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Ewangeliczni razem

W środę, 25 marca ‘09, odbyło się 
posiedzenie Rady Krajowej Aliansu 
Ewangelicznego w RP. Program 

spotkania był bardzo napięty, bo też wiele 
się działo. 

Poza zwyczajowymi wystąpieniami: 
Prze wodniczącego AE (Andrzej Nędzusiak 
– prowadzenie spotkania), jego zastępcy 
(Jacek Duda – omówienie proponowanych 
zmian statutowych), Sekretarza Gene
ralnego (Władysław Dwulat – informacja 
o działalności AE w ostatnim półroczu) oraz 
„zaocznym” przedstawieniem kwestii finan
sowych (skarbnik AE Marek Panfil z powodu choroby 
nie był obecny, ale przesłał odpowiednie dokumenty 
i kalkulacje), czynny udział w spotkaniu wzięło jeszcze 
około 16 mówców. 

Między innymi byli to przedstawi
ciele przyjmowanych w szeregi AE 
czterech nowych Kościołów i dwóch 
organizacji parakościelnych. Głos 
zabrało też sześciu członków Rady 
Aliansu, prezentując bieżące plany 
i działania poszczególnych organi
zacji parakościelnych (Głos Ewan
gelii, Radio Chrześcijanin, Fun dacja 
Proca itp.).

Gościem specjalnym był Nick 
Nadelchev z Bułgarii, były Prze
wodniczący Europejskiego Aliansu 
Ewangelicznego. Inne wystąpienia to prezentacja Głosu 
Prześladowanych Chrześcijan (Piotr Nieżurawski) oraz 
przedstawienie Projektu Afganistan (Anna Kryszyłowicz 
– asystentka Sekretarza Generalnego). 

Z ważnych i miłych akcentów tego spotkania należy 
wymienić podziękowanie Władysławowi Dwulatowi za 

pełnioną przez niego przez pięć lat, z olbrzymią korzy
ścią dla AE, funkcję Sekretarza Generalnego. I jedno
głośnie wybrano go na ponowną kadencję. Chyba nie 

był zaskoczony, sądząc po jego 
dwunastopunktowym exposé. 

Dzięki Instytutowi Wydawniczemu 
Agape doszedł do skutku ciekawy 
projekt wydawniczy – Informator 
Aliansu Ewangelicznego w RP. 
Pięknie wydany, kolorowy i bogato 
ilustrowany zdjęciami. Na stu stroni
cach znajdujemy informacje o histo
rii Aliansu Ewangelicznego w świe
cie i w Polsce, o Kościołach i orga
nizacjach, wchodzących w skład 
polskiego AE, wspólne zasady wiary 
jego członków i statut. Zachęcam  

do kupna (cena 10 zł.). Do modlitwy dziękczynnej  
i wstawienniczej o dalszą działalność AE w RP też  
zachęcam.
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Więcej informacji o AE na www.aliansewangeliczny.pl
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