Kościół Chrystusowy w RP

Społeczność Chrześcijańska
we Wrocławiu – 10-lecie

S
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połeczność Chrześcijańska we
Wrocławiu to bez wątpienia jedna z najszybciej i najdynamiczniej rozwijających się wspólnot
ewangelicznych w Polsce. Gdy dziesięć
lat temu pierwszy raz spotkałem trzech liderów tej niespełna trzydziestoosobowej
wówczas grupy zawiedzionych i poranionych osób, nie sądziłem, że na rocznicowym nabożeństwie będę świętował w gronie około trzystu pięćdziesięciu naśladowców Chrystusa, pełnych entuzjazmu,
wiary, miłości i pasji. Serca i usta pełne
chwały i dziękczynienia Bogu, świadectwa przemienionego życia, wzajemna serdeczność i życzliwość widziana gołym okiem oraz ponad dwieście chrztów świadczą
o tym, że motto „wierni Bogu, przyjaźni ludziom, oddani
Ewangelii” jest nie tylko kościelnym hasłem, ale myślą
przewodnią życia i służby członków tej wielopokoleniowej wspólnoty rodzin, małżeństw, singli, dzieci, studentów, seniorów, muzyków, urzędników, przedsiębiorców
oraz byłych alkoholików – ludzi, którzy wybrali tę życiową drogę, którą jest Jezus Chrystus.
W niedzielę, 12 września 2016 roku, Społeczność
Chrześcijańska we Wrocławiu, uroczyście świętowała
swoje 10-lecie i otwarcie drugiej dekady służby Bogu
i ludziom. Jej działalność opiera się na zespole kilkudziesięciu liderów-wolontariuszy. Zespół duszpasterski
tworzą pastorzy: Mirosław „Klekot” Walczak – pastor
przełożony, Stanisław Blank, Krzysztof Pawłusiów,
Daniel Eifling, Leszek Kopczyński oraz ordynowany
podczas uroczystości jubileuszowej Adam Piechula.
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Miejscem ich zgromadzeń jest gościnnie udostępniony
przez Kościół Ewangelicko-Augsburski obiekt przy
ul. Ks. Brzóski 1 (szczegóły na http://schwroclaw.pl/).
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że
ten tchnący niegdyś pustką budynek znowu służy Bogu
i ludziom.
Jesteśmy głęboko wdzięczni Bogu za świadectwo
wiary, miłości i nadziei, jakie rozchodzi się z tego miejsca. Cała nasza wspólnota kościelna cieszy się i dziękuje Bogu za owoce Waszego współdziałania z Chrys
tusem w dziele budowania Jego Kościoła, zaś Wasza
pełna poświecenia służba jest dla nas wielką zachętą.
Wszystkim współbudowniczym tej wspólnoty,
a zwłaszcza wszystkim „ojcom i matkom założycielom”
składam serdeczne gratulacje. Niech dobry Bóg obficie
błogosławi drugą dekadę Waszej służby, abyście byli
błogosławieństwem Chrystusowym nie tylko dla swojego miasta i regionu, ale i całej Polski, a nawet dla społeczności międzynarodowej, ze wspólnotą europejskich
narodów na czele. W tej też myśli – wzorując się na apostole
Pawle – modlimy się za Was,
aby Bóg nasz uznał Was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie
Wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego
Jezusa Chrystusa było uwielbione w Was, a Wy w Nim, według
łaski Boga naszego i Pana
Jezusa Chrystusa (2 Ts 1:11-12).

24

SŁOWO i ŻYC IE n r 3/2016

Pastor W. ANDRZEJ BAJEŃSKI
Naczelny Prezbiter
Fotoreportaż z uroczystości na str. 32.
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