
StOWO I ZYCIE 

FORUM WSPÓŁPRACY CHRZEŚCIJAN 

^ prawdziwą radością informujemy, 
że w wyniku regularnych, toczą

cych się od pół roku rozmów i spotkań 
przedstawicieli wielu wspólnot i orga
nizacji chrześcijańskich zostało utwo
rzone w Warszawie - FORUM 
WSPÓŁPRACY CHRZEŚCIJAN. 
Członkami Założycielami Forum są: 
W.Andrzej Bajeński - Pastor Chrześ
cijańskiej Społeczności w Warszawie 
Ewa Bryćko - Fundacja Wzajemnej 
Pomocy Chrześcijańskiej 
Edward Czajko - Pastor Kościoła Zie
lonoświątkowego w Warszawie 
Bolesław Dawidów - Pastor Kościoła 
Bożego w Chrystusie 
Władysław Dwulat - Dyrektor Fun
dacji "Słowo Życia" 
Bronisław Hury - Pastor Chrześcijań
skiej Społeczności 

Ryszard Krawczyk - Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie Muzyków "Missio 
Musica" 
Mieczysław Kwiecień - Seminarium 
Teologiczne K. Z. 
Andrzej Nędzusiak - Pastor Kościoła 
Bożego w Chrystusie 
Włodzimierz Rudnicki - Dyrektor Se
minarium Teologicznego 
Henryk Sacewicz - Przewodniczący 
Naczelnej Rady Kościoła Zborów 
Chrystusowych 
Kazimierz Sosulski-Wiceprzewodni
czący Zarządu Kościoła Zielonoś
wiątkowego 
Ryszard Tomaszewski - Redaktor 
Naczelny Wydawnictwa "Słowo i Ży
cie" 
Michał Weremiejewicz - Dyrektor Ko
respondencyjnego Seminarium Biblij
nego KZCh 
Tadeusz Zieliński - Towarzystwo 
Ewangeliczne 
Przewodniczącym Forum jest pastor 
W.Andrzej Bajeński. 

Celem powołania Forum jest two
rzenie płaszczyzn porozumienia i 
współdziałania chrześcijan dla wspól
nego dobra Kościoła i całego narodu. 

Nie chcemy, ani z nikim konkuro
wać, ani nikogo zastępować. Nie 
chcemy też patrzeć bezczynnie na 
zmagania innych. Chcemy zgodnego 

współdziałania wierzących wszędzie 
tam, gdzie tylko jest taka potrzeba i 
dobra wola. Wierzymy, że taka jest 
objawiona wola Boża i najgłębsza 
potrzeba naszych czasów. Doświad
czając sami błogosławieństw płyną
cych z dotychczasowej współpracy 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY do 
udziału w tworzeniu Forum. 

FORUM WSPÓŁPRACY 
CHRZEŚCIJAN 

• jest płaszczyzną dialogu i współ
działania wierzących, którzy na 
podstawie Pisma Świętego - dzia
łają w celu rozpowszechniania 
Królestwa Bożego wśród wszyst
kich ludzi. 

FORUM WSPÓŁPRACY 
CHRZEŚCIJAN 

realizuje swoje cele poprzez: 
• wspieranie wszelkich form współ

pracy wspólnot i organizacji, 
• rozwijanie poczucia duchowej 

wspólnoty wszystkich ewangelicz
nie wierzących chrześcijan, 

• służenie w przekazywaniu 
wszechstronnej informacji wspo
magającej pracę Kościoła, 

• określanie i artykułowanie wspól
nych stanowisk w sprawach wiary, 
narodu i świata. 

FORUM WSPÓŁPRACY 
CHRZEŚCIJAN 

tworzą ludzie wierzący: 
1. W nieomylność Pisma Świętego, 
stanowiącego jedyny, natchniony 

przez Boga autorytet w sprawach wia
ry i życia. 
2. W jedynego Boga, odwiecznie ist

niejącego w trzech osobach: Ojca, 
Syna i Ducha Świętego. 

3. W Jezusa Chrystusa, Boga obja
wionego w ciele; Jego narodzenie 
z dziewicy; bezgrzeszne życie i 
odkupieńczą śmierć za grzechy 
świata; zmartwychwstanie w cie
le, wniebowstąpienie i powtórne 
przyjście. 

4. W zbawienie grzesznego i zgubio,-
nego człowieka, przez wiarę w 
kupieńczą śmierć Jezusa Chrystu
sa, z łaski - niezależnie od uczyn
ków i narodzenie na nowo z Ducha 
Świętego. 

5. W Ducha Świętego, zamieszkują
cego w wierzących, uzdolniające-
go do świętego życia i służby. 

6. W duchową jedność Kościoła, który 
jest Ciałem Chrystusa. 

7. W powszechne zmartwychwstanie 
i życie wieczne jako dar Bożego 
miłosierdzia oraz wieczne potę
pienie, jako wyraz Bożej sprawied
liwości. 

Adres korespondencyjny Forum: 

Chrześcijańska Społeczność 
"Forum Współpracy Chrześcijan" 
ul. Puławska 114 
02-620 Warszawa W 

Dodatkowe informacje można uzy
skać pod telefonem 449634 lub 
440562 w godzinach 9.00-15.00, fax: 
441600. 

NASZ CYTAT 
"Czy Polska katolicka jest potrzebna Europie? Katolicka byle jak, katolicka pozornie, katolicka 

tylko w słowach i deklaracjach nie jest potrzebna, więcej - może budzić niesmak. Natomiast Polska 
katolicka na serio, czyli żyjąca Ewangelią, a więc otwarta na dobro i wartości niezależnie od tego 
skąd pochodzą, a więc akceptująca ludzi o odmiennych przekonaniach, pochodzeniu, rasie... a 
więc Polska, w której człowiek jest wartością najwyższą na ziemi - każdy człowiek... i wreszcie 
Polska, która odbudowuje swoją gospodarkę, ale wie, że podstawowych problemów człowieka, 
takich jak umieranie i cierpienie w różnych jego postaciach, nie rozwiążą ani pieniądze, ani 
technika, że najważniejsze i najtrudniejsze ludzkie sprawy rozwiązać może tylko Jezus 
Chrystus, taka Polska jest ogromnie potrzebna". 

Ks. Kazimierz Kalinowski, 
"Nasz Krąg", Pismo Wspólnoty Parafialnej Św. Zygmunta w Warszawie 

(przedruk za "Gazetą Wyborczą" z dnia 19 stycznia 1991 r., podkreślenia nasze) 
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