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SCh w Tomaszowie Mazowieckim

Europejskie kościoły pustoszeją. 
Bywa, że są zamieniane w kina. 
W Tomaszowie Mazowieckim 

stało się odwrotnie: byłe kino 
Mazowsze zostało przekształcone 
w kościół. 19 października 2008 od-
było się tam pierwsze „przedpremie-
rowe” nabożeństwo. Nabożeństwo 
Wdzięczności, inaugurujące całoty-
godniowe świętowanie, związane 
z otwarciem nowej siedziby Spo
łeczności Chrześcijańskiej TOMY. 

Na początek zabrzmiało „Za wszyst-
ko Bogu dziękować muszę” w wyko-
naniu dzieci, gdyż – jak mówił w ka-
zaniu pastor Władysław Dwulat – to 
głównie im będzie służyć to miejsce. 
Dziękowano Bogu i ludziom, którzy 
pomogli w zakupie i renowacji tego 
obiektu.

Wykonano ogrom pracy. Przy po
minają o tym zdjęcia, obrazujące 
stan zdewastowanego kina i postęp 
prac remontowych. To ilustracja prze
miany, jakiej Bóg może dokonać 
w życiu człowieka – mówił Wayne 
Murphy. – Ludzie dobrze bawili się, 
przychodząc tu to do kina. Ale to nie 
miało wpływu na ich życie. Wierzymy, 
że teraz będą wychodzić stąd poru
szeni Bożym Słowem, że zagubieni 
w życiu znajdą tu Boże światło. 
Niech Słowo Boże będzie tu zwia
stowane i widoczne w życiu ludzi.

Tydzień Otwarcia
– Tydzień Wdzięczności

Chcemy, aby to było 
miejsce codziennych 
spotkań i niedzielnego 
świętowania podczas 
nabożeństw. Chcemy, 
aby to miejsce służyło 
wszystkim. Aby każdy 
znalazł tu coś warto-
ściowego, mógł spotkać 
się tu z Chrystusem – 
mówił pastor Władysław 
Dwulat, szef Fundacji 

PROeM, któ-
rej działania doprowadziły 
do powstania SCh TOMY, 
oficjalnie zarejestrowanej 
dwa lata temu. 

Przez cały tydzień od-
bywały się imprezy towa-
rzyszące, m.in. pasowanie 
na przedszkolaka Chrześ
cijańskiego Przedszkola 
Społecznego „Tomaszek” 
i Chrześcijańskiej Szkoły 
Społecznej „Tomek”, spo-
tkanie poobozowe uczest-
ników obozów Fundacji 

PROeM, koncert Exodus 15, występ 
teatru Trzcina, program dla dzieci 
i rodziców, bankiet wdzięczności – 
uroczysta kolacja członków i dar-
czyńców SCh TOMY oraz zapro
szonych gości, rozdawanie żywno-
ści i ubrań dla najbardziej potrzebu-
jących. 

A w niedzielę 26.10 odbyło się 
uroczyste Nabożeństwo Otwarcia, 
podczas którego pastor W. Andrzej 
Bajeński – Prezbiter Naczelny 
Wspólnoty Kościołów Chrystusowych 
dokonał poświęcenia nowej kaplicy. 

Remont byłego kina Mazowsze

Pastor Władysław Dwulat  
– szef Fundacji PROeM

Rada Starszych SCh „Tomy”:  
John Crozier, Rafał Piekarski, Daniel Wawrzyniak
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SCh w Tomaszowie Mazowieckim

Społeczność Chrześcijańska 
TOMY jest efektem działań Funda
cji PROeM w ramach Centrum 
Chrześ cijańskiego TOMY, otwartego 
w 2003 roku. Pierwsze nabożeń-
stwo odbyło się tam w marcu 2004 
roku. 1 lutego 2006 roku – na mocy 
uchwały Rady Krajowej – Społecz
ność Chrześ cijańska TOMY w Toma
szowie Mazowieckim stała się sa-
modzielnym zborem Wspólnoty 
Koś ciołów Chrystusowych, oficjalnie 
zarejestrowanym 6 września 2006 r. 
Pełniącym obowiązki pastora prze-
łożonego jest Rafał Piekarski, 
a Radę Starszych Zboru tworzą po-
nadto: John Crozier i Daniel Wa
wrzyniak. Ogólna liczba wiernych to 
około 100 osób, średnia frekwencja 
na niedzielnych nabożeństwach – 
około 80. 

Nabożeństwa odbywają się 
w każdą niedzielę o godz. 10:00, 
równolegle z zajęciami katechetycz-
nymi dla dzieci. Rodzice z dziećmi 
do lat 2 mogą korzystać z dostoso-
wanej do ich potrzeb sali. Ponadto 
różnorodne spotkania w tygodniu: 
dla kobiet, mężczyzn, rodziców, 
dzieci, młodzieży, koncerty, akcje 
charytatywne. I kawiarnia, w której  
przy kawie – bez nikotyny i alkoholu  
– można porozmawiać, posłuchać 
muzyki, popytać, a nawet obejrzeć 
nabożeństwo.

NINA HURY

Kaplica SCh TOMy, 26.10.2008

Dziękowano Bogu i ludziom. Od lewej: Władysław i Ewa Dwulatowie, 
Rafał i Agnieszka Piekarscy, Blake Schively, Rick White, Wayne Murphy

Na początek zabrzmiało „Za wszystko Bogu dziękować muszę” w wykonaniu dzieci

Naszą wizją jest budowanie  
wspólnoty ludzi,  

podążających za Chrystusem,  
zbawionych z Łaski,  

żyjących Wiarą,  
znanych z Miłości  

i opowiadających o Nadziei,  
jaką jest Chrystus.  

Celem naszych działań  
jest oddawanie czci Bogu  

poprzez poznawanie Chrystusa,  
wzrastanie w Nim, służenie Mu  

i czynienie Go znanym.
Społeczność Chrześcijańska TOMy

ul. Jerozolimska 1
97-200 Tomaszów Mazowiecki 

tel. 0-44 724 00 27  
e-mail: biuro@schtomy.pl.  

www.schtomy.pl
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