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połeczność Chrześcijańska w Olsztynie świę- łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa
tuje w tym roku swoje 70-lecie. To był pierwszy na wieki! Alleluja”. 70 lat Bożej dobroci i Jego błogosłapo II wojnie światowej zbór, który w nowych wieństw to powód do szczególnej wdzięczności i wielgranicach Polski oficjalnie wznawiał działal- bienia Boga. Bóg był wierny w przeszłości, jest wierny
ność Kościoła Chrystusowego.
dzisiaj i będzie wierny na wieki.
W kwietniu 1945 roku przybyli
Ta uroczystość jest najlepszym
tu z Kresów Wschodnich: Jerzy
dowodem Bożej wierności, Jego
Sacewicz, Mikołaj Korniluk oraz
łaski, błogosławieństwa, troski
Bolesław Winnik z rodzinami,
i wszelkich zasobów jakie znajktórzy czynili starania o formaldują się w Jego rękach.
ne wznowienie działalności Koś
Zespół muzyczny poprowacioła Chrystusowego w powodził zgromadzonych w uwielbiejennej Polsce. Oficjalne powstaniu Boga. Rozbrzmiewały modlinie zboru datuje się na czerwiec
twy wdzięczności i uwielbienia.
1945 roku, bo wtedy zaczęto
Przypomniane zostały dzieje
organizować regularne naboolsztyńskiej wspólnoty, ilustrożeństwa. W lipcu 1946 r. na
wane starymi zdjęciami. Jubi
rzecz zboru została przejęta kaleusz 70-lecia uzmysławia bezplica przy ul. Warmińskiej 23,
powrotne zanikanie pamięci
należąca przed wojną do nieo wydarzeniach, osobach, okomieckiej społeczności baptylicznościach i warunkach życia
stów. Przełożonym zboru został
sprzed lat. Jeśli coś nie zostało
Jerzy Sacewicz.
zapisane czy utrwalone na fotoUroczystość jubileuszowa
grafiach, zostało zapomniane.
odbyła się w niedzielę 21 czerwTo też uzmysławia jak cenną
Pastorostwo Marcin i Barbara Zwolińscy
ca w auli Collegium Biologiae
pracę wykonali apostołowie
Uniwersytetu Warmińskiego-Mazurskiego w Olsztynie. i ewangeliści. Zachowali dokonania, nauczanie a także
Pastor Marcin Zwoliński jako motto tego zgromadzenia okoliczności śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąprzytoczył słowa Psalmu 117: „Chwalcie Pana, wszyst- pienia Jezusa w swoich pismach, które złożyły się na
kie narody, wysławiajcie Go, wszystkie ludy, albowiem tekst Nowego Testamentu. Dokonali tego naoczni
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świadkowie życia Jezusa oraz ci, których oni „uczyli
wszystkiego co On nakazał”. Około siedemdziesiąt lat
po śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa wszystkie pisma Nowego Testamentu były już spisane i Kościołowi
znane. Potem już tylko je komentowano. Dzięki wykonanej w pierwszym wieku pracy dziś w Olsztynie głosi się
tę samą Ewangelię, co wtedy.
Jak zwykle przy takich okazjach, składano życzenia:
w imieniu władz lokalnych – Halina Zaborowska-Boruc,
wiceprezydent Olsztyna, oraz Wiktor Marek Leyk – dyrektor kancelarii Sejmiku Wojewódzkiego, w imieniu
Rady Krajowej naszego Kościoła – Prezbiter Naczelny
W. Andrzej Bajeński, w imieniu Polskiej Chrześcijańskiej
Misji z USA – David Hatfield i J. Ben Porter. Składali
także życzenia pastorzy innych olsztyńskich zborów:
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Piotr Tatar (KZ „Słowo Życia”), Adam
Giska (KZ „Twoja Przystań”), Marek
Kamiński (Kościół Chrześcijan Bap
tystów), Jacek Frąckowiak (Chrześ
cijańska Wspólnota Zielonoświąt
kowa), a także okolicznych zborów
naszego Kościoła: Andrzej Hara
(Grudziądz), Zbigniew Chojnacki
(Ostróda), Ryszard Krawczyk (Gdy
nia), Adam Śniegoń (Lidzbark Wel
ski). Wielu z nich nie ograniczyło się
do zwyczajowej formuły, ale na
wiązywało do historycznych faktów
i osobistych doświadczeń. Pod
względem współpracy ewangeliczne
zbory w Olsztynie stanowią piękny
przykład braterstwa. Pastorzy doskonale się znają i przyjaźnią, co
przekłada się na wspólne działania
ewangelizacyjne, charytatywne itp. Słowem Bożym
usłużył pastor W. Andrzej Bajeński (p. skrót tego kazania „Niech uczeń będzie jak Mistrz”).
Uroczystość jubileuszowa dobiegła końca. Jeszcze
podziękowania pastora gościom za przybycie, ogłoszenia, końcowa pieśń i modlitwa. Wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na posiłek, przygotowany przez firmę
kateringową, i przyniesione przez zborowników pyszne
domowe ciasta. Czas na rozmowy z przyjaciółmi, niekiedy dawno niespotykanymi. Nie wszyscy uczestnicy
tej uroczystości spotkają się na kolejnym okrągłym jubileuszu, ale Kościół Chrystusa Jezusa będzie trwać, aż
On powróci.
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