk∏adano ofiary? Czy
ca∏ym sercem starano si´ s∏u˝yç
Panu? Po∏owicznoÊç nic nie daje, trze-
ba zaanga˝owaç ca∏e serce.

Nasze s∏owo biblijne sk∏ania mnie
do poruszenia jeszcze jednej szczegól-
nej myÊli. Wasz aposto∏ okr´gowy
przechodzi dzisiaj w stan spoczynku.
To s∏owo pasuje do niego, poniewa˝
s∏u˝y∏ ca∏ym sercem. Jako takiego
w∏aÊnie go pozna∏em, jako takiego
tak˝e go prze˝ywaliÊcie. Dlatego te˝ w
przysz∏oÊci pozostanie b∏ogos∏awio-
nym s∏ugà Bo˝ym. Zawsze ca∏ym ser-
cem i z szacunkiem spoglàda∏ na
G∏ównego Aposto∏a. Nigdy nie by∏o u
niego powàtpiewania. Mi∏owa∏ was
ca∏ym sercem i nadal mi∏uje. Prze-
wodniczy∏ wam ca∏ym sercem oraz z
wielkà màdroÊcià i mocà. Moi mili
weêmy go sobie za przyk∏ad i równie˝
ca∏ym sercem uczyƒmy to, co nale˝y
do nas.

Do dusz z tamtego Êwiata kieruj´
wezwanie: Kto szuka Pana ca∏ym ser-
cem, temu si´ objawi, a w Êlad za tym
dope∏ni si´ pi´kne przyrzeczenie:
„Odmieni´ wasz los”. Oznacza to, ˝e
zniewoleni przez duchy osiàgnà wol-
noÊç i znajdà ∏ask´ przed Panem.
Wszystkim ˝yczymy, aby znaleêli
pokój. Wówczas i ten dzieƒ przyczyni
si´ do dokoƒczenia dzie∏a Bo˝ego.
Pan chce zgromadzaç swój lud ze
wszystkich miejsc, zarówno z tego, jak
i z tamtego Êwiata. Czy to nie jest
donios∏e poselstwo? Czy nie jest to
radoÊcià, ˝e mo˝emy to prze˝ywaç?
Radujmy si´ z tego ca∏ym sercem i
ca∏ym sercem bàdêmy wdzi´czni.

N A B O ˚ E ¡ S T W O
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Gdy przed∏o˝ono mi proÊb´ o napi-
sanie tego listu, to mia∏em na uwadze
moje przejÊcie w stan spoczynku. W
takiej sytuacji budzi si´ tyle myÊli i
s∏ów, ˝e nie wystarczy∏oby papieru,
˝eby przelaç to wszystko, co porusza
si´ w sercu.

Po pierwsze chcia∏bym powiedzieç,
˝e dzi´kuj´ Panu za jednoÊç z moimi
aposto∏ami i za pewny grunt w urz´-
dzie G∏ównego Aposto∏a, jaki mog∏em
doÊwiadczaç. Stale g∏´boko porusza
mnie znana pieÊƒ: „¡al amparo de la
roca salvo estoy…!”. (Pod ochronà
opoki jestem bezpieczny) Chcia∏bym
te˝ podzi´kowaç wielu tysiàcom braci i
sióstr, którzy dopomogli, aby powie-
rzone „talenty” zosta∏y podwojone.

Przed ostatnim wielkim nabo˝eƒ-
stwem dla m∏odzie˝y z udzia∏em oko∏o
10 000 m∏odych braci i sióstr, wzbu-
dzi∏a si´ we mnie myÊl, aby do ich serc
wpisaç s∏owa: „Nasz Pan przyjdzie!”.
To przekonanie prowadzi i kieruje
nami w naszym ˝yciu i jest motorem
wszystkiego, co czynimy w dziele
Bo˝ym.

L I S T  A P O S T O L S K I

Chcia∏bym pos∏u˝yç si´ s∏owami
Aposto∏a Paw∏a:  „Dobry bój bojowa-
∏em, biegu dokona∏em, wiar´ zacho-
wa∏em; a teraz oczekuje mnie wieniec
sprawiedliwoÊci, który mi w owym
dniu da Pan, s´dzia sprawiedliwy, a nie
tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy
umi∏owali przyjÊcie Jego”. (2. Tymote-
usza 4, 7. 8) „Ale z ∏aski Boga jestem
tym, czym jestem, a ∏aska Jego okaza-
na mi nie by∏a daremna, lecz daleko
wi´cej ni˝ oni wszyscy pracowa∏em,
wszak˝e nie ja, lecz ∏aska Bo˝a, która
jest ze mnà”. (1. Koryntian 15, 10) W
trakcie 29 lat pe∏nienia urz´du apo-
sto∏a ani razu z powodów zdrowotnych
nie musia∏em odwo∏aç podró˝y lub
nabo˝eƒstwa ze Êwi´tym piecz´towa-
niem. Za to z serca dzi´kuj´ Bogu.
By∏a to Jego ∏aska, która we wszystkim
cudownie kierowa∏a.

Na poczàtku mojego dzia∏ania jako
aposto∏ niespodziewanie odwiedzi∏em
pewien zbór. W tamtym nabo˝eƒstwie
zosta∏o ochrzczone i piecz´towane
dziecko. Zapisa∏em sobie imi´ tego
dziecka, a kartk´ w∏o˝y∏em do kieszeni

Apostoł okręgowy Mario Fiore urodził się 16
stycznia 1937 roku. Apostołem został ustanowiony
11 grudnia 1977 roku. Jako apostoł okręgowy pro-
wadził Kościół terytorialny Argentyna od 12 kwietnia
1992 r.do 5 listopada 2006 r.Obszarem jego działania
poza Argentyną były takie kraje, jak: Chile,Paragwaj
i Urugwaj.Przez kilka lat obsługiwał również niektóre
prowincje Brazylii.

marynarki. Po wielu latach ku mojej
radoÊci dowiedzia∏em si´, ˝e tamta
dusza do dziÊ wiernie naÊladuje Pana.

Podczas ostatniego Êwi´tego pie-
cz´towania, które przeprowadzi∏em,
powiedzia∏em do wiernych: Gdy po
pewnym czasie b´d´ si´ pyta∏ o was
przysz∏ego aposto∏a okr´gowego, to
˝yczy∏bym sobie us∏yszeç odpowiedê:
Oni trwajà w wierze. Przy tej okazji
wspomnia∏em te˝ s∏owa: WiernoÊç, to
nie biernoÊç i chroni przed zgubà.
Wierne naÊladownictwo jest jednà z
najpi´kniejszych cnót wiary, jakà
mo˝emy wykazywaç jako niedoskonali
ludzie.

Mario Fiore

Nasz Pan przyjdzie!

Apostoł okręgowy Mario Fiore w ostatnim nabożeństwie
przed przejściem w stan spoczynku

Andy Argentyńskie 
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N A U K A I P O Z N A N I E

liczbie mnogiej, „Elohim”, co w Êwietle ewan-
gelii nale˝y rozumieç, ˝e mowa jest o Trójcy
Bo˝ej.

Podobnie o dzia∏aniu Trójcy Bo˝ej mo˝na
wywnioskowaç z b∏ogos∏awieƒstwa Aaronowe-
go w 4. Moj˝eszowej 6, 24-26: „Niech ci b∏ogo-
s∏awi Pan i niechaj ci´ strze˝e; niech rozjaÊni
Pan oblicze swoje nad tobà i niech ci mi∏oÊciw
b´dzie; niech obróci Pan twarz swojà ku tobie i
niech ci da pokój”. W trójkrotny sposób Pan
b∏ogos∏awi ludziom i trzy razy przedstawia si´,
˝e to On (Pan) czyni. Tym samym poÊwiadcza
swojà TrójjedynoÊç.

Trójkrotne uwielbienie Boga przez anio∏a
podczas wizji powo∏ania proroka Izajasza nie-
którzy starokoÊcielni teolodzy równie˝ postrze-
gajà jako wskazówk´ na Trójc´ Bo˝à: „Âwi´ty,
Âwi´ty, Âwi´ty jest Pan Zast´pów! Pe∏na jest
wszystka ziemia chwa∏y Jego”. (Izajasza 6, 3) W
tym przypadku podobnie jak przy sformu∏owa-
niu b∏ogos∏awieƒstwa trójkrotnie zostaje po-
wtórzone s∏owo „Êwi´ty” w odniesieniu do isto-
ty Bo˝ej.

Wskazówki na Trójc´ Bo˝à w Nowym
Testamencie

W Nowym Testamencie nie znajdziemy spre-
cyzowanej nauki o Trójcy, ale przekazy i sfor-
mu∏owania, które uwidaczniajà dzia∏anie
Trójcy Bo˝ej  w dziejach zbawienia.

Przyk∏ad mówiàcy o obecnoÊci Trójcy Bo˝ej
znajdujemy ju˝ na poczàtku publicznej dzia∏al-
noÊci Jezusa. Podczas chrztu Ojciec i Duch
Âwi´ty poÊwiadczajà pos∏annictwo Syna Bo˝e-
go jako cz∏owieka: „I zaraz, kiedy wychodzi∏ z
wody, ujrza∏ rozst´pujàce si´ niebiosa i Ducha
naƒ zst´pujàcego jako go∏´bica. I rozleg∏ si´
g∏os z nieba: TyÊ jest Syn mój umi∏owany, które-
go sobie upodoba∏em”. (Ew. Marka 1, 10. 11)
Syn Bo˝y dzia∏a wi´c w jednoÊci z Ojcem i z

Wprowadzenie
Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty to jeden Bóg.

Poznanie, ˝e Bóg od wieków jest w Trójcy jedy-
ny zawdzi´czamy Jego samoobjawieniu1 si´ w
dziejach zbawienia. W czasach starotestamen-
towych objawia si´ Ojciec, podczas gdy Syn i
Duch Âwi´ty dzia∏ajà jeszcze skrycie. Dopiero z
chwilà ucz∏owieczenia, Êmiercià i zmartwych-
wstaniem Syna Bo˝ego oraz zes∏aniem Ducha
Âwi´tego Bóg objawi∏ si´ jako Trójca.

W Nowym Testamencie samoobjawienie si´
Boga jako Ojca, Syna i Ducha Âwi´tego dalece
przewy˝sza wszelkie wczeÊniejsze objawianie
si´ Boga, jakie mia∏o miejsce na Synaju wobec
Moj˝esza. Poznanie, ˝e Bóg jest w Trójcy spra-
wia Duch Âwi´ty, który wprowadza we wszelkà
prawd´. (por. Ew. Jana 16, 13)

Objawienie Boga jako Ojca, Syna i Ducha
Âwi´tego

Samoobjawienie Boga w dziejach tworzy
podstaw´ nauki o Trójcy2. Bóg dzia∏a i objawia
si´ jako Stworzyciel, jako Zbawiciel i Odkupi-
ciel, i jako Stwórca tego, co nowe. W ˝yciu Je-
zusa, przy Jego chrzcie, przemienieniu, ukrzy-
˝owaniu, zmartwychwstaniu i wniebowstàpie-
niu, a tak˝e podczas zes∏ania Ducha Âwi´tego
w Zielone Âwiàtki Bóg obwieszcza swojà Trój-
jedynà istot´: On jest Ojcem, Synem i Duchem
Âwi´tym.

Wskazówki na Trójc´ Bo˝à w Starym
Testamencie

Wskazówki na dzia∏anie Trójjedynego Boga
znajdujemy ju˝ w dziejach stworzenia.
(1. Moj˝eszowa 1, 1-31; 2, 1-4) „Duch Bo˝y
unosi∏ si´ nad powierzchnià wód”. (1. Moj˝e-
szowa 1, 2) „Uczyƒmy cz∏owieka na obraz nasz,
podobnego do nas…”. (1. Moj˝eszowa 1, 26)
W oryginale hebrajskim mowa jest o Bogu w

W pierwszej cz´Êci artyku∏u
na temat nauki o Trójcy Bo˝ej

zajmiemy si´ jej treÊcià i
rozwojem na podstawie wskazówek

staro- i nowotestamentowych,
a tak˝e podwalinami tej nauki.

Trójca Boża
– część pierwsza –
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Duchem Âwi´tym. W nast´pstwie tego wszyscy
ewangeliÊci podkreÊlajà, ˝e Jezus jest nape∏-
niony Duchem Âwi´tym i w sta∏ym powiàzaniu
z Ojcem, z którego polecenia dzia∏a.

Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty wymienieni sà rów-
nie˝ w poleceniu chrztu, którego Jezus
Chrystus przed wniebowstàpieniem udzieli∏
swoim aposto∏om. (por. Ew. Mateusza 28, 18.
19) Przytoczenie trzech imion: Ojciec, Syn i
Duch Âwi´ty pokazuje, ˝e chodzi o trzy osoby -
hipostaz´ (personifikacja trzech istot Bo˝ych).

Jezus Chrystus jest Synem Bo˝ym wyst´pujà-
cym w uni˝eniu. Na ziemi by∏ jako prawdziwy
Bóg i jako prawdziwy cz∏owiek. Jako prawdziwy
cz∏owiek jest stworzeniem, a na tej p∏aszczyênie
pomi´dzy nim a Ojcem istnieje stosunek Stwór-
cy i stworzenia. To jest jednak tylko jedna Jego
strona, a drugà jest boskoÊç Jezusa Chrystusa.
Co to oznacza w ca∏ej donios∏oÊci, to uÊwiada-
miajà sobie aposto∏owie i wierni dopiero po
Jego zmartwychwstaniu.

Wypowiedê Jezusa Chrystusa zawarta w
Ewangelii Jana na temat stosunku do Ojca
staje si´ równie˝ zrozumia∏a dopiero w powià-
zaniu z naukà o Trójcy. W Ew. Jana 16, 28 Pan
mówi: „Wyszed∏em od Ojca i przyszed∏em na
Êwiat; znowu opuszczam Êwiat i id´ do Ojca”.
Ten Êcis∏y i jednorazowy stosunek mi´dzy
Ojcem a Synem, o którym tu jest mowa jest
podstawà nauki o równoÊci istot Ojca i Syna.
Podobnie treÊç „arcykap∏aƒskiej modlitwy”
mówiàca o jednoÊci mi´dzy Ojcem a Synem
(por. Ew. Jana 17, szczególnie wersety 5, 22 i
23) Êwiadczy o jednoÊci Bo˝ych istot Ojca i
Syna3.

W „arcykap∏aƒskiej modlitwie” zaznaczona
jest jednoÊç Ojca i Syna, zaÊ trzecia osoba
boskoÊci dochodzi do g∏osu w obietnicy,
mówiàcej o Pocieszycielu – Duchu Âwi´tym. O
zwiàzku Ducha Âwi´tego z Ojcem i Synem
mowa jest w Ew. Jana 14, 26.

W nowotestamentowych listach równie˝
zawarte sà wskazówki dotyczàce Trójcy Bo˝ej.
Wyst´pujà w hymnach pochwalnych Bo˝ej
dzia∏alnoÊci zbawiennej albo w trójcz∏onowych
sformu∏owaniach b∏ogos∏awieƒstwa.

W 1. Koryntian 12, 4-6 znajdujemy nast´pu-
jàce sformu∏owanie: „A ró˝ne sà dary ∏aski, lecz
Duch ten sam. I ró˝ne sà pos∏ugi, lecz Pan ten

sam. I ró˝ne sà sposoby dzia∏ania, lecz ten sam
Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich”.
Mowa tu jest zarówno o jedynoÊci Bo˝ej, jak i o
ró˝nych spersonifikowanych objawieniach.
Zbawienna dzia∏alnoÊç Bo˝a zawiera wymow-
ne wskazania na istot´ Trójcy Bo˝ej. Âwiadczy o
tym wypowiedê z Efezjan 4, 4-6: „Jedno cia∏o i
jeden Duch, jak te˝ powo∏ani jesteÊcie do jed-
nej nadziei, która nale˝y do waszego powo-
∏ania; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest;
jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad
wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich”.

Kolejnà wskazówkà na Trójc´ Bo˝à sà s∏owa
b∏ogos∏awieƒstwa: „¸aska Pana Jezusa Chrys-
tusa i mi∏oÊç Boga, i spo∏ecznoÊç Ducha Âwi´-
tego niech b´dzie z wami wszystkimi”. (2. Ko-
ryntian 13, 13) Przy tym te s∏owa b∏ogos∏a-
wieƒstwa równoczeÊnie pokazujà, ˝e czynów
Trójjedynego Boga nie mo˝na przypisaç wy-
∏àcznie konkretnej osobie Bo˝ej. ¸ask´, mi∏oÊç
i spo∏ecznoÊç doÊwiadczaç mo˝na zarówno od
Ojca, jak i od Syna oraz od Ducha Âwi´tego.
Wyznaniem wiary w Trójc´ Bo˝à jest fakt, ˝e
tymi s∏owami b∏ogos∏awieƒstwa, podanymi na
koniec drugiego Listu do Koryntian, zawsze
zostaje b∏ogos∏awiony zbór na koniec nabo-
˝eƒstwa, a tak˝e to, ˝e nabo˝eƒstwo rozpoczy-
na si´ w imieniu Trójcy Bo˝ej. 

W Nowym Testamencie s∏owem „Pan” okreÊ-
lany jest zarówno Bóg Ojciec, jak i Jezus
Chrystus. W ten sposób obaj wyznawani sà jako
Bóg. W konsekwencji zmartwychwsta∏y Chrys-
tus w czasach nowotestamentowych czczony
jest jak Bóg Ojciec. Nie tylko o Bogu lub o
Jezusie Chrystusie jest mowa jako o „Panu”,
ale ten tytu∏ przypisywany jest te˝ Duchowi
Âwi´temu. (por. 2. Koryntian 3, 17)

_________
1 Samoobjawienie oznacza, ˝e Bóg prezentuje ludziom

swojà istot´ jako Ojciec, Syn i Duch Âwi´ty. Odró˝nie-
niem tego stanu sà objawienia Jego woli, które dokonu-
je przez proroków i aposto∏ów.

2 Dziejowa dzia∏alnoÊç Trójcy Bo˝ej jest podstawà
pozwalajàcà poznaç TrójjedynoÊç istoty Bo˝ej. (Imma-
nentnoÊç Trójcy, czyli fakt, ˝e Bóg dzia∏a w postaci Trój-
cy, zarazem poÊwiadcza, ˝e jest Trójcà.)

3 Ojciec i Syn majà identycznà Bo˝à istot´. Obaj sà jed-
nym Bogiem.
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Zmieszanymi uczucia-
mi Martyna czeka∏a
na chwil´, kiedy jej

szef przejdzie na emery-
tur´, poniewa˝ jej wspó∏-
praca uk∏ada∏a si´ dobrze.
Kto b´dzie jego nast´pcà?
Gdy dowiedzia∏a si´, ˝e ma
to byç kolega, z którym
trudno by∏o si´ jej porozu-
mieç, wtedy z uzasadnie-
niem spodziewa∏a si´ tego,

co najgorsze. RzeczywiÊcie tak si´ sta∏o. Klimat w
pracy zmieni∏ si´ drastycznie. Z ci´˝kim sercem
Martyna ka˝dego dnia wstawa∏a do pracy. Jej nowy
szef wyraênie dawa∏ jej do zrozumienia, ˝e widzia∏by
kogoÊ innego w swoim sekretariacie. Martyna stale
prosi∏a w modlitwach Pana o pomoc.

Pomoc ta jednak poczàtkowo wyglàda∏a zupe∏nie
inaczej ni˝ to sobie wyobra˝a∏a. Jej nowy szef w
koƒcu przeforsowa∏ w zarzàdzie zmian´. Inna

kole˝anka zaj´∏a jej miejsce, a ona jako pomoc do-
raêna pracowa∏a w dwóch ró˝nych dzia∏ach. Chocia˝
z jednej strony si´ cieszy∏a, ˝e ju˝ nie musi pracowaç
dla tego cz∏owieka, to jednak z drugiej strony bycie
„dziewczynà od wszystkiego” te˝ nie sprawia∏o jej
satysfakcji. Czy˝by mia∏a to byç uproszona pomoc
Bo˝a?

O swoich troskach porozmawia∏a ze swoim ka-
p∏anem. On jà pocieszy∏ i powiedzia∏, ˝e byç mo˝e
nowa praca jednak b´dzie lepsza i pi´kniejsza ni˝
poprzednia.

Martynie mimo wszystko nie podoba∏y si´ nowe
zadania. Na dodatek zachorowa∏a i przez d∏ugi czas
wcale nie mog∏a pracowaç. Gdy w koƒcu uzyska∏a
zdolnoÊç do pracy, to tego samego dnia zapropono-
wano jej stanowisko sekretarki zarzàdu w nowo
otwartym oddziale. Martyna nie mog∏a tego pojàç.
Teraz rzeczywiÊcie mia∏a prac´, która by∏a lepsza i
pi´kniejsza od poprzednich, i w której czu∏a si´
szcz´Êliwa. Z wdzi´cznoÊcià pozna∏a, ˝e Pan jednak
dopomóg∏ i przyzna∏ si´ do s∏owa swego s∏ugi.

O S O B I S T E  P R Z E ˚ Y C I E

Nowe miejsce pracy

Na krótko przed nabo˝eƒstwem dla umar∏ych
ponownie ogarn´∏o mnie uczucie, ˝e nie-
dostatecznie wykorzysta∏am czas na przygo-

towanie si´ na t´ uroczystoÊç i na modlitwy za
zmar∏ych. By∏am na zakupach. Dwoje moich ma∏ych
dzieci siedzia∏o w rowerowej przyczepce. To jest
zabawny widok i wielu ludzi zawsze si´ za nami
oglàda i uÊmiecha. Gdy stan´∏am przed sklepem
podesz∏a do mnie starsza kobieta i przyglàda∏a si´
dzieciom. Wyj´∏am ich z przyczepki i za∏o˝y∏am
k∏ódk´ na rower. W trakcie tych czynnoÊci nieznajo-
ma kobieta opowiada∏a mi, ˝e te˝ bardzo chcia∏a
mieç dzieci, ale krótko po wybuchu wojny jej mà˝
zginà∏ i ju˝ nigdy nie wysz∏a za mà˝. Po kilku ˝yczli-
wych s∏owach po˝egna∏a si´, a ja za∏atwia∏am swoje
sprawunki. Wieczorem opowiedzia∏am m´˝owi o tej
rozmowie i zapyta∏am, czy to przypadek, ˝e zupe∏nie
obca kobieta opowiedzia∏a mi swojà histori´ ˝ycia na

kilka dni przed nabo˝eƒstwem dla umar∏ych. Mo˝e w
ten sposób jej mà˝ szuka∏ pomocy.

Z jednej strony chcia∏am w to wierzyç, ale z drugiej
odczuwa∏am wàtpliwoÊci, ˝e to tylko zbieg okolicz-
noÊci, a ja robi´ z tego rzecz wa˝niejszà ni˝ jest.
Dlaczego dusza tamtego m´˝czyzny akurat tà drogà
mia∏aby daç znaç o sobie? Poprosi∏am mi∏ego Boga
o s∏owo z Pisma Âwi´tego, które mia∏oby mi wskazaç,
czy rzeczywiÊcie mam byç narz´dziem do pomocy
poprzez wstawiennictwo w modlitwach. Otworzy∏am
Bibli´, a przede mnà widnia∏y s∏owa podtytu∏u 18
rozdzia∏u Ewangelii ¸ukasza: „O proszàcej wdowie”.

Niedowierza∏am w∏asnym oczom, co widzia∏am i
czyta∏am. Ju˝ cz´sto i w ró˝nych sytuacjach ˝ycio-
wych prosi∏am mi∏ego Boga o znak, ale takiego
wyraênego, jak ten, jeszcze nigdy nie mia∏am.
Wdzi´czna jestem Bogu, ˝e tak jasno mi pokaza∏,
gdzie i w jaki sposób mog´ s∏u˝yç pomocà.

Głos z tamtego świata
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RPA: Koncert dla policjantów
Szczególna publicznoÊç zebra∏a si´ 7 paêdziernika ub.r.
na koncert w koÊciele w Silvertown (Kraj Przylàdko-
wy). Zaproszeni byli wszyscy wspó∏pracownicy policji
paƒstwowej i miejskiej Kapsztadu. Zaproszenie wy-
stosowane by∏o przez aposto∏a okr´gowego Noela Bar-
nesa i adresowane do ka˝dej rodziny, a dotyczy∏o
zarówno koncertu, jak i nabo˝eƒstwa niedzielnego.

Demokratyczna Republika Konga: Materia∏y nauczania koÊcielnego
171 nauczycieli zaj´ç koÊcielnych otrzyma∏o nowy materia∏ nauczania w postaci podr´cznika: „Przyjdê Panie Jezu”. W
dniu 11 paêdziernika ub.r. w Kanandze biskupi Patrice Bantu (Kongo) i Christian Merli (Francja) przedstawili
podr´cznik oraz form´ pracy z nowym materia∏em. Wprowadzenie materia∏u do zaj´ç koÊcielnych w tym afrykaƒskim
kraju zwiàzane by∏o z koniecznoÊcià przet∏umaczenia z j´zyka francuskiego równie˝ na j´zyki: tshiluba, suahili i ote-
tela. Natomiast w trakcie przygotowywania jest wersja w j´zyku lingala.

Tanzania: PrzejÊcie w stan spoczynku
Aposto∏ okr´gowy Richard Freund, z
polecenia G∏ównego Aposto∏a, w dniu 
30 wrzeÊnia 2006 r. przeniós∏ w stan spo-
czynku biskupa Joela Charles’a Mwaki-
sambwe. Biskup dzia∏a∏ jako s∏uga Bo˝y
przez 19 lat, w tym 12 lat jako biskup.

Afryka

Republika Zielonego Przylàdka: WyÊwi´cenie koÊcio∏a
Aposto∏ Antonio de Jesus Rocha Semedo i biskup Marcelino
Andrade Santos w 2006 roku wyÊwi´cili nowy koÊció∏ dla
zboru Estancia Roque na wyspie Fogo. W uroczystym wyda-
rzeniu uczestniczy∏o 425 wiernych, w tym 29 goÊci. Aposto∏
s∏u˝y∏ s∏owem z 1. Królewskiej 8, 29. Obecni byli te˝ przedsta-
wiciele innych KoÊcio∏ów, a tak˝e burmistrz i delegacja w∏adz
paƒstwowych. Pi´tnaÊcie wysp, z tego dziewi´ç zamieszka∏ych,
wchodzàcych w sk∏ad archipelagu, le˝y u zachodnich wybrze˝y
Afryki na wysokoÊci Senegalu i nale˝y do obszaru dzia∏ania
aposto∏a okr´gowego Armina Brinkmanna (Niemcy).

Demokratyczna Republika Konga: 450 kilometrów
rowerem
Aposto∏ okr´gowy Jean-Luc Schneider (Francja) w
dniach 2-10 grudnia 2006 r. po raz trzeci odwiedzi∏ za-
chodnià prowincj´ Kasai. Na nabo˝eƒstwo dla s∏ugów w
Kanandze zaproszeni byli wszyscy aposto∏owie i biskupi
ze wschodniej i zachodniej prowincji Kasai oraz wszyscy
przewodniczàcy okr´gów z 60 okr´gów Kasai. Najd∏u˝szà
drog´ do Kanangi mieli bracia z okr´gu Dekese.
Podró˝owali rowerami 10 dni, aby pokonaç 450 kilo-
metrów. Podczas swej podró˝y aposto∏ okr´gowy prze-
prowadzi∏ te˝ nabo˝eƒstwa w zborze Katoga i w odda-
lonym o 120 kilometrów okr´gu Cimbulu, gdzie obs∏u˝y∏
dwa zbory oraz przeprowadzi∏ seminarium dla s∏ugów. Na
zakoƒczenie podró˝y s∏u˝y∏ jeszcze dla 1300 m∏odzie˝y w
Kanandze. Wielkà radoÊç wzbudzi∏a informacja aposto∏a
okr´gowego zapowiadajàca odwiedziny G∏ównego Apos-
to∏a w lutym 2008 roku.

160 nowych rowerów dla sługów okręgowych z prowincji Kasai.
Wśród braci na zdjęciu są również bracia z okręgu Dekese,

którzy pokonali rowerami 450 kilometrów do Kanangi.

Ołtarz w nowym kościele

Nowy kościół w Estancia
Roque jest białym klejnotem
w wulkanicznym krajobrazie
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Kanada: Koncert charytatywny w Scarborough
Wiele miesi´cy trwa∏y przygotowania 100 muzyków orkiestry i chóru do
koncertu, który odby∏ si´ 11 listopada 2006 roku w Birchmount Collegiate.
Dochód z koncertu przeznaczony by∏ dla „Variety – The Children’s Chari-
ty”, znanej organizacji humanitarnej dzia∏ajàcej na rzecz dzieci w kanadyj-
skiej prowincji Kolumbia Brytyjska. W koncercie, który zapowiadany by∏ w
prasie, jak i przez osobiste zaproszenia, wzi´∏o udzia∏ ponad 600 s∏uchaczy.

Kanada – Filipiny: Seminaria i Dzieƒ M∏odzie˝y
Podczas dwutygodniowego pobytu na Filipinach w dniach od 27 paêdzierni-
ka do 12 listopada 2006 r. ewangelista Ralf Gramenz (Kanada) przeprowa-
dzi∏ kilka seminariów w ró˝nych prowincjach kraju. W nabo˝eƒstwach prze˝y∏
te˝ entuzjazm rodzimych braci, z jakim s∏u˝à Panu. Na zakoƒczenie swej
podró˝y uczestniczy∏ równie˝ w Dniu M∏odzie˝y na Luzon, który przepro-
wadzi∏ aposto∏ okr´gowy pomocniczy Urs Hebeisen wraz z aposto∏em Tim-
my’m Gabrielem.

Polska: Wspólnota m∏odzie˝y
polsko – bia∏oruskiej
W trzeci weekend paêdziernika 2006 r. do Kose-
wa na Mazurach zjecha∏a si´ nowoapostolska
m∏odzie˝ z Polski oraz grupa m∏odzie˝owa z
Bia∏orusi. W sobot´ czas up∏ywa∏ na wspólnej in-
tegracji, ró˝nych atrakcjach sportowych i wspól-
nym polsko-rosyjskim Êpiewie. Po obiadokolacji
m∏odzie˝ wraz z opiekunami zebra∏a si´ w Êwiet-
licy, gdzie odby∏ si´ pokaz zdj´ç z krajowego Dnia
M∏odzie˝y, który mia∏ miejsce w lipcu ub.r. w Kra-
kowie oraz dwuj´zyczna prezentacja dotyczàca
dzia∏alnoÊci charytatywnej KoÊcielnej Grupy Mi-
syjnej. Punktem kulminacyjnym zjazdu m∏odzie-
˝y by∏o niedzielne nabo˝eƒstwo, które biskup
Waldemar Starosta przeprowadzi∏ s∏owem biblij-
nym z Ew. ̧ ukasza 18, 41. S∏owo to by∏o pi´knà
motywacjà dla m∏odzie˝y z obu krajów do dzia∏a-
nia dla Pana. Nabo˝eƒstwo upi´ksza∏ Êpiew pols-
ko-bia∏oruskiego chóru. Po nabo˝eƒstwie wszys-
cy si´ po˝egnali z nadziejà na kolejne spotkanie.

Kanada: Świąteczny koncert zboru Water-
loo (Ontario) odbył się pod mottem „Miłość
bliźniego”. Przy tej okazji zebrano ponad
400 artykułów spożywczych i 275 dolarów
kanadyjskich. Dary przekazano regional-
nemu bankowi żywności, który zajmuje się
rozdziałem wśród rodzin potrzebujących
pomocy. Program koncertu zawierał utwo-
ry wykonywane przez chór, orkiestrę,
chóry męskie i młodzieżowe. Bracia i sios-
try z Chin również zaprezentowali pieśń.

USA: Koncert Êwiàteczny w historycznym koÊciele
Ponad 120 aktywnie muzykujàcych cz∏onków orkiestry i chórów z trzech
okr´gów Buffalo, Cleveland i Erie, 9 grudnia 2006 r., wykona∏o dwugo-
dzinny koncert w Trinity Episcopal Church – historycznym koÊciele w Buf-
falo, pod tytu∏em: „Po prostu Bo˝e Na-
rodzenie”. Program zawiera∏ pieÊni
Êwiàteczne z okresu pi´ciu wieków. Z
koncertem zwiàzana te˝ by∏a akcja
zbierania datków na rzecz Hunter’s
Hope Foundation, która zajmuje si´ ba-
daniami chorób wczesnodzieci´cych.

Kanada/USA/Polska

Około 100 młodych braci i sióstr przybyło na wyspę Luzon na Dzień Młodzieży
z apostołem okręgowym pomocniczym Hebeisenem (2 od lewej)

Rodzina Scott i ich dziecko pokładają nadzieję na rezultaty badań fundacji
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Zdjęcie tytułowe: Przeniesienie w stan spoczynku apostoła okręgowego Maria Fiore (z prawej), ustanowienie apostoła okręgowego Batisty i apostoła okręgowego pomocniczego Granji


