
BIULETYN
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

Zbór Warszawa-Centrum

DROGIE SIOSTRY,

Czy poświęcacie wystarczająco dużo czasu na 

modlitwę? Wiele z nas może odpowiedzieć na 

to pytanie przecząco. Wiele z nas pragnie też 

głębszego i bardziej intensywnego kontaktu 

z Bogiem. Pojawia się jednak pytanie: Jak wiele 

z nas pragnie zrobić wszystko co tylko możliwe, 

aby mieć głębsze życie modlitewne oraz chodzić 

bliżej z Panem?

Tegoroczny program Międzynarodowego Dnia 

Modlitwy nosi tytuł „Ośmielając się prosić o wię-

cej”. Każda z nas jest wzywana, aby prosić Boga 

o głębsze doświadczenie modlitwy i aby śmiało 

prosić o Jego błogosławieństwa wszędzie tam, 

gdzie tego potrzebujemy. Być może macie potrze-

by duchowe, finansowe, związane ze zdrowiem 

czy z jeszcze innymi sprawami. 

SZANOWNI GOŚCIE,  

WSPÓŁWYZNAWCY  

I PRZYJACIELE PRAWDY!

Zapraszamy do uczestnictwa w sobot-

nich nabożeństwach Kościoła Adwen-

tystów Dnia Siódmego. Cieszymy się 

z Waszej obecności i życzymy owoc-

nego studium Pisma Świętego oraz 

obfitych błogosławieństw Bożych.

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
  9.30  –  I część nabożeństwa – apel misyjny
10.00 – Studium biblijne w grupach
11.00  –  II część nabożeństwa – śpiewanie  

pieśni, czytanie Słowa Bożego,  
kazanie, modlitwy.
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ROCZNICE:
W dniach 28 lutego - 13 marca urodziny  
obchodzą:

Życzymy Wam, abyście każdego dnia czerpa-
li radość z Bożej obecności. Niech Jego pokój 
strzeże Waszych myśli i serc.

Jako dzieci Boże musimy pamiętać, że Bóg 

pragnie i jest w stanie spełniać nasze prośby, 

szczególnie wtedy, gdy wołamy o bliższą relację 

z Nim. (...) Jednak same musimy sobie odpo-

wiedzieć na pytanie, czy zrobimy wszystko co 

w naszej mocy, aby mieć głębsze i bardziej in-

tensywne życie modlitewne, a tym samym być 

bliżej Boga?

 

Jan pisze: „… Modlę się o to, aby ci się we wszyst-

kim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak 

dobrze ma się dusza twoja.” (3 Jan 1,2). Modlimy 

się o was, abyście w tym Dniu Modlitwy podjęły 

postanowienie, by zrobić wszystko, aby żyć w do-

brym duchowym zdrowiu.

 Z życzeniami Bożych błogosławieństw,

Heather-Dawn Small

(przewodniczącą Misji Kobiet przy Generalnej Konferencji)
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Zestawienie darów zebranych w lutym 2016 r.

Dary Zborowe                      4.517,25 zł

Dary na fundusz ew. zboru     24,00 zł

Dary na malowanie kaplicy    4.614,53 zł

Dary dla ubogich                        100,00 zł

Dary - Torba ratunkowa           30,00 zł

Dary na grupę niesłyszących  10,00 zł

Dary na zupę                        100,00 zł

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzię-

kujemy!

PRZEKAŻ SWÓJ 1% PODATKU
Rozpoczyna się czas rozliczeń podatkowych za 2015 rok. Nie 

zapominajmy, że mamy możliwość przekazania 1% naszego 

podatku na ogólną działalność Chrześcijańskiej Służby Cha-

rytatywnej lub na inny, bardziej sprecyzowany cel. Na pomoc 

z powodu swojej choroby oczekuje siostra Amelia Stolarska oraz 

siostra Ania Rolińska, która porusza się na wózku i z tej przy-

czyny potrzebuje dodatkowego wsparcia finansowego. Wasz 

1% podatku może również zostać przez was przeznaczony na 

działalność grupy niesłyszących w Filii ChSCh Warszawa.

Nr. KRS: 0000220518.



TRIDUUM PASYJNE

18 marca (piątek) o godz. 18.00 rozpoczynamy 

spotkania ukierunkowane na wydarzenia związane 

z ofiarą naszego Zbawiciela. Święta Wielkanocne 

wywodzą się z czasów, gdy naród żydowski był wy-

prowadzany na wolność z niewoli egipskiej. Zabija-

no wówczas baranka, którego krwią pomazywano 

drzwi. Symbol baranka wskazywał na Pana Jezusa, 

który przybywając na tę ziemię został złożony na 

ofiarę za naszą wolność. Jan wskazał na Jezusa woła-

jąc: „oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata”. 

Te wydarzenia będą przedmiotem naszego rozważa-

nia 18, 19 i 20 marca o godz. 18.00. Zapraszamy!

WSPÓLNA NAUKA PIEŚNI

Zapraszamy w każdą sobotę 15 minut przed nabo-

żeństwem na wspólny śpiew i naukę pieśni z naszego 

Śpiewnika Kościelnego. Chcemy poszerzyć repertuar 

pieśni, które śpiewamy podczas nabożeństw, ale rów-

nież tych, które śpiewamy w naszych domach. 

Zapraszamy wszystkich kochających śpiew, a tym 

bardziej śpiew ku Bożej chwale w każdą sobotę na 

godzinę 9.15. 

POSIEDZENIE RADY ZBORU

Kolejne posiedzenie Rady Zboru odbędzie się 

10 marca (czwartek) o godz. 18.00. 

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:

W każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na spo-

tkanie modlitewne do sali katechetycznej.

W każdy czwartek o godz. 17.00 odbywają się 

spotkanie Adwentystycznej Grupy Integracyjnej.

W każdy piątek o godz. 18.00 spotykają się osoby 

pragnące razem cieszyć się rozpoczęciem Dnia 

Pańskiego.

KONCERT CHARYTATYWNY

12 marca (sobota) o godz. 18.00 w naszym Zbo-

rze odbędzie się koncert charytatywny. Zebrane 

fundusze będą przekazane na leczenie Patryka 

Fiuka, chorego na mukowiscydozę. Serdecznie 

zapraszamy! 
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ANIELSKA NOWINA

Zakreśl każde słowo z Ew. Łukasz 2:10 w rozsypance liter.

PROGRAM USŁUGIWANIA W ZBORZE WARSZAWA CENTRUM:

05.03 – Maciej Matter – Światowy Dzień Misji Kobiet

12.03 – Jarosław Dzięgielewski – Rozpoczęcie Tygodnia Młodzieży

19.03 – Krzysztof Romanowski - Wieczerza Pańska

26.03 – Julian Hatała

„I rzekł do nich anioł: nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem 

wszystkiego ludu.”


