Społeczność Chrześcijańska w Grudziądzu

Regionalne Święt

i poświęcenie nowej k
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od maja. Pierwsze nabożeństwo odbyło się tu 21 maja,
tydzień później koncert Beaty Bednarz. Oficjalne poświęcenie miało miejsce podczas regionalnego Święta
Dziękczynienia 17 września. Zbory okręgu północno-wschodniego (Gdynia, Grudziądz, Olsztyn, Ostróda,
Lidzbark Warmiński, Lidzbark Welski) tradycyjnie już co
roku celebrują je razem, najczęściej w Ostródzie, a tym
razem w Grudziądzu. Aktu poświęcenia dokonał pastor
W. Andrzej Bajeński – Naczelny Prezbiter. A jego oko
licznościowe przesłanie było przypomnieniem głównych
zadań Kościoła. (red.)
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2014 roku przy ul. Spichrzowej 44 na
grudziądzkiej starówce pojawił się baner „Budynek na sprzedaż”. Od 1998
roku obiekt należał do Społeczności
Chrześcijańskiej w Grudziądzu – to ich kaplica. Czyżby
powszechna laicyzacja doprowadziła do pozbywania
się kościelnego obiektu? Nic bardziej mylnego. Spo
łeczność się rozrosła i potrzebowała nowego obiektu.
Sprzedawali dotychczasową siedzibę, by wybudować
nową przy ul. Północnej, bardzo blisko ul. Chełmińskiej,
tuż przy przystanku tramwajowym. To atrakcyjna lokalizacja, przy nowym osiedlu domków jednorodzinnych.
Nowy piętrowy budynek to przede wszystkim kaplica
o powierzchni około 300 m2. Na piętrze znajdują się
kolejne dwie sale na zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz
kameralne wydarzenia. Powierzchnia użytkowa łącznie
to około 650 m2, w tym zaplecze kuchenno-sanitarne
i małe mieszkanie. Jest też parking i podjazd dla niepełnosprawnych. Nowy obiekt i nowe możliwości. Na nabożeństwach nie zabraknie już miejsc. W poprzedniej
siedzibie z trudem mieściło się 80 osób, w nowej – co
najmniej 250. Będzie też można organizować tu koncerty, konferencje, spotkania międzyzborowe itp. Budynek
będzie wielofunkcyjny.
Z nowego – choć jeszcze nie do końca wykończonego – obiektu Społeczność Chrześcijańska korzysta już
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Społeczność Chrześcijańska w Grudziądzu

to Dziękczynienia

kaplicy w Grudziądzu
Kościół Chrystusowy w RP – w oparciu o naukę Biblii i moc Ducha
Świętego – kontynuuje dzieło Jezusa Chrystusa na ziemi. Na podstawie
Pisma Świętego rozumiemy, że każdy chrześcijanin czyli „chrystusowiec”, na wzór Mistrza – Chrystusa Pana – również będzie czcicielem
jedynego prawdziwego Boga, członkiem pielęgnującym więzi w Bożej
rodzinie, uczniem dorastającym do dojrzałości Syna Bożego, sługą
Bożego miłosierdzia i łaski, świadkiem Bożej Ewangelii. Dlatego dziś tę
piękną nową siedzibę Społeczności Chrześcijańskiej w Grudziądzu poświęcamy dziełu kontynuacji misji Pana naszego Jezusa Chrystusa
w Grudziądzu, w Polsce, w Europie i aż po krańce ziemi.
Panie, Boże Wszechmogący, na mocy autorytetu Twojego Słowa
i z natchnienia Twojego Ducha, poprzez naszą wspólną modlitwę, te
wszystkie zabudowania i urządzenia oraz cały przyległy teren uroczyście poświęcamy dla Twojej chwały i dla potrzeb Twojego Królestwa.
A całe zgromadzenie mówi: POŚWIĘCAMY!
Niechaj służą jako Dom Boży, świątynia do sprawowania nabożeństw gromadzących czcicieli Jedynego prawdziwego Boga.
A całe zgromadzenie mówi: POŚWIĘCAMY!
Niechaj służą jako dom rodzinny do budowania społeczności, aby
były pielęgnowane i rozwijane tu więzi członków Bożej rodziny.
A całe zgromadzenie mówi: POŚWIĘCAMY!
Niechaj służą jako ośrodek do wychowywania i edukowania wiernych, aby stawali się dojrzałymi naśladowcami swojego Mistrza,
Chrystusa Pana.
A całe zgromadzenie mówi: POŚWIĘCAMY!
Niechaj służą jako centrum serwisowo-szkoleniowe do posługiwania darami i zasobami Bożego ludu tym wszystkim, którzy są w potrzebie oraz do przygotowania zastępów sług Bożego miłosierdzia
i łaski.
A całe zgromadzenie mówi: POŚWIĘCAMY!
A przede wszystkim niechaj służą jako baza misyjna świadków
Jezusa Chrystusa, niosących miastu i światu przesłanie odwiecznej
Bożej Ewangelii.
A całe zgromadzenie mówi: POŚWIĘCAMY!
Boże wielki i łaskawy, wysłuchaj modlitwy swojego ludu zanoszonej
dziś z tego miejsca. Uświęcaj to miejsce swoją obecnością. Namaszczaj
mocą i mądrością Swego Ducha oraz napełniaj miłosierdziem wszystkich swoich sług tutaj. Duszpasterzy i nauczycieli zachowaj w prawdzie Twojego Słowa i w wierności Twoim zamierzeniom. Wynagradzaj
wspierających Kościół dobroczyńców. Wszystkich obdarz obficie dobrami materialnymi i daj ochotne serca, aby wszelkie wydatki związane z nabyciem, budową i wyposażeniem tego obiektu mogły być pokryte w całości. A wszystko to dla Twojej chwały Ojcze, Synu i Święty
Duchu. Ciebie prosimy: Wysłuchaj nas Panie. Amen.
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