Kim jesteśmy?

Wspólnocie przewodzą Pastorzy z Radą Starszych.
Mają własne rodziny i pracują zawodowo poza kościołem.

Kościół Chrystusowy w Płocku, to wspólnota zwykłych ludzi, którzy postanowili iść za niezwykłym Bogiem.
Choć wiele nas różni, to łączy nas wspólna wizja: poznając
Chrystusa i ucząc się od Niego jak żyć, zmieniamy rzeczywistość.

Członkami i sympatykami kościoła są głównie płocczanie, wśród których znajdziemy m.in. nauczycieli, urzędników, lekarzy, terapeutów, policjantów, ochroniarzy,
handlowców, właścicieli małych firm i kierowników
przedsiębiorstw oraz innych obywateli naszej codzien-
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ności. Poznając tych ludzi bliżej, dość szybko można się
przekonać, że nie wszystko co nieznane i nietradycyjne
w Polsce od razu musi być dziwne i znajdować się poza
nawiasem społecznym. :)

Jesteśmy częścią Kościoła Chrystusowego w RP, jednego z wyznań chrześcijańskiego nurtu ewangelikalnego, sięgającego korzeniami wyznaniowymi Kościoła Prezbiteriańskiego.
Zasady wiary i stanowiska etyczno-społeczne kościoła są
opisane na naszej stronie internetowej:

www.plock.chrystusowi.pl

Co czyni nas chrześcijanami?
Jesteśmy całkowicie przekonani, że żywą wiarę w Boga
kształtuje RELACJA, a nie religia. Nieustannie wyznajemy ponad 200-letnie motto Kościoła Chrystusowego:
„Gdzie Biblia mówi – my mówimy, gdzie Biblia milczy –
my milczymy”.

„Teraz trwają:
wiara, nadzieja i miłość
– te trzy, a z nich największa
jest miłość”

Wielu naszych rodaków mówi, że wierzy w istnienie Boga
nie wiedząc jednocześnie KIM ON JEST, a zwłaszcza Kim
chce być dla nich osobiście. Rozumiemy, że żadna tradycja, żadne religijne uczynki czy nawet chodzenie do
kościoła, nikogo nie czynią chrześcijaninem. Urodzenie
w chrześcijańskiej rodzinie czy prowadzenie porządnego
życia również nikogo nie czyni chrześcijaninem.
Na podstawie Pisma Świętego i wielokrotnie wypowiedzianych słów przez Jezusa na ten temat, doświadczamy
tego, że chrześcijanin to każdy, kto rozpoznając swój zgubiony stan duszy osobiście przyjął Boską ofiarę miłości
Jezusa na krzyżu, uwierzył w zmartwychwstałego Chrystusa wyznając Go, jako Swojego Pana i Boga, w wyniku
czego przyjął świadomy chrzest wiary stając się chrystusowym uczniem i naśladowcą.
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Niedzielne nabożeństwa

W naszej społeczności jest wielu pasjonatów muzyki,

Niedzielne nabożeństwa główne mają charakter wspól-
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i koncerty, jakie prowadzimy nie mają specjalnego rodza-
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gatunku muzycznego. W tym wszystkim staramy się jedPoza formalnymi członkami wspólnoty w nabożeń-

nak o jakość i współczesność pieśni, wierząc, że dobra

stwach uczestniczy zawsze grono sympatyków i gości. To

muzyka i piękna pieśń w kościele jest wspaniałym nośni-

największe regularne spotkanie kościoła, na które każdy

kiem Bożego Słowa dającego życie.

jest zaproszony, bez względu na to kim jest, czy i jak
wierzy, czego szuka czy oczekuje.
W trakcie społeczności niedzielnych nie ma krępującej
liturgii czy szczególnych wymagań od uczestnika. Po
nabożeństwie można skorzystać z kawiarenki i spędzić
chwilę przy gorącym czy zimnym napoju oraz pysznym
poczęstunku.
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Twój CZAS
Z BOGIEM
CZAS UWIELBIENIA
CZAS MODLITWY
CZAS RELACJI

BĄDŹ Z NAMI !!!

Warto przyjść i osobiście doświadczyć atmosfery tego
szczególnego niedzielnego czasu.
Niedzielne nabożeństwa są transmitowane online na naszym profilu fb, wraz z nauczaniami pastorów (kazania)
na stałe dostępnymi także na kanale Youtube.

Szkoła Niedzielna
Pozaszkolny Punkt Katechetyczny
Nikt nie jest za mały aby doświadczać Bożego działania w swoim życiu!
Szkoła Niedzielna w Kościele Chrystusowym w Płocku to
zajęcia z etyki biblijnej prowadzone w zarejestrowanym
Pozaszkolnym Punkcie Katechetycznym nadzorowanym
przez państwową placówkę edukacyjną.
W radosnej atmosferze nasi pedagodzy prowadzą
(w trakcie niedzielnego nabożeństwa) dla odpowiednich
grup wiekowych zajęcia w dostosowanych wyposażonych salach katechetycznych, na podstawie materiałów
zatwierdzonych przez MEN.

Małe grupy
Każdy z nas potrzebuje relacji – samotnie można iść szybciej, ale w grupie dojdzie się dalej.
Mała grupa to 5-10 osób, które spotykają się raz w tygodniu, by wspólnie się modlić, budować relacje i wzajemnie wspierać. Zwykli ludzie, z którymi lepiej poznaje się
niezwykłego Boga i doświadcza Jego działania.
Mała grupa to kościół w codzienności, bo sama niedziela to za mało…

Odkrywaj Boże Słowo
Nie bądź sam z problemami i wątpliwościami
Rozwijaj relacje

Koncerty
Konferencje
Wydarzenia
Poza regularnymi aktywnościami w kościele, organizujemy także we współpracy z Urzędem Miasta Płocka różnorodne wydarzenia na terenie miasta, jak m.in. koncerty
muzyki chrześcijańskiej (przy POKiS) czy całodniowe
konferencje motywacyjne. Część z tych wydarzeń odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Płocka.
Zapraszamy do śledzenia wydarzeń na naszej stronie internetowej i profilu facebook.

Jak pomagamy?
Misje
Działania charytatywne
Fundacja

W siedzibie kościoła aktywnie działa związana z nami
Fundacja „Projekt PoMoc”, której szeroką ofertę pomocy
można znaleźć na stronie www.projektpomoc.pl.

Wierzymy, że każda wspólnota chrześcijańska jest powołana m.in. do pomagania potrzebującym. Skupiamy
się przede wszystkim na pomocy indywidualnej, dla
poszczególnych osób z konkretnymi potrzebami, jakie
rozpoznajemy w osobach trafiających do nas. Działamy
w myśl zasady „Lepiej dać wędkę zamiast ryby”.

Poza podstawowymi aktywnościami wspólnotowymi
organizujemy pikniki integracyjne, a także prowadzimy
misję więzienną edukacyjno-profilaktyczną w Zakładzie
Karnym w Płocku.
Staramy się również docierać z pomocą poza nasze miasto organizując wyjazdy do ośrodków resocjalizacyjnych,
czy wspierając regularnie finansowo międzynarodowe
organizacje oraz polskich misjonarzy pracujących w dalekich krajach.

Rozbudowa siedziby kościoła
W latach 2015-2019 w Kościele Chrystusowym w Płocku,
przybyło nowych osób, w tym dzieci, które są naszą wielką radością.
Z uwagi na wiele aktywności i spotkań odbywających
się przy ul. Nowowiejskiego 9 modliliśmy się i szukaliśmy
możliwości rozbudowy naszego skromnego budynku.
Planowana od dłuższego czasu rozbudowa siedziby
kościoła staje się w końcu faktem. Zwiększając trzykrotnie cały budynek pragniemy stworzyć lepsze i jeszcze bardziej przyjazne warunki dla wszystkich spotkań,
aktywności i wydarzeń.
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Kościół Chrystusowy w Płocku
ul. Nowowiejskiego 9
09-400 Płock

www.plock.chrystusowi.pl

www.facebook.com/kch.plock/
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