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Gorąco zapraszamy na
nasze spotkania.

Niedziela 10.00 i 18.00:
Nabożeństwa

Niedziela 11.30 Szkółka
niedzielna (dla dzieci w każdym
wieku)

Tygodniowy plan spotkań
Wtorek 19.30: Spotkanie modlitewne

Poniedziałek i środa 9.30: Parents &
Toddlers - grupa dla rodziców z małymi
dziećmi

Środa 18.15: Explorers – Odkrywcy (dla
dzieci w wieku 4-10 lat i powyżej 11 lat)

Sobota 19.30: Spotkanie modlitewne

Na stronie Hebron możesz przeczytać o
historii kaplicy, skontaktować się z nami,
posłuchać lub ściągnąć nasze najnowższe
kazania.

Odwiedź www.hebrondowlais.org.uk

W październiku,
w poniedziałkowe

wieczory rozpoczniemy serię spotkań pod nazwą Seeking to See (w
poszukiwaniu zrozumienia). Czy przestałeś zadawać ważne pytania?
Wielu z nas prowadzi bardzo zabiegane życie, nie mamy czasu żeby
zatrzymać się i zastanowić. Może, tak naprawdę wcale nie chcemy się
zatrzymać i rozmyślać nad ważnymi pytaniami.

Jak powstał Wszechświat?
Jaki jest
cel życia?

Czy moje
życie ma
jakiś sens?

D
laczego tu
jestem

?

Co stanie się kiedy umrę?
Seeking to See jest serią sześciu cotygodniowych spotkań, w
poniedziałkowe wieczory, które postarają się wytłumaczyć przesłanie
Biblii. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 26

października o godzinie 20:00. Zapraszamy do przyłączenia
się do nas. Spotkanie rozpocznie się od krótkiego

wystąpienia (około 20-25 minut), po którym
zapraszamy na herbatę. Goście nie będą musieli brać
czynnego udziału w spotkaniu – wystarczy, że

przyjdą i posłuchają.

Hebr n News
KOŚCIÓŁ EWANGELICZNY HEBRON, DOWLAIS

Jesień 2017 (Numer: 2) www.hebrondowlais.org.uk



Jeśli nie wiesz nic o Marcinie Lutrze możesz

obejrzeć film nagrany z użyciem klocków

Playmobil stworzony przez Go Chatter:

http://bit.ly/2tJG9Mt

lub odwiedź gochattervideos.com

W sobotę 15 lipca odbył się Wakacyjny Dzień
Zabawy. Poranek był dżdżysty więc przenieśliśmy
się do środka. Udało się nawet zmieścić
dmuchany zamek! Chłopcy i dziewczynki bawili
się bardzo dobrze pomimo brzydkiej pogody.

Tony Ruciński, w swoim wystąpieniu na koniec
spotkania, podkreślał historyczność i zasadność
wiary chrześcijańskiej.

31 października 1517 roku,
niemiecki mnich Marcin Luter

przybił 95 tez do drzwi kościoła
zamkowego w Wittenberdze.
Wystąpił przeciwko sprzedaży
odpustów przez Kościół
Rzymsko-Katolicki – praktyce,
która opierała się na obietnicy
całkowitego odpuszczenia
grzechów w zamian za
pieniądze.

Zapoczątkowana przez
Marcin Lutra reformacja
zmieniła Niemcy i cały świat.
Jej wpływ jest wciąż
widoczny dzisiaj. Aby uczcić
to wydarzenie Wielebny
Andrew Davies będzie mówił
o tym jak ważne jest
wystąpienie Marcina Lutra

współcześnie, w czwartek 2
listopada o 19:30.

WAKACYJNY
DZIEŃ ZABAWY

W niedzielę 9 lipca o godzinie 16.30 odbyło się
nasze pierwsze, popołudniowe Rodzinne
Nabożeństwo. Śpiewaliśmy pieśni i nauczyliśmy
dzieci jednej piosenki. Tematem przewodnim
nabożeństwa był Bóg jako Stwórca.

Po nabożeństwie chłopcy i dziewczynki też coś
stworzyli – dekorowali ciastka. Nie było
przymusu żeby dzieci były cicho i grzecznie
siedziały – Jezus powiedział "Pozwólcie dzieciom
przychodzić do mnie". Obecne były wszystkie
pokolenia – dzieci, rodziców, dziadków i
pradziadków!

Planujemy kolejne Rodzinne Nabożeństwo w
połowie semestru. Tematem przewodnim będą
"Plony", zapraszamy do dołączenia do nas w
niedzielę 1 października o 16:30.

SPUŚCIZNA LUTRA


