70 lat Kościoła Chrystusowego w Dąbrowie Górniczej
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Rys historyczny
W październiku 1977 roku zbór otrzymał przydział lokalu w bloku na ul. Łukasińskiego 7. Natychmiast przy
stąpiono do remontu. Już od 15 grudnia, mimo wciąż
trwającego remontu, odbywały się tam nabożeństwa.
W wielkanocny poniedziałek 1978 roku odbyło się oficjalne otwarcie wyremontowanej własnymi środkami niewielkiej kaplicy w przydzielonym przez miasto lokalu. Wzrost
liczebności wymuszał potrzebę pozyskiwania kolejnych
lokali w tym 3-kondygnacyjnym budynku. Przełom lat
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych zaowocował
przychylnością Urzędu Miasta, dzięki czemu zbór mógł
nabyć cały obiekt i dostosować go do swoich wymogów,
jako gospodarczo-administracyjne zaplecze. Dziś mieści
się w nim kuchnia, szatnia, kawiarnia, sale dla dzieci
i młodzieży, pokoje gościnne. Wszystko tchnie nowością
po niedawnym gruntownym remoncie, choć nadal jest
sporo do zrobienia. Wyzwaniem było wybudowanie ka
plicy na dokupionej działce przy istniejącym budynku.
15 czerwca 1997 roku odbyło się jej oficjalne otwarcie
i poświęcenie. 70-lecie Społeczności Chrześcijańskiej
w Dąbrowie to równocześnie 20-lecie tej kaplicy.
Niedzielna frekwencja na nabożeństwach to około
160 osób. Oprócz systematycznych nabożeństw prowadzona jest praca z dziećmi, młodzieżą, osobami uzależnionymi i inne działania, pomagające ludziom odnaleźć
cel i sens życia. Uznanie zyskuje ich Gospel Band
Dotyk Nieba.
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oczątki Społeczności Chrześcijańskiej w Dąb
rowie Górniczej sięgają roku 1947, gdy niewielka grupa, pod przewodnictwem Konstantego
Sacewicza, zaczęła systematycznie się zgromadzać na studium biblijne i modlitwę. Za datę założenia zboru umownie przyjęto 26 grudnia 1947 roku, ale
z zachowanych w kancelarii Kościoła dokumentów wynika, że wszystko zaczęło się wcześniej. Bowiem już
16 września 1947 r. zbór otrzymał od zarządu miasta
przydział trzech pomieszczeń w budynku przy ul.
Okrzei 40. Remont przeprowadzono we własnym zakresie, uzyskując kaplicę o powierzchni 50 m2 oraz mieszkanie o pow. 30 m2. 26 grudnia 1947 r. to prawdopodobnie data pierwszego nabożeństwa pod tym adresem.
W kościelnym archiwum zachowało się pismo z grudnia 1956 r. do Wydziału do Spraw Wyznań – zgłoszenie
Rady Zborowej w składzie: Stanisław Kołodziejski –
przewodniczący, Władysław Sikora – zastępca, Czesław
Pacula – sekretarz, Jan Litwin – skarbnik, Józef Duda
– członek. Do maja 1964 przełożonym zboru był Jan
Gąsiorowski, potem Stanisław Kołodziejski (do lipca
1965 r.), a po nim Jan Sadowski. W październiku 1967
roku zebranie członkowskie powierzyło tę funkcję
Henrykowi Sacewiczowi, a oficjalne wprowadzenie go
w ten urząd odbyło się 27 listopada 1968 roku. Od maja
1994 roku pastorem zboru jest Jarosław Ściwiarski.
W 1976 roku zbór złożył do stosownych władz wniosek o zgodę na budowę we własnym zakresie domu
modlitwy. Niestety, po wielu miesiącach 27.07.1977 odpowiedź była odmowna. We wrześniu 1977 roku trzeba
było opuścić wynajmowany lokal przy Okrzei 40, gdyż
budynek przeznaczono do wyburzenia i wszyscy lokatorzy zostali wykwaterowani. Od 14 września nabożeństwa odbywały się w mieszkaniach prywatnych.
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