
 

 
…i módlcie się jedni za drugich… 

(Jakub 5:16b) 
 

 

Dzień 1 
 
Zbór Balinie 
Wielbimy Boga za Jego stałą ochronę i prowadzenie. Dziękujemy Mu za zdrowie, za budynek 
zborowy, w którym możemy się gromadzić. Prosimy Boga o naprawę więzi pomiędzy wierzącymi 
tak, aby nie cierpiało nasze świadectwo w naszej miejscowości. Przynosimy w modlitwie 
wychowanków naszego Zboru. Prosimy o rozwój Bożego dzieła poprzez naszą placówkę w 
Chabówce. (Antoni Siewniak). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Białogardzie 
Uwielbiamy Boga za to, że się troszczy o zborowników, że rozwiązuje trudności, udziela wsparcia, 
odpowiada na modlitwy, że każdy z nas ma pracę i wszystko, co potrzebne do życia i pobożności. 
Dziękujemy za miejsce, w którym możemy się zgromadzać i po odejściu „grajka” za odpowiedz w 
postaci muzyków, dzięki czemu już nie musimy śpiewać Panu akapella. Śpiewanie akapella miało 
swój urok, ale możemy teraz, co miesiąc organizować modlitwę i uwielbienie międzyzborowe. 
Dziękujemy Bogu za służbę ukierunkowaną do osób uzależnionych i bezdomnych. Prosimy Boga o 
rozwój zboru i powołania do służby wśród dzieci i młodzieży i o to, by przybywało w zborze młodych 
ludzi, otwartych „prawdziwie” nawróconych. (Jan Kwiatkowski). 
__________________________________________________________________________ 
Zbór w Bielsku-Białej 
Wszelka chwała zawsze i wszędzie Jemu - On jest Panem Kościoła, nie my ludzie. Jesteśmy 
wdzięczni Bogu za remont sali głównej, za zdrowie i życie w czasie pandemii. Prosimy Boga o nowy 
powiew Ducha w sercach członków Zboru. (Piotr Żądło). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Bożej Woli 
Jesteśmy wdzięczni Panu za zbawienie Ali oraz Pawła i ich wyznanie Pana we wrześniu poprzez 
chrzest. Modlimy się o ich duchowy wzrost. U siostry Ali w jej mieszkaniu w pobliskim mieście, 
Łowiczu mamy regularne spotkania grupy domowej. Modlimy się o rozwój pracy misyjnej w 
pobliskich miastach Łowicz i Sochaczew. Modlimy się regularnie o służbę Słowem naszych 
umiłowanych braci w Zborze, aby służba ta przynosiła zbudowanie świętym i prowadziła do 
duchowego wzrostu świętych. Jesteśmy wdzięczni naszemu Panu za niezwykłą ofiarność naszych 
braci i sióstr ze Zboru, trzech Zborów z Polski i jednej osoby z zagranicy, co umożliwiło nam  w 
czerwcu tego roku zakup działki budowlanej na budowę sali zgromadzeń niezbędnej obecnie w naszej 
służbie. Modlimy się o właściwy dobór projektu sali zgromadzeń, wybór firmy wykonawczej, ale 
przede wszystkim, aby udało się zebrać odpowiednią ilość środków finansowych na tę inwestycję, 
którą chcielibyśmy  rozpocząć w tym roku. (Witold Szponder). 
_______________________________________________________________________________ 
Zbór w Brzeszczach 
Niech Pan będzie uwielbiony, że po latach służby pozwolił nam zarejestrować Zbór w Brzeszczach. 
Jesteśmy niezwykle wdzięczni za nowe ochrzczone w minionym roku osoby, i za zbawienie 
kolejnych, z którymi pracujemy. Prosimy Pana, aby Zbór w Brzeszczach urodził kiedyś „Zbór 
Córkę”. (Adam Małkiewicz).  
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Dzień 2 
 

___________________________________________________________________________ 
Zbór w Bukownie 
Zbór Pański w Bukownie jest Zborem ludzi dość mocno posuniętych w latach. Jest nas 16 osób. 
Jednakże każdy w miarę swoich możliwości stara się dawać świadectwo swej wiary, głosząc 
Ewangelię innym, znajomym, sąsiadom, czy bliskim. Dziękujemy Panu, że daje nam możliwość i 
okazję do zwiastowania Dobrej Nowiny. Prośbą wielu z nas, zwłaszcza starszych członków jest 
wołanie o zdrowie i siły do służby dla Pana w miarę możliwości, jakie daje Pan. Prosimy Pana o 
błogosławieństwo w tej służbie i wsparcie modlitewne naszych braci i sióstr z innych Zborów. (Jan 
Kozłowski). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Bytomiu 
Chwalimy suwerennego Boga, który panuje nad obecną sytuacją i daje pokój w nasze serca 
Jesteśmy Bogu wdzięczni za ochronę zborowników przed koronawirusem; kilka osób które 
zachorowały, wyszły bez poważniejszych komplikacji; za utrzymanie społeczności pomimo izolacji; 
za spotkania na ZOOMie (zborownicy biorą udział 4 razy w tygodniu, wraz z nimi kilkanaście osób 
rozproszonych w Polsce i poza granicami); za trzech wykładowców biblijnych którzy regularnie 
poświęcają nam swój czas; za możliwość prowadzenia szkółki dla dzieci online. Prosimy Boga o 
nawrócenie i zbawienie osób z młodszego pokolenia, również spośród tych, które przez lata brały 
udział w spotkaniach dla dzieci i nastolatków; o lokal w którym Zbór mógłby się zgromadzać przy 
aktualnych ograniczeniach (sala zborowa mieści 4 osoby. W Bytomiu bardzo trudno znaleźć dużą 
salę). Módlmy się o możliwość wznowienia służby wśród okolicznych dzieci, a także w noclegowni; 
o wyzdrowienie siostry Haliny Stawickiej, która ma bardzo rzadką odmianę nowotworu i jej stan jest 
poważny. (Marek Nalewajka). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Chorzowie 
Wyrażamy wdzięczność Bogu za przeprowadzenie nas przez 2020 rok, za możliwości 
przeprowadzania transmisji nabożeństw online (w nabożeństwach może brać udział u nas tylko 7 
osób, plus obsługa). Prosimy Boga o prowadzenie i ochronę dla naszej społeczności, jeżeli to zgodne 
z Jego wolą o zakończenie pandemii, o nasze rodziny zborowe, młodzież i dzieci, o starszych i 
samotnych członków społeczności, niezbawionych członków naszych rodzin, Jarka Dz. - jego pobyt w 
szpitalu i rehabilitację. (Łukasz Janulek). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Chrzanowie 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za Braci i Siostry, którzy mieszkają w Chrzanowie i w okolicznych 
miejscowościach. Modlimy się o starszych Zboru odpowiedzialnych przed Bogiem za Zbór. 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Cieszynie 
Oddajemy Bogu chwałę za Jego łaskę polegającą na możliwości zbliżania się do Niego i poznawania 
go. Dziękujemy Bogu za okazane nam błogosławieństwo podczas remontu budynku zborowego. 
Modlimy się o dwie osoby, aby nawróciły się pomiędzy nami. (Bogusław Skałka). 
 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

2 
 



 

 

Dzień 3 
 
_________________________________________________________________________________ 
Zbór w Częstochowie  
Wdzięczni jesteśmy za możliwości rozdawania traktatów, książeczek, zaproszeń. Mimo trudności i 
ograniczeń mogliśmy dotrzeć do setek mieszkańców naszego miasta. Dziękujemy Bogu za 
możliwości głoszenia Słowa na pogrzebach obcych osób. Modlimy się o nowe możliwości docierania 
do mieszkańców Częstochowy, abyśmy umieli wykorzystać każdą okazję do składania świadectwa, 
rozdawania traktatów. Modlimy się o każdą osobę, która otrzymała już literaturę, Nowe Testamenty 
Modlimy się o osoby, które poprzez pandemię utraciły społeczność ze Zborem. (Andrzej Hernik). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Dzięgielowie 
Wielbimy Boga za to, że jako Ojciec przyjął nas za Swoje dzieci. 
Dziękujemy Bogu, że z Jego pomocą ostaliśmy się i przez cały czas pandemii mogliśmy się 
gromadzić pomimo ograniczeń. Dziękujemy Bogu za to, że ostatnio osłabła aktywność grup 
religijnych odprowadzających ludzi od Słowa Bożego. Prosimy Boga o dalsze prowadzenie w 
składaniu świadectwa w Dzięgielowie i okolicy, a także o spotkania biblijne w Goleszowie. (Zbigniew 
Dytko). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Gdańsku 
Uwielbiamy Boga za JEGO dobroć i łaskę względem nas. Jesteśmy Bogu wdzięczni za Jego  
Prosimy Boga o dalszy rozwój Zboru – wzrost duchowy i liczebny, oraz o Bożą mądrość dla każdego 
z nas. (Janusz Begier). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Jastrzębiu Zdroju  
Uwielbiamy Pana Jezusa za opiekę nad naszą rodziną zborową, za możliwość studiowania Słowa 
Bożego. Dziękujemy Bogu za każdy dzień przeżyty z Nim, za błogosławieństwo Boże nad 
wszystkim, zachowanie od chorób. Prosimy Boga o możliwość prowadzenia służby ewangelizacyjnej 
w więzieniu w Szerokiej, o nasze rodziny, aby były miłe Panu, aby nawracali się nasi dalsi krewni, 
aby Pan Bóg zachował nas od chorób i innych niebezpieczeństw, o mądrość w podejmowaniu decyzji 
życiowych. (Piotr i Krystyna Ujmowie). 
_________________________________________________________________________________ 
Zbór w Jaworznie 
Nie docenialiśmy do tej pory możliwości udziału w nabożeństwach. Czas pandemii dał nam do 
zrozumienia, że jest to niezwykle istotna kwestia. Jesteśmy wdzięczni za możliwość zgromadzania się 
na nabożeństwach i że do tej pory Pan chroni nas. Chcemy podziękować naszemu Panu za Zbór, za to 
że paradoksalnie jest w ustronnym miejscu. Jesteśmy wdzięczni za zachowanie nas w roku 2020 i za 
to że wciąż możemy się spotykać na nabożeństwach. Główna prośba, to prośba o rozwój naszego, 
zmniejszającego się (wymierającego) zboru. Prosimy Boga o mądrość, chęci, zapał i zdolności do 
ewangelizacji i przyciągania nowych osób do naszego zboru. Poza rozdawaniem traktatów 
(wrzucaniem ich do skrzynek pocztowych) niewiele się w tej kwestii dzieje. (Piotr Kamieniorz). 
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Dzień 4 
 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Katowicach 
Chcemy uwielbiać Boga za Jego Słowo, które w sytuacji pandemii nadal dociera i porusza zgubione 
dusze, obdarzając je życiem i nadzieją. Jesteśmy wdzięczni Bogu za społeczność, którą możemy mieć 
ze sobą pomimo przeciwności, które stawia obecna sytuacja. Prosimy o to, by Bóg wzbudzał w 
ludziach, wśród społeczności pragnienie służby Bogu i bliźnim, a poza nią głód Słowa Bożego. 
(Zbigniew Folwarczny). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Kole 
Uwielbiamy Boga, że jest wierny Swoim obietnicom i że w żadnej sytuacji nas nie opuszcza. 
Dziękujemy Bogu, że pomógł nam w załatwianiu formalności związanych z zakupem działki, 
pozwoleniem na budowę naszego miejsca zgromadzeń, które obecnie możemy używać na Bożą 
chwałę. Prosimy Boga, aby nadal prowadził nasz Zbór w Kole i darował braci usługujących Słowem 
Bożym. (Jerzy Krokos). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Koszalinie 
Prosimy Boga, aby wierzący w naszych zborach dziękowali naszemu Bogu za Jego 
błogosławieństwo i opiekę nad Zborem w Koszalinie, za nowe osoby, które pojawiają się 
i podejmują służbę. Prosimy o modlitwę, aby Bóg obdarzył nas mądrością w kierowaniu Zborem w 
tej sytuacji, o pokój i zaufanie Bogu dla zborowników, o liderów służb, a w szczególności służby 
uwielbienia, nauczania dzieci. (Marek Gigoń). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Lublinie 
Uwielbiamy Boga za duchowy wzrost Zboru i dziękujemy Mu za nowych Braci i Siostry, oraz że 
wszystkich Pan zachował w trudnym okresie pandemii. Jesteśmy wdzięczni za nowe tereny do 
służby: Przemyśl, Starachowice i Opole Lubelskie. Prosimy Boga o powołanie kaznodziei i 
misjonarzy, o powstanie Zborów w Starachowicach i Przemyślu, otwarcie drzwi do głoszenia 
Ewangelii w ZK w Opolu Lubelskim, o wolność w zgromadzaniu się Braci i Sióstr, możliwość 
organizacji  prowadzenia ewangelizacji w otwartej przestrzeni i pomieszczeniach bez ograniczenia 
liczby osób. (Stanisław Cichosz). 
_________________________________________________________________________________ 
Zbór w Mikołowie 
Wielbimy naszego Ojca, że mimo trudnych doświadczeń w naszym Zborze, Pan uczył tego, aby 
wiele braci i sióstr pobudzić do życia w Zborze. Jesteśmy wdzięczni naszemu Ojcu Niebiańskiemu 
za to, że przeprowadził nasz Zbór w Swej łasce przez miniony rok, trudny rok, kiedy do wieczności 
odszedł jeden z naszych braci starszych, Piotr Malaka. Jesteśmy wdzięczni Bogu za dodawanie 
nowych osób do Zboru w wyniku ewangelizacji w mieście ubiegłego lata. Prosimy naszego Pana, 
aby prowadził nowo wybraną radę braterską wraz z jej przełożonym. (Andrzej Nadolski). 
 
 
__________________________________________________________________________________
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Dzień 5 
__________________________________________________________________________________
Zbór w Mławie 
Dzięki łasce Bożej i modlitwom ludzi zaangażowanych w to dzieło misyjne, widząc Boże działanie i 
owoce w postaci nawróconych ludzi prosimy Was o dalsze wsparcie modlitewne. Prowadzimy pracę 
misyjną na terenie Mławy i okolic, przychodzą nowi ludzie. Proszę módlcie się o Adriana, 
Aleksandrę, Magdę, Elżbietę, Wiesława, Marka, Jacka, Noemi. W tym tygodniu nasz niebieski ojciec 
przyprowadził do Pana Jezusa Kamila. Jak wielką radością jest widzieć w nim tę Bożą przemianę. Pan 
użył do tego Brata Pawła, który odpowiedzialny jest w naszym Zborze za kurs „Emmaus”. 
W Łodzi również prowadzimy pracę misyjną. Naszych modlitw potrzebują: Joel, Janek, Darek, 
Dagmara, Beata, Marcin, Grzegorz, Ilona i Henryk. Pan ostatnio okazał łaskę Michałowi, który 
pogrążony w mrokach ciemności został zbawiony przez Pana światłości Jezusa Chrystusa. Módlmy się 
o zbawienie jego zony Doroty. Tutaj intensywnie pracują Marcin i Maciej uzbrojeni w Biblię i kurs 
„Emmaus”. W Działdowie odbywają się cotygodniowe spotkania misyjne w domu siostry Romki. 
Modlimy się o zbawienie Roberta i Piotra. Za tę pracę prowadzi i jest odpowiedzialny brat Łukasz. 
W Ciechanowie w każdy wtorek spotykamy się na studiowanie słowa Bożego i głoszenie ewangelii w 
domu braterstwa Darka i Beaty. Modlimy się o zbawienie Roberta i Marcina. W Pasłęku prowadzimy 
studium ewangelii Jana w domu Ryszarda i Eweliny, którzy jeszcze nie są zbawieni. Ryszard 
uczestniczy również w zgromadzeniach w Mławie, a Ewelina słucha ewangelii z YouTube. Modlimy 
się o nich i ich zbawienie. W Londynie spotkania odbywają się regularnie i co dwa tygodnie 
hybrydowo, bo usługujemy im na ZOO-mie. Z powodu Covida mamy tam drogę zamkniętą dla 
odwiedzin. Modlimy się o zbawienie Agnieszki, Piotra, Tomasza i jego żony Justyny. Pan ostatnio 
zbawił Beatę, która przedtem opuściła organizację ŚJ i trafiła w Londynie na naszą placówkę. To 
wielka Łaska. Pracę misyjną w Londynie prowadzą Braterstwo Piotr i Ania. Są jeszcze inne 
miejscowości, gdzie są pojedynczy ludzie, których odwiedzamy w nadziei, że gdy Bóg ich zbawi, ich 
domy otworzą się również dla pracy misyjnej. Prosimy was o modlitwy za mną i za moją służbą 
nauczania i zwiastowania ewangelii, bo diabeł znalazł skuteczny sposób, aby nas osłabić i 
wyhamować w Bożej pracy: Jeśli diabeł nie może uczynić cię człowiekiem grzesznym, to postara się, 
aby uczynić ciebie człowiekiem zbyt zajętym. (Dariusz i Elżbieta Laskowscy). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Myszkowie 
Prosimy o modlitwę: o Józefę i nawrócenie jej męża Sławka, o Danutę i nawrócenie jej męża Leszka, 
o Lilę i nawrócenie jej męża Tadeusza, o Bożą mądrość w prowadzeniu Zboru. (Andrzej Janus). 
_________________________________________________________________________________ 
Zbór w Oświęcimiu  
Modlimy się o owoce ewangelizacji w Oświęcimiu, o zaangażowanie ludzi w zborze, o chorych 
cieleśnie i duchowo. (Edward Małkiewicz). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Palowicach 
Jesteśmy Bogu wdzięczni za cały zespół ludzi zaangażowanych w nagrywanie nabożeństw i za to, że 
grono zainteresowanych słuchaczy ciągle się poszerza. Prosimy Boga o wytrwałość w tym 
przedsięwzięciu, o nowe pomysły, żeby docierać z Ewangelią do naszych rodaków. (Joanna i 
Grzegorz Rzyczniokowie). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Piasku 
Wielbimy Boga, bo jest wierny Swoim obietnicom i podtrzymywał nas przez cały miniony rok i 
obiecał, że zawsze będzie wierny! Dziękujemy Bogu, że mimo trudności pandemia nas nie pokonała, 
nabożeństwa zborowe odbywają się w odnowionej kaplicy zarówno w realu, jak i poprzez internet. 
Praca wśród dzieci i młodzieży jest kontynuowana. W naszym Zborze we wrześniu odbył się chrzest 
pięciu osób, młodzież zorganizowała konferencję! Kurs Emmaus i Projekt Filip rozwijają się! 
Wszystkie domostwa w Piasku otrzymały paczuszki ewangelizacyjne. Prosimy Boga o poszerzenie 
naszej wizji pracy ewangelizacyjnej. Zamieszkujemy przynajmniej 17 miast i wsi i w każdym z tych 
miejsc chcemy nieść światło Ewangelii. Modlimy się o starszych z Bożego wyboru, którzy z 
poświęceniem będą w stanie prowadzić nasz Zbór. (Czesław Bassara). 
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Dzień 6 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Pile: 
Dziękujemy naszemu Panu Jezusowi, że aż do tej pory zachowuje społeczność w Pile i Słupsku, 
pomimo trudnych chwil i odejścia tych, których nazywaliśmy braćmi i siostrami. Dziękujemy Bogu 
za tych, którzy trwają w społeczności pomiędzy sobą i społeczności z Panem naszym Jezusem 
Chrystusem. Ponieważ jesteśmy małą społecznością, prosimy w modlitwach o siłę i mądrość w 
prowadzeniu Zboru, aby Pan też przydawał wzrostu, a Pan Jezus jako Stwórca i Zbawiciel wie jak 
budować Swój Kościół. (Andrzej Gębala). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Rybniku  
Wyrażamy wielką wdzięczność naszemu Bogu, że stworzył nam tak wielkie możliwości - lokalowe 
i zasoby osobowe na polu misyjnym i wielbimy Go za Jego mądrość i skuteczność działania w tym 
trudnym okresie pandemii. Modlimy się o dwóch braci, którzy zostali powołani do prowadzenia kursu 
Emmaus i o dwóch braci  odpowiedzialnych za koordynację kursu Eksplozji Ewangelizacji. Od 14 
stycznia rozpocznę wykłady EE w Rybniku i chciałbym, aby o te punkty można byłoby się modlić: 
rozwój służby Emmaus i rozpoczęcie służby Eksplozji Ewangelizacji w naszym Zborze. (Eugeniusz 
Trzcionkowski). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Rydułtowach 
Uwielbiamy Boga za Jego mądrość, za to że w tak przemądry sposób stworzył cały wszechświat, że 
powołał do życia człowieka, z którym chce mieć społeczność. Dziękujemy Bogu, żeśmy się ostali w 
trudnym okresie. Po przejściu problemów – istniejemy! Prosimy Boga o powołanie nowych starszych 
zboru. Trzy osoby cierpią na koronawirusa inne dwie mają  pozostałości po koronawirusie. (Stanisław 
Ziemiński). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Skoczowie 
Kilka rodzin z naszego Zboru rozpoczęło służbę misyjną w Strumieniu. Obostrzenia związane z 
ograniczeniem liczby wiernych uczestniczących w zgromadzeniach do 1 osoby na 15 m2 
uniemożliwiły im zgromadzanie się na terenie Strumienia. Mamy jednak nadzieję na dalszy  rozwój tej 
pracy. Proszę modlić się o Boże błogosławieństwo dla tej służby. Szukamy działki pod budowę 
Domu Zborowego w Skoczowie. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z burmistrzem. Chcielibyśmy w 
tym roku kupić odpowiednią działkę. Planujemy zorganizować dla naszych dzieci rekolekcje w Wiśle 
i wysłać naszą młodzież na obóz do Kopanicy. Wdzięczni będziemy za modlitwy w tej intencji. 
Modlimy się o rozwój i dobrą służbę grup domowych, aby w miarę możliwości wszyscy nasi wierni 
zostali objęci opieką duszpasterską. (Jerzy Karzełek). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Szczecinku 
Uwielbiamy Naszego Pasterza Jezusa Chrystusa, który prowadzi nas ku Jego chwale, błogosławi, 
strzeże ode złego, nas, którzy w Nim pokładamy nadzieję. Jesteśmy wdzięczni za wysłuchanie 
długotrwałych modlitw odnośnie powołania misjonarza, za jednomyślność pośród braci i sióstr, za 
żywa wspólnotę. Prosimy Boga, by zachował nasze serca w prostocie wiary i prostocie posłuszeństwa 
Jego Świętemu Słowu. (Paweł Piekarz Jr.). 
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Dzień 7 
_________________________________________________________________________________ 
Zbór w Świętochłowicach 
Wielbimy Boga za dobry czas podczas pandemii - wielbienie Boga i relacje braterskie się zacieśniły 
dzięki większej ilości spotkań w domach prywatnych. Dziękujemy Bogu za rok, który okazał się 
wielkim błogosławieństwem - ochrzciło się 8 osób. Prosimy Boga o wzrost duchowy braci w zborze i 
większe zaangażowanie w działalność ewangelizacyjną i misyjną. Prosimy o błogosławieństwo dla 
Szkoły Biblijnej Berea, dla wykładowców i studentów, by „Słowo Boże się szerzyło i było cenione”.  
(Krzysztof Gołębiowski). 
_________________________________________________________________________________ 
Zbór w Tychach 
Wielbimy Boga za Jego stałą wierność w podtrzymywaniu nas i za liczne błogosławieństwa, którymi 
nas obdarza. Dziękujemy Bogu za możliwość gromadzenia się pomimo ograniczeń spowodowanych 
pandemią, a także za nasze wdowy, które w modlitwach wspierają nasz Zbór mimo, że nie są w stanie 
w tym czasie uczęszczać w nabożeństwach. Prosimy Boga o powołanie starszych, którzy będą 
kontynuować prowadzenie Zboru w Tychach, a także o naszą placówkę misyjną w Tarnowie, aby 
nadal rozwijała się tak, aby została wkrótce przemieniona w samodzielny Zbór. (Władysław Prus). 
_________________________________________________________________________________ 
Zbór w Ustroniu-Nierodzimiu 
Wielbimy Boga za to, że jest Wszechmocny i zna nasze potrzeby, a także pomaga nam każdego dnia! 
Dziękujemy Bogu za to, że wolno nam składać świadectwo o Panu Jezusie w Ustroniu i okolicznych 
miejscowościach. Prosimy Boga o dalsze prowadzenie, abyśmy pomimo pandemii mogli utrzymywać 
społeczność między sobą. (Andrzej Dorda). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Warszawie, ul. Kurpiowska 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za osoby wspierające nasz Zbór w służbie. Poza dołączeniem do Zboru pięć 
osób, Pan skierował do naszego Zboru doświadczone małżeństwo, zaprawione w ewangelizacji na 
różnych frontach. Dziękujemy Bogu za wierzących z innych Zborów, modlących się za naszym 
zgromadzeniem na Kurpiowskiej, za pojedyncze osoby wnoszące wiele radości w naszą społeczność i 
dobre świadectwo. Dziękujemy Bogu za otwarte drzwi dla ewangelii w naszym mieście Warszawie ze 
specjalnie umocowaniem Bożym i przyzwoleniem ze strony władz w trudnym okresie 2020 roku, za te 
osoby które niosły pomoc potrzebującym. Dziękujemy Bogu za służbę ewangelizacji w Opocznie, 
Łomży, szczególnie za dwie młode dziewczyny uczestniczące po raz pierwszy w obozie 
chrześcijańskim „Word of Life”. Dziękujemy Bogu za braci i siostry zaangażowanych w służbie 
pociechy i pomocy dla wierzących i niewierzących, za Bożą opiekę w trudnym czasie epidemii, za 
Boże wsparcie w trudnym boju o wiarę, za koncert Dziękczynienia w sierpniu 2020 roku i świadectwo 
wiary na wolnym powietrzu, za kolejne narzędzia niezbędne w pracy ewangelizacyjnej i 
duszpasterskiej, takie jak „Łaska i Pokój”, książeczki ewangelizacyjne, czy też książka „Biblijnie o 
starszych Zboru” i traktaty „Lekarstwo na strach…” itp. Prosimy o modlitwy o nasz Zbór w 
Warszawie na Kurpiowskiej, o właściwy wybór tłumaczenia Pisma Świętego używanego na 
zgromadzeniach publicznych, o Bożą pomoc dla chorych. Modlimy się o odczytywanie woli Bożej w 
przygotowywaniu starszych Zboru i zachęcamy młodszą generację do tej służby. Kolejni starsi w 
Zborze powinni być potwierdzeni. Modlimy się o wykorzystanie otwartych drzwi do niesienia 
pomocy dla potrzebujących w naszym mieście. (Paweł Ratz). 
________________________________________________________________________________ 
Zbór w Warszawie-Ursusie  
Dziękujemy i uwielbiamy Boga za społeczność w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd (Filip. 1:5). 
Jesteśmy wdzięczni za Bożą wierność i łaskawość w doświadczeniach dnia codziennego, za pomoc w 
słabościach i potrzebach indywidualnie, czy jako Zbór. Prosimy Boga o dokończenie przebudowy 
budynku zborowego oraz o uzyskanie stosownych zezwoleń na użytkowanie budynku jako obiektu 
użyteczności publicznej. Prosimy Boga o możliwość wykorzystywania jak najlepiej i intensywniej 
budynku, który udało nam się przebudować, aby to wszystko co tu będziemy organizować przynosiło 
Bogu chwałę, a ludziom zbudowanie. (Leszek Nowicki). 
__________________________________________________________________________________ 
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Dzień 8 
 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór we Wrocławiu Swojczycach 
Jesteśmy wdzięczni Bogu za Braci i Siostry, którzy należą do Zboru we Wrocławiu Swojczycach. 
Modlimy się o starszych Zboru odpowiedzialnych za rozwój służby.  
__________________________________________________________________________________ 
Zbór we Wrocławiu, ul. Robotnicza 
Chwała Panu za braterską atmosferę jaką mamy w Zborze i za dobre zaangażowanie członków Zboru 
w ewangelizację i służbę w Zborze.  Dziękujemy Bogu za rok 2020 obfitujący w wiele nawróceń 
trudnych przypadków ludzi i cztery chrzty, w których w sumie ochrzciło się 13 osób. Prawdą jest, że 
każde nawrócenie to cud. Dziękujemy Panu, że z wyjątkiem dwóch osób, ze wszystkimi prowadzimy 
uczniostwo. Prosimy, aby Pan wyłonił więcej starszych Zboru i diakonów, a także o rozwinięcie 
pracy misyjnej w Głogowie. Jest tam kilka osób, które się ochrzciły i mamy tam cotygodniowe 
spotkania. Wyjazd do Głogowa to 1,5 godziny drogi. Modlimy się o mądrość czy mamy prowadzić 
tych wierzących do powstania zboru czy przekazać ich innemu zborowi. (Tomasz Stańczak). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Zabrzu 
Dziękujemy Bogu za opiekę i ochronę, za Jego wierność, za 24 lata „otwartych drzwi” do głoszenia 
Ewangelii dzieciom w Zabrzu, za każde dziecko, którym możemy się opiekować, za każdego opiekuna 
świetlicy, za każdą osobę, która wspiera nas w modlitwie, materialnie, czy finansowo. 
Prosimy Boga o kolejnych opiekunów misji i o zdrowie dla pracowników misji. Prosimy Boga o 
mądrość w niesieniu pociechy rodzinom romskim po stracie ich najbliższych i o mądrość i Bożą 
ochronę w pracy z dziećmi w czasie pandemii, która wywarła wpływ na wszystkie sfery naszego 
życia, naukę i pracę, zakłócając także działalność naszej świetlicy. Prowadziliśmy zajęcia z dziećmi 
tylko do połowy marca, potem nauczanie dzieci w szkołach odbywało się w systemie zdalnym, a 
świetlice środowiskowe zostały zamknięte. Od września, prawie do końca października, 
prowadziliśmy znowu zajęcia z dziećmi w ścisłym reżimie sanitarnym. Niestety, w listopadzie i 
grudniu dzieci szkolne znowu przeszły na system zdalny. I znowu brakowało bezpośredniego kontaktu 
z dziećmi. Mamy jednak nadzieję, że w Nowym Roku będziemy mogli na nowo zaopiekować się 
dziećmi. Prosimy o modlitwy o każde dziecko, aby osobiście zaufało Panu Jezusowi jako swojemu 
Zbawicielowi, a także o ich rodziny mieszkające wokół świetlicy. (Janina Janulek i Antoni Grabiński). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Żorach 
Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Jego łaskę i prowadzenie. Uwielbiamy Go za obecność w naszym 
życiu oraz za mnóstwo Jego pięknych duchowych niespodzianek w trudnym czasie. Prosimy Boga o 
prowadzenie i utwierdzanie w decyzjach na kolejne dni. (Włodzimierz Filipski). 
__________________________________________________________________________________ 
Zbór w Żywcu 
Uwielbiamy Pana Jezusa, który połączył nas przez Swoją śmierć w jedno ciało jakim jest Kościół. 
Jesteśmy wdzięczni za możliwości spotkań w Zborze podczas obostrzeń, za mądre i roztropne 
prowadzenie nas w tym trudnym czasie, również za to, że praca żadnej ze służb, które są prowadzane 
w Zborze nie musiała zostać przerwana. Prosimy Boga o rozwój duchowy nowych osób, o mądre 
prowadzenie ich w uczniostwie tak, aby mogli prowadzić następnych. (Dawid Cader).  
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