
Regularnie wspieramy kenijskie kościoły darowiznami. Ale na tym nie koniec. Przygotowaliśmy 
wideokonferencję dla pastorów z Kenii w j.angielskim. Złożyło się na nią kilka godzin nauczania 
prowadzonego przez pastorów Kościoła Chwały. Głoszenia dotyczyły m.in. zasad budowania apostolskiego 
kościoła, cech przełamującego lidera oraz działania Słowa Bożego w życiu człowieka. Zespół Sound of Glory 
poprowadził uwielbienie. Wierzymy, że przesłanie przyniesie owoc i przyśpieszy pracę duchową 
w tamtejszych kościołach.  W planach mamy już kolejne nagrania. Wierzymy, że bez względu 
na odległość, duchowe połączenie i transfer namaszczenia przyczynią się do ich wzrostu.

Drogi Przyjacielu!
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Pozdrawiamy was serdecznie w imieniu Kościo-
ła Chwały w Isebania! Oszczędzaliśmy przez 
4 lata i udało nam się z tych środków zakupić 
mikrofony, głośniki, mikser dźwięku i agregat. 
Brakuje nam tylko klawiszy i regulatora mocy. 
Gdy z Bożą pomocą uda nam się je zakupić, wie-
rzymy, że w następnej kolejności dostaniemy od 
Boga samochód, aby móc docierać z ewangelią 
do miejsc, gdzie ludzie nie słyszeli jeszcze o Je-
zusie. O to się teraz modlimy. Na samochodzie 
chcemy napisać „Sound of Glory”. 
Dziękujemy wam za wideokonferencję. Ogląda-
my nauczania wraz z liderami na moim telefonie, 
ale mamy nadzieję, że po Nowym Roku kupimy 
projektor i cały kościół będzie mógł odsłuchać 
przesłania i wziąć udział we wspaniałym uwiel-
bieniu, które nagraliście! Sprzęt do nagłośnienia i prowadzenia uwielbienia    



Dużo się u nas dzieje wspaniałych Bożych dzieł i wierzymy 
Bogu, że będziemy oglądać jeszcze większe cuda. Podczas 
nabożeństw doświadczamy wylania Ducha Świętego. 
W trakcie uwielbienia 16-letni głuchy chłopiec nagle zaczął 
słyszeć dźwięki, a 11-letnia dziewczynka została napeł-
niona Duchem Świętym i zaczęła modlić się językami. Bóg  
także dotknął potężnie mojego syna. Ludzie upadali pod 
mocą Bożą. Widzimy, że życie ludzi jest prawdziwie zmie-
niane dzięki spotkaniu z żywym Jezusem!
Jesteśmy wdzięczni Bogu za wsparcie, które otrzymuje-
my dla dzieci z domu dziecka. W ciągu ostatnich miesięcy 
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Projekt „Misja w Kenii” pozwala na zabezpieczenie potrzeb materialnych i edukacyjnych dzieci w dwóch 
domach dziecka oraz wspiera pastorów kościołów w budowaniu silnych apostolskich ośrodków, które 
wyposażają wierzących do życia pełnego zwycięstw. To połączenie pomocy duchowej i materialnej pow-
oduje, że w unikalny sposób możemy razem z tobą prowadzić działania misyjne w Kenii.
Dzięki twojej pomocy, dzieci otrzymują żywność oraz mogą kontynuować edukację. Cieszymy się, że 
możesz być z nami w zabezpieczaniu potrzeb tych dzieci. Miesięczny koszt wyżywienia jednego dziecka 
to 80 zł. Pokrycie kosztów wyżywienie oraz edukacji to 160 zł. 
Jak pomóc? Wystarczy, że wejdziesz na stronę, gdzie znajduje się formularz udziału w programie. Gdy 
zadeklarujesz swoją pomoc, nawet najmniejszą, którą możesz wpłacić – jednorazowo lub regularnie, 
darowizna od ciebie będzie przekazywana dzieciom w Kenii.
Pomożesz?  https://www.kosciolchwaly.pl/misje-formularz/

Marcin Podżorski             
Pastor Kościoła Chwały

Maria Brzezińska
Koordynator misji 

Możesz
pomóc!

Strona programu Misja w Kenii: 
www.kosciolchwaly.pl/misje/
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pojawiło się w naszym sierocińcu kilkoro nowych dzieci w wieku około roku-półtora. Ludzie, jak nigdy 
przedtem zaczęli porzucać swoje potomstwo. To przygnębiające, ale cieszymy się, że te dzieci żyją i mają 
Ojca w niebie, który zabezpiecza ich codzienne potrzeby.
Obecnie w sierocińcu przebywa 38 dzieci; 13 chłopców i 25 dziewczynek, w tym 8 niemowląt. Niemowlęta, 
którymi się zajmujemy, zostały porzucone na śmietniku lub pozostawione w miejscowych toaletach, mają 
od 8 dni do 4 miesięcy. 
Czujemy silne prowadzenie Ducha Świętego, aby opiekować się nimi. Dzięki Waszemu wsparciu i modlitwie 
widzimy jak potężnie Bóg działa, powierzając nam te cenne dzieci w opiekę. Nasz miesięczny budżet to 500 
USD na jedzenie, 150 USD na środki higieniczne, elektryczność i woda 100 USD, środki medyczne 200 
USD. Prosimy Was o modlitwę, aby pokryć nasze potrzeby. 
Jesteśmy zdrowi, dzieci dobrze się mają. Zdarzają się przypadki zachorowań na malarię ze względu na porę 
deszczową, ale dzięki Bogu bez żadnych komplikacji. Podejmujemy wszelkie środki ostrożności, by uchronić 
dzieci i nas przed zachorowaniem na Covid. 

Współpracujemy z kościołem pastora Freda, zorganizowali-
śmy wspólne nabożeństwo modlitewne dla kobiet z naszych 
kościołów. Dziękujemy wam za materiały z wideokonferen-
cji, podzielimy się przesłaniem w kościele na najbliższych 
nabożeństwach. 
Wielu ludzi nawraca się do Pana Jezusa i przychodzi na na-
sze nabożeństwa. Staramy się pomimo restrykcji docierać 
z ewangelią do sąsiednich regionów Kenii. Usługiwaliśmy 
kościołowi w regionie Kuria, który został dotknięty przez 
Covid.

  Błogosławieństwo niemowląt, które niedawno odbyło się w naszym kościele 


