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W każdą niedzielę przy 

Wspólne Śniadanie 
i pyszna kawa

POCZĄTEK WSPÓLNEGO 
UWIELBIENIA oraz KAZANIE
A dla dzieci zajęcia KOŚCIOŁA 
DZIECIĘCEGO

Wspólny LUNCH

www.koscioldom.pl
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Koniecznie zapisz się 
do naszego NEWSLETTERA
na naszej stronie
www.koscioldom.pl



Jesteśmy 
przekonani, że 
kościół to nie 
konkretny budynek, 
ale konkretni ludzie 
pragnący być jak 
najbliżej Boga 
i kochający innych 
ludzi.

Wiemy, że Pan Bóg zna nas po imieniu, że życzy 
nam jak najlepiej, nazywa nas swoimi Przyjaciółmi, 
ale pragnie też, by zwracać się do Niego: Tato! 

Lubimy z Nim rozmawiać.

On pomaga nam pokonywać własne słabości i lęki.
Widzimy, że interesują Go nasze radości, marzenia 
i problemy.
Znamy Boga, z którym można mieć codzienną 
relację, nie od święta.
Stworzyliśmy miejsce, gdzie razem dziękujemy 
Bogu, nawet za drobnostki.

W DOMu rozmawiamy o naszych pasjach, dzielimy 
się naszymi wyzwaniami, razem świętujemy 
zwycięstwa i uczymy się być wrażliwi na potrzeby 
innych ludzi.

ZNAJDŹ NAS NA:

@koscioldom

/koscioldom
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WIERZYMY W KAŻDE SŁOWO ZAPISANE W PIŚMIE 
ŚWIĘTYM, uznając je za prawdę, przekazywaną przez 
nieomylnego Boga. Wierzymy, że to co zawiera Pismo 
Święte możemy w sposób właściwy i precyzyjny 
stosować każdego dnia i w każdej napotkanej 
sytuacji.

Wierzymy w Boga Ojca, który kocha wszystkich ludzi 
bardziej niż cokolwiek innego, i którego miłość jest 
wieczna i wykracza ponad wszelkie pojmowanie.

Wierzymy w Jezusa Chrystusa, dla którego nic 
co ludzkie, poza grzechem, nie było obce, i który 
zna smak radości, ale również smak bólu, smutku 
i odrzucenia.

WIERZYMY W JEZUSA 
CHRYSTUSA JAKO 
JEDYNEGO POŚREDNIKA 
MIĘDZY BOGIEM 
A LUDŹMI.

Wierzymy w Ducha Świętego, który jest naszym 
codziennym Pocieszycielem, i który w jasny sposób 
prowadzi nas w życiu, napełnia nas radością i posiada 
nieograniczone, niezawodne możliwości umacniania 
wiernych w Jezusie Chrystusie.

Wierzymy, że każdy, kto szczerze wyzna swoje 
grzechy i poprosi Boga o przebaczenie, może zacząć 
osobistą relację z Nim i mieć całkowitą pewność 
swojego zbawienia i gwarancję życia wiecznego 
po śmierci.

Wierzymy, że cuda, np. Uzdrowienia, nie przeminęły, 
lecz dzieją się również dzisiaj. Wielu z nas ich 
doświadczyło.

Wierzymy, że życie naśladowcy Chrystusa nie musi 
być nieciekawe, wypełnione wątpliwościami, strachem 
i ograniczeniami. Życie z Jezusem jest pełne 
wolności, nadziei i ponadnaturalnego pokoju serca.

Każdego, kto chce wiedzieć więcej na temat 
podstaw wiary zapraszamy na kurs Alpha, 
regularnie organizowany w Kościele DOM.
Na naszej stronie www.koscioldom.pl/alpha 
znajdziesz informacje o najbliższym kursie!
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Tak bowiem Bóg ukochał świat, że oddał 
swojego jedynego Syna, aby każdy, kto 
Mu uwierzy, nie zginął, ale miał życie 
wieczne.

Ew. Jana 3:16

Świadomość – uczciwa ocena 
własnego położenia
Zapłatą za grzech jest śmierć.

Rzym 6:23a

Akceptacja – przyjęcie bożej miłości
Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości 
do nas: Chrystus oddał za nas życie, 
gdy byliśmy jeszcze grzesznikami!

Rzym. 5:8

Decyzja – szczera chęć zmiany obecnej 
sytuacji
Jeśli przyznajemy się do naszych 
grzechów, On jest wierny i sprawiedliwy 
- przebaczy nam grzechy i oczyści nas 
od wszelkiej nieprawości.

1 Jana 1:9

Wyznanie - ogłoszenie Jezusa Panem 
swojego życia
Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, 
że Jezus jest twoim Panem i jeśli 
w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił 
Go z martwych, zostaniesz zbawiony.

Rzym 10:9

Wzrost - rozwój duchowego życia
Całe to Pismo zostało natchnione 
przez Boga, więc pokazuje nam prawdę, 
pomaga wykrywać błędy, zwraca 
uwagę na nasze grzechy i uczy nas 
prawego życia.

2 Tym 3:16

Jak być zbawionym 
i mieć pewność życia 
wiecznego, które 
może rozpocząć się 
już dzisiaj i nigdy się 
nie skończyć?

jak

www.koscioldom.pl



Praktykujemy i promujemy hojność na wszelkich możliwych 
poziomach. Przykładem jest dla nas sam Pan Bóg, który oddał 
swojego Syna za nasze przewinienia. Talenty, uśmiech, finanse, 
umiejętności, czas, pomoc to jedynie przykłady dziedzin, gdzie 
uczymy się szczodrości i dawania z nadwyżką. Lubimy przynosić 
pyszne rzeczy na niedzielne śniadania.

ZOBACZ: 2 Kor 9: 6-8

Dom musi mieć mocne fundamenty, 
aby stał niezachwianie. 
To fundamenty stanowią podstawę 
budowli. Gwarantują trwałość 
i odporność na burze.
DOM został zbudowany 
na bardzo głębokich, świadomych 
i przemyślanych fundamentach. 
Wierzymy, że one determinują 
stabilną i silną konstrukcję DOMu.

Osobista i głęboka relacja z Panem Bogiem 
stanowi sens naszego istnienia.
Pismo Święte uważamy za doskonałą 
instrukcję do każdej sfery życia.
Lubimy codziennie rozmawiać z Panem 
Bogiem tj. modlić się.

ZOBACZ: Rzym 1:7

W osobistą i głęboką relację z Panem Bogiem inwestujemy 
nieustannie i na różne sposoby. Poznanie Go to dopiero 
początek długiej przygody. Relacja musi dojrzewać, 
a na to potrzeba czasu i dyscypliny. 

Sami się uczymy, ale wiemy, że swoimi doświadczeniami 
z Panem Bogiem możemy inspirować innych tj. przekazywać 
nabyte doświadczenie dalej. Robimy to więc. To inwestycja 
w drugą osobę i jej wiarę. Lubimy ciekawe dyskusje

ZOBACZ: 1 Kor 11:1

DOM budujemy z najlepszych możliwych środków, na jakie pozwala 
nasza własna hojność. Staramy się, by każdą aktywność (od 
czystości, przez śniadanie, po niedzielne kazanie) charakteryzowała 
najlepsza możliwa jakość. Aktywności ukierunkowane na Pana Boga 
wymagają materiałów najlepszego gatunku.

ZOBACZ: 1 Kor 9: 20-23

W dobie deficytu bezinteresownych więzi, umacniamy 
fundament trwałych i mocnych relacji. Chcemy 
odpowiadać na potrzeby ludzi borykających się 
z samotnością czy odrzuceniem. 

ZOBACZ: Ew. Jana 13:34-35

www.koscioldom.pl



Petra 
Petra to spotkania dla studentów, na których 
w gronie młodych dorosłych poznajemy się, 
rozmawiamy i rozwijamy naszą wiarę. Zaczynamy 
słowem inspiracji, połączonym z dyskusją dot. tematów 
związanych z relacją z Bogiem i Biblią. Kończymy kawą 
i pysznościami.Zapraszamy wszystkich w wieku studenckim 
i maturalnym.

Młodzieżowy DOM Kultury
Wiemy, że nie jest łatwo być nastolatkiem. Dlatego stworzyliśmy 
w Kościele Dom przestrzeń do spotykań i budowania super 
relacji, ale i dla nauki – jak być Kościołem – czyli społecznością, 
która kocha Boga i jest przydatna dla ludzi. MDK to recepta 
na dużo śmiechu, niezwykłe relacje i wartościowe rozmowy.

Spotkania DOMowe 
dla Kobiet i Mężczyzn
Wierzymy, że Kościół „dzieje się w tygodniu”. Niedziela 
nam nie wystarcza. Na spotkaniach DOMowych omawiamy 
niedzielne kazanie, dzielimy się swoimi przemyśleniami, modlimy 
się wspólnie i poznajemy coraz lepiej. To tu zawiązują się trwałe 
przyjaźnie, rodzi się zaufanie i atmosfera wsparcia.

Czas dla nas – warsztaty 
i wykłady dla par
Czas dla nas – czyli dla par, dla rodziców, po to by pielęgnować 
relacje, na które w zaganianym świecie, wśród trudów 
wychowawczych i zawodowych czasem brakuje nam przestrzeni. 
Czas dla nas to inspirujące spotkania z wykładami, warsztatami 
i zawsze z czymś pysznym do zjedzenia i wypicia.

Niedzielne spotkania dla dzieci 
nazywamy zajęciami 

KOŚCIOŁA 
DZIECIĘCEGO.

Pierwsze lata dziecka to kluczowy czas na 
zaszczepienie wartości i postaw, które będą 

procentowały w dorosłym życiu.
Dlatego chcemy od małego pomóc dzieciom 
nawiązać relację z Panem Bogiem, używając 

przy tym kreatywnych form przekazu szytych 
na miarę i percepcję naszych dzieci.

W trakcie zajęć dzieci słuchają historii biblijnej, 
uczą się modlić – prosić o to, co je trapi 

i dziękować Panu Bogu za wspaniałe “prezenty”, 
mają czas śpiewania i tańczenia dla Pana Boga, 

a także czas na pracę plastyczną, zabawę 
i dziecięce harce.

W każdą niedzielę od 11:00
3 grupy wiekowe: 3-5, 6-9, 10-13 lat. 

U nas każdy 
znajdzie 
dla siebie 
odpowiednie 
towarzystwo!



Zaangażuj się! 

Pomóż nam budować DOM… 
i OKRYJ WŁASNY POTENCJAŁ!

W kościele DOM Wszyscy jesteśmy wolontariuszami. 
Promujemy aktywne zaangażowanie każdego 
DOMownika w tworzenie DOMu.

TO WSPANIAŁA SZANSA NA ROZWÓJ I ZDOBYCIE 
NOWYCH DOŚWIADCZEŃ!

Możesz być częścią DOMowej Kawiarni, Zespołu 
Produkcji, DOM TV, Służby WITANIA, INFO Teamu, 
możesz zaangażować się w działania administracyjne, 
Kreatywne, możesz działać w naszych social mediach, 
Księgarni, Możesz być tłumaczem, lub być częścią DOM 
Team – czyli ekipy, która dba o wygląd i stan naszego 
DOMu.

Nie zwlekaj! 
Zaangażuj się, choćby po pierwszej wizycie 
na Gotarda 16.

Napisz do nas na INFO@KOSCIOLDOM.PL

I razem znajdźmy  
dla Ciebie odpowiednie  
miejsce do rozwoju!

Cieszymy się, że jesteś z nami 
w Kościele DOM. Chcemy zachęcić 
Cię do dalszej wspólnej podróży.
Podziel się z nami swoimi talentami, 
napisz co podobało Ci się dziś 
w DOMu i zostaw nam do siebie 
kontakt, a na pewno się do Ciebie 
odezwiemy:

Imię:

Adres e-mail:

Numer telefonu:

Moim talentem/zainteresowaniem, który mogę rozwinąć 
w wolontariacie Kościoła DOM jest:

oderwij mnie i zostaw w punkcie info



Moje spostrzeżenia po wizycie w DOMu:

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
dostępna jest na stronie internetowej www.koscioldom.pl

Jesteś już we własnym domu 
i widzisz, że ta strona nie została 
na Gotarda 16 w INFO Teamie? 
Nic nie szkodzi. 

Możesz się z nami podzielić swoimi 
przemyśleniami podczas kolejnej 
wizyty oraz pod adresem 
info@koscioldom.pl

Stwierdzono, że najszczęśliwszymi 
ludźmi są Ci, którzy dają siebie 
innym. 
Nie bez przyczyny Bóg, któremu najbardziej zależy na naszym 
szczęściu zachęca do hojności:

“Kto mało sieje, mało zbiera. 
A kto wiele sieje, wiele też 
zbiera. Niech więc każdy 
w sercu postanowi ile chce 
dać – bez żalu, ale też bez 
przymusu. Bóg KOCHA 
bowiem TYCH, KTÓRZY DAJĄ 
Z RADOŚCIĄ. Co więcej - 
potrafi to hojnie wynagradzać”

Zachęcamy Cię do hojności, która wypływa z wiary. 
Jeśli w tym co dzieje się przy Gotarda 16 w Kościele 
DOM widzisz wartość wesprzyj nas:

Kościół Zielonoświątkowy DOM
ul. Gotarda 16, 02-683 Warszawa
Bank Zachodni WBK
Nr: 86 1090 1043 0000 0001 2286 1346
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