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SPOŁECZNOŚĆ
CHRZEŚCIJAŃSKA

W WARSZAWIE

Jubileusz 70-lecia

O

ski. Kiedy dziękujemy ludziom – wyrażamy wdzięczność
za to, że są obok nas, że cenimy ich działania.
Popłynęły pieśni chwały dla Boga, modlitwy radości,
uwielbienia i wdzięczności za lata Bożej ochrony, wsparcia i prowadzenia. Wieczerza Pańska – na pamiątkę
największego Bożego daru, dzieła zbawienia na krzyżu
Golgoty, nowego przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem: „Albowiem, ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha
tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie”
(1 Kor 11:26).
Czas na wspomnienia. „Wszystko zaczęło się od
daru” – tak zatytułowano kilkuminutowy film ilustrujący
minione lata. Nieruchomość na Puławskiej zakupiono
i wyremontowano dzięki znacznej pomocy mieszkającego w USA Konstantego Jaroszewicza. Za jego sprawą
do Polski sprowadzony został luksusowy samochód
marki Lincoln – dar od współwyznawców z USA, a pieniądze uzyskane z jego sprzedaży w znacznym stopniu
przyczyniły się do odbudowy zniszczonego w 80 procentach budynku. Przywołane zostały osoby, obrazy
i fakty, dzięki którym Społeczność Chrześcijańska
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ficjalny początek warszawskiej działalności Kościoła Chrystusowego w RP to 18
kwietnia 1948 roku. Tego bowiem dnia
odbyło się uroczyste otwarcie centrali
Kościoła i niewielkiej kaplicy na pierwszym piętrze budynku przy Puławskiej 114, będącego wciąż jeszcze
w trakcie remontu. Kaplica po latach została przeniesiona na parter, potem kilkakrotnie powiększona przez zabudowanie podwórka. Wciąż jednak jest zbyt mała, jak
na aktualne potrzeby Społeczności Chrześcijańskiej
„Puławska” w Warszawie. Dziękczynne nabożeństwo
z okazji jubileuszu 70-lecia odbyło się w wynajętej auli
Centrum Konferencyjnego przy ul. Bobrowieckiej, 17
czerwca 2018 roku.
Witając zgromadzonych, pastor Zbigniew Tarkowski
zaznaczył, że uroczystość jest wyrazem wdzięczności
Bogu i ludziom za to, co przez siedemdziesiąt lat dokonało się przy ulicy Puławskiej 114 w Warszawie. Kiedy
dziękujemy Bogu, pokazujemy, że wierzymy w Niego
i wyznajemy, że to, kim jesteśmy, że wszystko, co otrzymaliśmy i osiągnęliśmy w życiu, jest wynikiem Jego ła-

Uroczyste otwarcie centrali Kościoła Chrystusowego i kaplicy przy Puławskiej 114, 18 kwietnia 1948 r.
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A w imieniu nas wszystkich dziękuję wam – wiecznie
młodym – za lata służby, wysiłku i poświęcenia. Dziękuję,
że możemy razem tworzyć Społeczność Chrześcijańską.
Duszpasterz młodego pokolenia Szymon Pietrzak
poprowadził blok poświęcony podziękowaniom osobom
zaangażowanym w różnego rodzaju służby. Na wstępie
przywołał tekst z Listu do Hebrajczyków: „Pamiętajcie
o wodzach waszych, którzy wam głosili Słowo Boże,
a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich”
(Hbr 13:7). Na podium zaproszono aktualnych i byłych
pastorów, starszych zboru, kierowników placówek misyjnych, pracowników zboru i misjonarzy. Symbolicznym
wyrazem wdzięczności były plakietki wzorowane na tablicy adresowej Puławskiej 114 z napisem na rewersie:
Twoje zaangażowanie, oddanie i wierność, przyczyniły
się do rozwoju naszej Społeczności. Dziękujemy Bogu
za Ciebie i prosimy, by Cię błogosławił. Starsi, pastorzy,
członkowie i sympatycy Społeczności chrześcijańskiej
w Warszawie. Specjalną imienną tabliczką został wyróżniony pastor W. Andrzej Bajeński – poprzedni pastor
przełożony. Wręczając ją, pastor Tarkowski powiedział:
Dla nas wszystkich jak tutaj stoimy, to jest nasz wódz,
od którego się uczyliśmy, który był naszym mentorem,
przykładem, dla wielu z nas przyjacielem. To był nasz
pastor, na którego kazaniach się wychowaliśmy. Tak
rodziła się nasza wiara, rodziła się nasza dojrzałość.
Dzisiaj w szczególny sposób, poprzez tę imienną plakietkę, chcemy Ciebie wyróżnić uznając, że Twój wkład
był wyjątkowy. Niech Cię Pan Bóg błogosławi.
Pastor Rafał Sadowski mówił o służbach, działaniach, dzięki którym wspólnota na Puławskiej może
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„Puławska” w Warszawie zaistniała, rozwijała się, służąc Bogu i ludziom, dzieląc się Ewangelią. Tę krótką
prezentację, osnutą na głównym przesłaniu o Bożych
darach dla człowieka, narrator zakończył słowami:
Dzisiaj wspominamy minione siedemdziesiąt lat i dziękujemy Bogu za te wszystkie dary, jakie nam ofiarował.
Dziękujemy też wszystkim ludziom, którzy przez te siedemdziesiąt lat wnosili swoje dary w budowanie
Kościoła. Przyglądając się dziś tej historii widzimy, że
wszystko zaczyna się od daru. Więc jaki dar my możemy dzisiaj ofiarować?
Niełatwo jest opowiedzieć siedemdziesięcioletnią
historię w kilka minut, oglądając zaledwie kilka migawek, w tym zdjęcie z oficjalnego otwarcia kaplicy. Tylko
troje z uczestników tamtej uroczystości uczestniczyło
w jubileuszowym nabożeństwie: Danuta Ryżyk, Jerzy
Bajeński i Jerzy Sacewicz jun. (syn założyciela zboru).
Obok nich pastor Tarkowski wymienił również najstarszych stażem członków zboru: Natalię Jakoniuk oraz
nieobecnych na jubileuszu Aleksego Lewczuka i Kazi
mierza Szczurka. Były słowa podziękowania i uznania,
kwiaty i oklaski. Okres siedemdziesięciu lat oznacza, że
ogromnej grupy osób dzisiaj już z nami nie ma – są po
drugiej stronie kurtyny wieczności. Wspominamy ich
wszystkich z wdzięcznością – mówił pastor Tarkowski
– dziękując Bogu za nich, za ich oddanie i wierność
w budowaniu Kościoła. Ci wszyscy, nasi wspaniali seniorzy, byli inspiracją i zachętą do bycia wiernym w służbie. Patrząc na nich, uczyłem się tego, że mam trwać
przy Bogu i robić to, do czego Pan Bóg mnie powołał,
cokolwiek by działo się życiu. Za to ogromnie dziękuję.

70-lecie zboru Kościoła Chrystusowego w Warszawie (gościnnie w Centrum Konferencyjnym przy ul. Bobrowieckiej), 17 czerwca 2018 r.
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się rozwijać, budować i docierać z Ewangelią do wielu ludzi. Wynikają one z przyjaznego nastawienia do
ludzi i chęci bycia wiernymi Bogu. Zaczął od służby kaznodziejskiej, ponieważ bez głoszenia Bożego Słowa
nie byłoby zboru na Puławskiej. Następnie – służba
wśród dzieci: szkółka niedzielna, punkt katechetyczny,
klubiki, półkolonie, działania edukacyjne dla dzieci i rodziców, obozy dla dzieci i dla rodzin. Kolejne aktywności
to spotkania dla małżeństw, poradnictwo przedmałżeńskie, chrześcijańska poradnia, praca wśród młodzieży,
studentów i młodych dorosłych. Przed kilkoma laty powstał klub 50+ dla seniorów. Funkcjonują służby obsługi
nabożeństw: nagłośnieniowa, multimedialna, muzyczna, witająco-porządkowa, modlitewna. Działa kawiarenka, biblioteka i wideoteka. Prowadzone były różnorodne
działania pomostowe i charytatywne, współpraca ze
szkołami, z ośrodkiem pomocy społecznej. Podejmowane
były rozliczne aktywności misyjne i ewangelizacyjne:
kursy chrześcijańskie, przedstawienia teatralne, służba
wśród więźniów, wyjazdy do domów dziecka i domów
poprawczych, misje za granicą. Otwierana jest nowa
lokalizacja na Ursynowie.
Do współpracy z ośrodkiem pomocy społecznej nawiązał w swojej wypowiedzi burmistrz Mokotowa
Bogdan Olesiński. Wspomniał, że już w latach osiemdziesiątych objęto pomocą najbardziej potrzebujących.
Początkowo Społeczność Chrześcijańska z prowadzonego magazynu zaspakajała potrzeby rzeczowe, jak
odzież i artykuły żywnościowe, ale z czasem poszerzyła
swoją działalność, organizując wyjazdy dzieci na kolonie i obozy, akcje „Zima w mieście”, bale karnawałowe
czy pikniki. Nie tylko podopieczni pamiętają, że w ramach akcji „Wózki dla świata” niepełnosprawni otrzymali niezbędny dla nich sprzęt. Z wielkim uznaniem spotkała się też Akcja Sąsiedzkiej Pomocy, w ramach której
wolontariusze ze Społeczności Chrześcijańskiej poma-
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gali w porządkach, myciu okien a nawet remoncie kilku
mieszkań. Tradycją są już wspólne wigilie w siedzibie
Społeczności Chrześcijańskiej i paczki. Seniorzy, podopieczni ośrodka, uczestniczą w czwartkowych spotkaniach 50+ i korzystają również z porad specjalistów.
Dziękując za te działania, burmistrz życzył wszelkiej
pomyślności i wyraził radość, że Społeczność Chrześ
cijańska jest na Mokotowie. W dowód wdzięczności
i pamięci, przekazał dar w postaci albumu o przedwojennym Mokotowie.
Kolejne punkty jubileuszowego nabożeństwa to wystąpienie pastora W. Andrzeja Bajeńskiego – Prezbitera
Naczelnego i kazanie pastora Zbigniewa Tarkowskiego.
Na koniec modlitwa przedstawicieli Rady Krajowej
Kościoła o Boże błogosławieństwo na kolejne lata
A od poniedziałku – jak zapowiedział pastor Tarkow
ski – zapisywanie kart kolejnego dziesięciolecia służby
Społeczności Chrześcijańskiej przy ul. Puławskiej 114
w Warszawie. (red.)
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Społeczność Chrześcijańska „Puławska” w Warszawie, 17 czerwca 2018 r.

