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Skoczó w, 16 maja 2020

Witam Was kochani, Siostry i Bracia!
Pozdrawiam Was serdecznie słowami, z księgi Jeremiasza 17,7-8 PE: „Błogosławiony człowiek,
który pokłada ufność w PANU i PAN jest jego nadzieją. Będzie on jak drzewo zasadzone nad
wodą, które nad potokiem zapuszcza swe korzenie. Nie obawia się, że nadchodzi upał – jego
liście będą zielone. W roku suszy niczego się nie będzie obawiać, nie przestanie wydawać
owocu”.
Sam czuję się zachęcony do ufania Panu. Do tego zapraszam Was wszystkich. Takie piękne
obietnice otrzymują ci, któ rzy Bogu ufają. Owoc, wiele owocu i to niezależ nie od okolicznoś ci! Tego
ż yczę Wam, tego ż yczę sobie. Pana zaś proszę, aby tak nam się darzyło; w domu, w koś ciele i w kraju.
Dla Jego chwały!
Zmieniły się ustanowione przez władze pań stwowe zasady organizowania naboż eń stw. Obecnie
w pomieszczeniu sakralnym /koś ció ł, kaplica/ moż e przebywać jedna osoba na 10 m2. W salach
mniejszych, do 75 m2 moż e przebywać 5 osó b + kaznodzieja i muzyk. Niektó re ze Zboró w,
szczegó lnie te, któ re dysponują duż ymi salami mogły wznowić swoje naboż eń stwa, z czego bardzo
się cieszymy. Wprawdzie w naboż eń stwach moż e brać udział tylko częś ć Zboru, niemniej i za te
moż liwoś ci jesteś my Panu Bogu wdzięczni. Inne uruchomiły swoje naboż eń stwa on-line ze swoich
miejsc zgromadzeń , ale nadal częś ć Zboró w nie ma technicznych moż liwoś ci, aby to robić . Te
wszystkie Zbory zachęcamy do udziału w internetowym naboż eń stwie transmitowanym z Palowic,
a dostępnym w niedzielę 17 V 2020 na stronie naszego Koś cioła pod adresem: www.kwch.org o godz.
10:00. Zapraszajcie proszę do udziału w tym naboż eń stwie, gdzie Pan otwiera Wam drzwi. Wystarczy
wysłać SMS z zaproszeniem. Mó dlmy się o wszystkich uczestnikó w tego naboż eń stwa, aby Duch
S[ więty mó gł działać w sercach słuchających! Z tych naboż eń stw nadal korzysta tysiące ludzi.
Tak jak poprzednio zachęcam, aby w Waszych domach obchodzić łamanie chleba, łącząc się
duchowo z Koś ciołem Pana Jezusa. Apostoł Paweł w 1 Liś cie do Koryntian 10, 16-17 napisał: „Kielich
błogosławień stwa, któ ry błogosławimy, czy nie jest wspó lnotą Krwi Chrystusa? Chleb, któ ry łamiemy,
czy nie jest wspó lnotą Ciała Chrystusa? Ponieważ jeden jest chleb, my liczni, jesteś my jednym ciałem.
Wszyscy bowiem spoż ywamy z jednego chleba”. Łamanie chleba, nawet w małym gronie, też daje
moż liwoś ć wspominania Pana i czynienia tego „na Jego pamiątkę” i wyraż ania jednoś ci Koś cioła”.
Na stronie internetowej Koś cioła są obecnie dostępne materiały do pracy z dzieć mi i młodzież ą.
Zapraszam do przejrzenia strony www.kwch.org i do korzystania z dostępnych materiałó w.
Pamiętajmy proszę o modlitwie za prześ ladowany Koś ció ł. Intencje modlitewne moż na
znaleź ć pod adresem: https://www.youtube.com/OpenDoorsPL
„Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność,
łagodność, opanowanie. Prawo nie jest przeciwko temu” /Ga 5,22-23 PE/.
Zf yczę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli!
Was brat w Panu Jezusie

Jerzy Karze³ek

