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Wybudowaliśmy
nową kaplicę
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asza stara kaplica, którą kupiliśmy w 1998
roku, mieściła maksymalnie 80 osób i od
3-4 lat zdarzały się nabożeństwa, kiedy
była dla nas za ciasna. Szczególnie przy
okazji świąt czy wizyty gości. Sala wystarczała nam na
zgromadzenia naszej społeczności. Jakiekolwiek większe wydarzenia i sala była za mała. Nie było też możliwości jej rozbudowania. Widzieliśmy już potrzebę większego budynku, ale wiązało się to ze zmianą lokalizacji.
Początkowo myśleliśmy o kupieniu jakiegoś budynku
i zaadoptowaniu go do naszych potrzeb. Ale niczego
sensownego w dobrej lokalizacji i rozsądnej cenie nie
udało nam się znaleźć. Przez lata oszczędzaliśmy i gromadziliśmy fundusze, więc udało się nam zebrać kwotę,
wystarczającą na zakup działki budowlanej i rozpoczęcie budowy. W 2014 roku kupiliśmy od Urzędu Miasta
działkę na nowym osiedlu przy ul. Północnej w Gru
dziądzu. To był pierwszy poważny krok w nowym kierunku – koszt działki to 114 tysięcy złotych.
Rok 2015 upłynął nam głównie na przygotowaniach:
sporządzeniu projektu i uzyskaniu potrzebnych pozwoleń na budowę. Zajął się tym inż. Tomasz Porębny –
Starszy naszego zboru. Nieodpłatnie sporządził projekt

i dokumentację potrzebną do uzyskania pozwolenia na
budowę (a potem od początku do końca prowadził budowę). Już jesienią tego roku zaczęły się pierwsze prace ziemne: wykopy, wylanie fundamentów i murowanie
piwnicy. Styczeń i luty 2016 – wstrzymanie prac ze
względu na okres zimowy, a w marcu prace ruszyły pełną parą.
W międzyczasie otrzymaliśmy informację z Kancelarii
Kościoła, że po sprzedaży budynku w Złotowie jest do
zagospodarowania 200 tysięcy zł i że można się o nie
ubiegać. Złożyliśmy – jak i kilka innych zborów – stosowny wniosek i czekaliśmy. Decyzja Rady Krajowej
przerosła moje oczekiwania. Cała kwota została przyznana nam, co pozwoliło na postawienie budynku
w stanie surowym z dachem włącznie. Myślałem, że
większość prac już za nami, ale myliłem się – najtrudniejsze wciąż było przed nami.
Jesienią 2016 skończyły się środki na dalszą budowę. Powierzchnia budynku to 650 m2, w tym kaplica
z antresolą około 300 m2. Od ponad roku szukaliśmy
kupca na nasz budynek przy ul. Spichrzowej, ale nie
było dużego zainteresowania. Mimo to wierzyłem, że
gdzieś jest ktoś, komu spodoba się ten odremontowany
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przez nas spichrz i będzie chciał go kupić. Modliliśmy
się jako zbór, aby udało się go sprzedać, by uzyskać
pieniądze na dokończenie zaczętej budowy. W listopadzie 2016 znalazło się nawet dwóch kupców (co podbiło
cenę!), a w grudniu podpisaliśmy akt sprzedaży.
Nabywca pozwolił nam korzystać z kaplicy do połowy
maja 2017 r. Pieniądze wpłynęły na nasze konto
i w styczniu – mimo zimy – kontynuowaliśmy prace wewnątrz budynku. Jak to przy działaniach wykończeniowych bywa, prace posuwały się wolniej, a fundusze
ubywały szybciej. Ogłosiliśmy w zborze dodatkową
zbiórkę pieniędzy. Nasza hojność mile mnie zaskoczyła.
W ciągu miesiąca zebraliśmy około 50 tysięcy zł. Z tygodnia na tydzień postępy prac były widoczne i w połowie maja mogliśmy opuścić kaplicę przy ul. Spichrzowej
i rozpocząć nabożeństwa w nowej przy ul. Północnej,
co wniosło sporo entuzjazmu do naszej społeczności.
Na każdym nabożeństwie pojawiały się nowe osoby.
3 czerwca zaprosiliśmy naszych krewnych i przyjaciół
na koncert Beaty Bednarz. To było piękne wydarzenie,
w którym uczestniczyło ponad 160 osób. W lipcu odbył
się pierwszy chrzest – cztery osoby zawarły przymierze
z Bogiem.
Oficjalne poświęcenie nowego obiektu zaplanowaliśmy na okres powakacyjny w połączeniu z regionalnym
Świętem Dziękczynienia. Zaprosiliśmy okoliczne zbory
– z Gdyni, Olsztyna, Ostródy, Lidzbarka Warmińskiego
i Welskiego, Działdowa i Nidzicy – na nabożeństwo
17 września, by wspólnie dziękować Bogu za Jego błogosławieństwa i poświęcić nasz nowy dom modlitwy dla
Jego Królestwa.
Tak bardzo jesteśmy wdzięczni Bogu za Jego pomoc
i przeprowadzenie nas z ul. Spichrzowej na Północną.
To dla nas wielka rzecz. W ciągu półtora roku z Bożą
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pomocą postawiliśmy od podstaw nowy obiekt za kwotę
ponad miliona zł, bez pomocy misji czy Kościołów z zagranicy.
Dla mnie osobiście to wielki przywilej i przygoda –
współpracować z Bogiem i wspaniałymi ludźmi z naszej
Społeczności. Dziękuję też Radzie Krajowej Kościoła,
z prezbiterem Andrzejem Bajeńskim na czele, za pomoc
i wsparcie w realizacji tego projektu.

ANDRZEJ HARA

Regionalne Święto Dziękczynienia i poświęcenie nowej kaplicy w Grudziądzu
17 września 2017 r.
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