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29 Maj, 2018 
 

Dzień Misji Globalnej – 9 czerwiec 2018 roku 
 
 

Zbory i Grupy Diecezji Wschodniej  
 
Umiłowani w Chrystusie – Siostry i Bracia 
 
Dziś, w Dniu Misji Globalnej, pragniemy dziękować Bogu za wieczną ewangelię oraz za naprawdę 
niezwykły przywilej opowiadania naszym bliźnim o Zbawicielu. Oby nasze serca zawsze przejęte były 
tym pragnieniem, które wypełniało życie apostoła Pawła, gdy mówił: „(…) bylebym tylko dokonał biegu 
mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej”  
(Dz 20,24). Prawdziwie, to wielka łaska, że Pan Bóg ratuje grzeszników, a odradzając ich serca do 
nowego życia pozwala uczestniczyć w najzaszczytniejszej służbie.  

Na przełomie lipca i sierpnia tego roku odbędzie się zakrojona na dużą skalę ewangelizacja namiotowa 
w Zamościu. Wystawy Expo Zdrowie, wykłady biblijne i zdrowotne, koncert charytatywny oraz 
różnorodne działania misyjne z literaturą wypełnią czas służby uczestników tej ewangelizacji. Niewielki 
zbór, który jest w tym mieście potrzebuje wsparcia w prowadzonych już działaniach oraz rozwoju. 
Widzimy wyraźnie, jak Pan Bóg w Swej dobroci otwiera wiele możliwości pozwalających naprawdę 
dobrze zorganizować to wydarzenie. On również dał wszelkie środki potrzebne do jego realizacji. 
Ewangelizacja namiotowa będzie jednak także początkiem całego roku intensywnych działań dla 
mieszkańców Zamościa, aby mogli poznać w Chrystusie swego Zbawcę. Dlatego dary złożone dziś 
przez nas, drodzy, w Dniu Misji Globalnej, zostaną w całości wykorzystane na kontynuację pracy 
misyjnej w tym mieście.  

Z serca dziękuję Wam, drodzy, nie tylko za wsparcie finansowe, ale także za gorliwe modlitwy w intencji 
rozwoju Dzieła Bożego w naszej Diecezji, jak również za Wasze zaangażowanie w przekazywaniu 
czynem i słowem ewangelii łaski Bożej. Niechaj Pan Bóg hojnie Wam pomaga.  

  

W imieniu Zarządu Diecezji Wschodniej 

Z życzeniami miłości i mocy Ducha Świętego 

 

Pastor Piotr Stachurski  

 

	


