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Rozpoczynają się wakacje - czas podróżowania, od-

poczynku, słońca i długich, ciepłych dni.

Czy w tym roku spełnią się Twoje marzenia podróż-

nicze? Czy w tym roku odpoczniesz tak, jak nigdy 

dotąd?

Sentencja Anthony’ego de Mello przemawia w dość 

wyrazisty sposób. Często łapiemy się na tym, że sku-

piamy się na celu i jest to koniec naszej aktywności. 

Pomaga to tkwić w marzeniach, ale zarazem tkwić 

w jednym, wygodnym punkcie. Tymczasem, po 

osiągnięciu celu/marzenia, trzeba coś z nim zrobić 

zanim przejdzie się do następnej „podróży do celu”.

Zatrzymajmy się podczas wakacji i spotkajmy się 

z rzeczywistością. Z rzeczywistością dookoła nas, 

bo może obok będzie ktoś spragniony wody życia, 

a także z rzeczywistością w środku nas. Może jest 

tam coś, co wymaga odświeżenia, naprawy, wzmoc-

nienia lub pomocy?

Wszystkim członkom zboru, naszym przyjaciołom 

i sympatykom życzymy wspaniałych chwil podczas 

rozpoczynających się wakacji. Niech dobry Bóg 

pobłogosławi naszym planom, a nasze plany niech 

zawsze będą zgodne z wolą Bożą.
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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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„ŁATWIEJ JEST PODRÓŻOWAĆ, NIŻ SIĘ ZATRZYMAĆ, PONIEWAŻ PÓKI 

ZDĄŻASZ DO CELU, MOŻESZ TKWIĆ W MARZENIACH. DOPIERO KIEDY SIĘ 

ZATRZYMASZ, SPOTYKASZ SIĘ Z RZECZYWISTOŚCIĄ”.

ANTHONY DE MELLO



CHOLESTEROLOWY OBŁĘD

Znany kardiolog i badacz z francuskiego Krajowego 

Centrum Badań Naukowych, Michel de Lorgeril, 

otwarcie mówi o „cholesterolowym obłędzie” – ogól-

nej dezinformacji zainicjowanej przez przemysł me-

dyczny i farmaceutyczny szerzący wyssaną z palca 

historię...

Początki zamieszania

W małym miasteczku o nazwie Framingham poło-

żonym niedaleko Harvardu w 1948 r. podjęto długo-

terminowe i trwające po dziś dzień badania na temat 

czynników podwyższających ryzyko występowania 

chorób układu krążenia. Między 1957 a 1971 r. ba-

dania te dowiodły czegoś, co nigdy nie zostało pod-

dane dyskusji ani podważone, a dokładniej mówiąc, 

znaczenia nadciśnienia tętniczego dla zagrożenia wy-

stąpienia udaru mózgu i zawału mięśnia sercowego.

W 1974 r. badania te pozwoliły ustalić, że cukrzyca 

jest jednym z czynników zwiększających to ryzyko.

W 1977 r. do grupy czynników włączono cholesterol. 

Jednak badania zwróciły również uwagę na ochron-

ne działanie podwyższonego poziomu cholesterolu 

HDL (lipoproteiny wysokiej gęstości) – szczegół, 

o którym świat na długi czas zupełnie zapomniał…

Przemysł farmaceutyczny, a wraz z nim instytucje 

odpowiedzialne za system opieki zdrowotnej, utrzy-

mują, że miażdżyca wynika z nagromadzenia cho-

lesterolu w ścianach tętnic, należy mierzyć ogólny 

poziom cholesterolu we krwi i obniżać go, kiedy jest 

podwyższony.

Trzy zwodnicze stwierdzenia, które pozwoliły na 

sprzedaż najbardziej opłacalnych leków w historii, 

czyli statyn.

(…)

Cholesterol przedstawia się jako wroga numer je-

den tak, jakby naturalnie występujące w naszym 

ciele lipidy znajdowały się tam tylko po to, żeby 

nam szkodzić.

Jak przypomina dr Curtay, w rzeczywistości każ-

dego dnia spożywamy pomiędzy 250 a 300 mg 

cholesterolu, a nasze komórki produkują co-

dziennie dodatkowy gram tego składnika.

Pojawia się więc pytanie: dlaczego? Odpowiedź 

na nie ukazuje nam zupełnie nowe oblicze cho-

lesterolu.

Organizm człowieka składa się z 100 tysięcy mi-

liardów komórek, z których każda jest otoczona 

błoną złożoną z lipidów. Cholesterol to jeden 

z niezbędnych elementów składowych błony ko-

mórkowej i odgrywa kluczową rolę w:

- utrzymywaniu równowagi błony, 

- przepuszczalności błony. Im sztywniejsza bło-

na komórkowa, w tym większym stopniu będzie 

blokować aktywność białek, które otaczają ją jak 

małe anteny. Działają one jako przekaźniki i re-

ceptory. Te ostatnie pozwalają na przepływ sub-

stancji odżywczych do wewnątrz i na zewnątrz 

komórki oraz pozwalają komórkom i narządom 

na wymianę informacji;

- tratwach lipidowych, które służą do zakotwiczenia 

PROGRAM USŁUGIWAŃ

W ZBORZE WARSZAWA-CENTRUM

02.07 – Krzysztof Romanowski

09.07 – Andrzej Siciński

16.07 – Jarosław Trojanowski

23.07 – Mariusz Majkowski

30.07 – Władysław Polok

ZDROWIE / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /



białek przytwierdzonych do błony komórkowej. 

Receptor insuliny na przykład musi być zakotwi-

czony w tratwie lipidowej, aby stać się aktywny.

Stąd też obniżanie poziomu cholesterolu może 

zmienić wydajność większości funkcji błon ko-

mórkowych, niezależnie od tego, czy chodzi 

o transportowanie substancji odżywczych, czy 

o komunikację z narządami.

Jakie zagrożenia wiążą się z obniżeniem aktyw-

ności receptorów neuroprzekaźników w mózgu, 

które pozwalają nam być uważnymi i zapamięty-

wać rzeczy?

Zdolność zapamiętywania maleje. Właśnie takie 

objawy odnotowuje się u osób przyjmujących 

statyny.

W podobny sposób maleje liczba receptorów 

insuliny zdolnych do prawidłowego funkcjono-

wania, co sprzyja nietolerancji glukozy, stanom 

przedcukrzycowym, a następnie także samej cu-

krzycy.

Z tego względu niedawno przeprowadzane ba-

dania wykazują, że statyny podnoszą ryzyko 

wystąpienia cukrzycy, która już sama w sobie 

jest czynnikiem podwyższającym zagrożenie 

chorobami układu krążenia, a także niedoborem 

odporności, przyspieszonym starzeniem, a nawet 

nowotworami! To jeszcze nie wszystko. 

Cholesterol przekształcony w cząsteczki ma 

ogromne znaczenie:

Jest niezbędny do wytwarzania witaminy D

(…) brak witaminy D jest czynnikiem podwyż-

szającym ryzyko wystąpienia stanów zapalnych, 

zawału, cukrzycy, alergii, raka (zwłaszcza pier-

si, prostaty i jelita grubego), stwardnienia roz-

sianego, skracanie się telomerów (fragmentu 

chromosomów związanych z długowiecznością 

i zapobieganiem chorobom zwyrodnieniowym) 

i znacznie zwiększonej śmiertelności w wyniku 

innych przyczyn.

Cholesterol jest niezbędny dla koenzymu Q10

(…) Spadek jego poziomu stanowi jeden z czyn-

ników skracających długość życia, a badania po-

kazują, że statyny w znacznym stopniu przyczy-

niają się do jego obniżenia.

(…)

Silna broń ochronna

Sprzedawcy stają przed podwójnym problemem: 

cholesterol nie jest głównym winowajcą tak, jak to 

przedstawiali, a do tego patenty na większość sta-

tyn już wygasły. W związku z tym osoby odpowie-

dzialne za największe firmy farmaceutyczne zna-

lazły nowe rozwiązanie, aby dobić targu stulecia.

Chodzi o nową generację leków przeciwcholeste-

ROCZNICE:
W dniach 26 - 30 czerwca urodziny obchodzą:

Drogim Siostrom i Braciom życzymy z okazji 
urodzin dużo szczęścia, w znaczeniu bliskości 
z Bogiem. Dzielcie się z nami informacjami, 
nie tylko z okazji urodzin, o tym, jak wiele 
uczynił dla Was nasz Pan.
„Lecz moim szczęściem być blisko Boga. 
Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, 
Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.” 

Psalm 73, 28

c.d. na str. 4



PIKNIK

Już DZIŚ zapraszamy na godzinę 16:00 do Parku 

Skaryszewskiego na piknik.

Polecamy zabranie ze sobą: 

Biblii - do konkursu „Z Biblią na wesoło”, ko-

ców, czegoś do zabawy na świeżym powietrzu 

(piłka, guma, skakanka, frisbee itp.), prowiantu. 

Nie musi to być nic specjalnie przygotowywa-

nego, świetnie nadają się np. owoce, pokrojone 

warzywa, sok, woda, kanapki, chrupki, paluszki, 

ciasteczka itd.

Spotykamy się przy wejściu głównym od ronda 

Waszyngtona, na pierwszej wolnej polanie.

Telefon kontaktowy: 796-544-359 Anastasiia Sto-

larska. Polecamy zostawić samochody na parkin-

gach pod Stadionem Narodowym.

SPOTKANIA ŚRODOWE

W każdą środę o godz. 18:00 zapraszamy na 

spotkanie modlitewne. Spotkania odbywają się 

w sali katechetycznej.

PRENUMERATA

Osoby chętne do prenumerowania Znaków Cza-

su, Głosu Nadziei oraz Lekcji Biblijnych, proszone 

są o jak najszybsze zgłoszenie się do sekretarza ds. 

literatury, Amelii Stolarskiej (telefon kontaktowy: 

505-050-389). Prosimy o przygotowanie odpo-

wiedniej kwoty w kopercie, opisanej imieniem 

i nazwiskiem oraz rodzajem prenumeraty. 

Przypominamy również, że osoby pragnące za-

mówić pojedynczy kwartalnik Lekcji Biblijnych 

także proszone są o umieszczenie odliczonej kwo-

ty (12 zł) w opisanej kopercie i wrzucenie jej do 

koszyka podczas zbierania darów lub przekazanie 

siostrze Amelii osobiście zaraz po nabożeństwie.

SPOTKANIA CZWARTKOWE

Integracyjna Grupa Adwentystyczna zaprasza na 

spotkania w każdy czwartek o godz. 17:00.

SPOTKANIA PIĄTKOWE

Serdecznie zapraszamy w każdy piątek o 18:00 na 

spotkania rozpoczynające Szabat. 
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rolowych. Nazywa się je anty-PCSK9 i są to prze-

ciwciała monoklonalne o znacznie większej sile 

działania niż statyny – są zdolne obniżyć poziom 

cholesterolu o połowę!

W kwestii ceny, leki anty-PCSK9 to ciężka arty-

leria – producenci lekarstw są nimi szczególnie 

zainteresowani, ponieważ są one wielokrotnie 

droższe.

Niestety, istnieje duże prawdopodobieństwo,  

że będą one również znacznie bardziej niebez-

pieczne. Pierwsze przeciwciała monoklonalne 

wypuszczone na rynek takie jak anty-TNF-alfa 

czy trastuzumab (herceptyna) mogą wywoływać 

ciężkie efekty uboczne. Efalizumab (Raptiva) wy-

korzystywany w leczeniu łuszczycy sprzyjał po-

wstawaniu infekcji, a w tym encefalopatii. Osta-

tecznie został wycofany ze sprzedaży.

Jednak wygląda na to, że nikt się tym nie przejmuje.

(…)

źródło: www.pocztazdrowia.pl
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