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Skoczó w, 6 czerwca 2020

Witam Was kochani, Siostry i Bracia!
„Wasze życie jest z Chrystusem ukryte w Bogu. A kiedy ukaże się Chrystus, który jest
waszym życiem, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale” /Kol 3,3-4 PE/.
Naszą nadzieją jest Chrystus! Jan apostoł powiedział: „Umiłowani, teraz dziećmi Bożymi jesteśmy,
ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Lecz wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni,
gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. I każdy, kto tę nadzieję w Nim pokłada, oczyszcza się, tak jak On jest
czysty” /1 J 3,2-3/.
Zdecydowana większoś ć Zboró w wznowiła już swoje niedzielne naboż eń stwa. Te, któ re jeszcze
nie wznowiły zgromadzeń , zachęcamy do udziału w internetowym naboż eń stwie transmitowanym
z Palowic, a dostępnym w niedzielę 07 VI 2020 na stronie naszego Koś cioła pod adresem:
www.kwch.org o godz. 10:00. Mó dlmy się o uczestnikó w tego naboż eń stwa, aby Duch SV więty
poruszał serca słuchających! Chociaż wielu z nas już spotyka się na ż ywo, moż emy być pewni, ż e i tak
wiele osó b będzie korzystać z propozycji online w dowolnych godzinach.
Tak jak poprzednio, zachęcam wszystkich, któ rzy pozostają w swoich domach, aby obchodzić
Wieczerzę Pań ską, łącząc się duchowo z Koś ciołem Pana Jezusa. Autor Listu do Hebrajczykó w
napisał: „Widzimy… Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski
Bożej zakosztował śmierci za każdego” /Hbr 2,9/. Łamanie chleba, nawet w małym gronie, też daje
moż liwoś ć czynienia tego „na Jego pamiątkę”.
Nadal ciągle zachęcamy do modlenia się o prześ ladowany Koś ció ł. Kiedyś na całym ś wiecie
modlono się o prześ ladowany Koś ció ł w Polsce. Tak więc, my Polacy mamy szczegó lne zobowiązanie,
aby pamiętać o tych, któ rzy obecnie są prześ ladowani. Intencje modlitewne moż na znaleź ć pod
adresem: www.youtube.com/OpenDoorsPL
W piątek 12 VI 2020 odbędzie się internetowa konferencja poś więcona pracy misyjnej w oparciu
o materiały Szkoły Biblijnej Emmaus. Szczegó ły dotyczące uczestnictwa moż na znaleź ć w
załączonym zaproszeniu.
Konferencja Koś cioła odbędzie się 21 VI 20 w Palowicach. W Konferencji Koś cioła wziąć będą
mogły jedynie osoby, któ re zgłoszą swó j udział pocztą e-mailową na adres:
konferencja@palowicekwch.pl Wszelkie pytania prosimy kierować do Karoliny Pawlas, tel.: 663 123
261.
„Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, aby cały wasz duch, dusza i ciało zostały
zachowane bez zarzutu na ponowne przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa” /II Tes 5,23/.
Zd yczę Wam wszystkim pięknej i błogosławionej niedzieli!
Was brat w Panu Jezusie

Jerzy Karze³ek

