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Diecezjalny Dzień Postu i Modlitwy 27 kwietnia 2019   
 

Do Zborów i Grup w Diecezji Południowej 

Drodzy Bracia i Siostry 

 Witam Was słowami z Pisma Świętego: „Łaska i pokój niech się wam rozmnożą przez 

poznanie Boga i Pana naszego, Jezusa Chrystusa” (II Piotra 1,2). 

 

 Jesteśmy wdzięczni Bogu za duchowe Błogosławieństwa, za pokój i dobrobyt, który do 

tego czasu mamy w naszym kraju. Za możliwość spotykania się wspólnie na 

nabożeństwach, aby budować naszą wiarę i jedność, wzrastając do pełni wymiarów 

Chrystusowych.  

 

 W dniach 23-25.05.2019 r. odbędzie się Zjazd Diecezji Południowej. Planowana sesja 

administracyjna będzie miała miejsce w dniach 23-24.05.2019 w Domu Modlitwy w 

Wiśle. Natomiast nabożeństwo dziękczynne odbędzie się 25.05 (sobota) w Kościele 

Ewangelicko – Augsburskim w Skoczowie (ul. Z. Kossak-Szatkowskiej 74), na które 

serdecznie Was wszystkich zapraszam. 

 

 Chcę również, zaprosić Was do połączenia się w Modlitwie i Poście w dniu 27 kwietnia 

2019, mając na sercu szczególną intencję, którą jest Zjazd Diecezji. My jako Kościół 

potrzebujemy dzisiaj jedności i zgody, potrzebujemy prowadzenia Bożego na co dzień, a w 

szczególności na tak ważne wydarzenie, którym jest spotkanie przedstawicieli zborów. 

Niech każdy Delegat Zboru oraz cały Zjazd Diecezji będą pod szczególną opieką i 

prowadzeniem Bożym.  

  „Modlitwa jest otwarciem serca przed Bogiem jak przed przyjacielem. Nie czynimy tego 

po to, aby Bóg poznał, jakimi jesteśmy, lecz abyśmy potrafili Go przyjąć”  

(E. White „Droga do Chrystusa” str.115). 

 

 Niech Duch Święty pobudza nas do poszukiwania woli Bożej, niech w dniu Postu  

i Modlitwy nasze serca będą otwarte na głos Boga. 

 

   Z braterskim pozdrowieniem 

          pastor Wasyl Bostan 

 P.S. Jeżeli Zbór zaplanował na ten dzień inną uroczystość, to proszę o wyznaczenie 

nowego terminu Dnia Postu i Modlitwy.   

 

mailto:KANCELARIA@

