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KAMIEŃ NA ZUPĘ

ANTHONY DE MELLO, MODLITWA ŻABY

Pewna wiejska kobieta była zdziwiona, gdy 

u jej drzwi pojawił się dość dobrze ubrany nie-

znajomy i poprosił ją o coś do jedzenia.

- Przykro mi – powiedziała. – Nie mam w tej 

chwili nic w domu.

- Nie szkodzi – powiedział sympa-

tyczny nieznajomy. – Mam tu 

w moim worku kamień 

na zupę; jeśli pozwolisz 

mi go włożyć do garnka 

z gotującą wodą, zrobię 

najsmaczniejszą zupę na 

świecie. Poproszę o bar-

dzo duży garnek.

Kobieta była ciekawa. Posta-

wiła garnek na ogniu i szepnęła sąsiadce o ta-

jemniczym kamieniu na zupę. Zanim woda się 

zagotowała, wszyscy sąsiedzi zgromadzili się, 

żeby zobaczyć nieznajomego i jego kamień na 

zupę. Nieznajomy wrzucił kamień do wody, 

potem skosztował ze smakiem i wykrzyknął:

- Ach, wyborna! Potrzeba jej tylko trochę 

ziemniaków.

- Mam ziemniaki w kuchni – 

wykrzyknęła jedna z kobiet.  

Za kilka minut była z po-

wrotem z dużą ilością po-

krojonych na plasterki 

ziemniaków, które zosta-

ły wrzucone do garnka. 

Potem nieznajomy znowu 

spróbował wywaru.

WSZYSTKICH GOŚCI zapraszamy do przyłączenia się  

do wybranej grupy na czas studium biblijnego. 

Niektóre grupy są wyszczególnione, by uwzględnić potrzeby 

językowe lub wiekowe:

Klasa dziecięca (dzieci 2-10 lat) – balkon 

Klasa anglojęzyczna – środkowy rząd z przodu 

Klasa ukraińska – prawy rząd z tyłu 

Klasa głuchoniemych – lewy rząd z przodu 

Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum) – mała kaplica
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PLAN NABOŻEŃSTWA
  9:30  –  I część nabożeństwa – apel misyjny
10:00 – Studium biblijne w grupach
11:00  –  II część nabożeństwa – kazanie Słowa Bożego



- Wyśmienita! – powiedział. Lecz dodał tęsk-

nie: - Gdybyśmy tylko mieli trochę mięsa, był-

by z tego smaczny gulasz.

Inna gospodyni pobiegła do domu i przynio-

sła trochę mięsa, które nieznajomy wdzięcz-

nie przyjął i wrzucił do garnka. Kiedy znowu 

spróbował bulionu, wzniósł oczy do nieba  

i powiedział:

- Gdybyśmy mieli trochę jarzyn, byłaby dosko-

nała, absolutnie doskonała.

Jedna z sąsiadek popędziła do domu i wróci-

ła z koszykiem marchewek i cebuli. Gdy i one 

zostały wrzucone, nieznajomy spróbował mik-

stury, po czym powiedział rozkazującym to-

nem:

- Sól i przyprawy.

- Tutaj – powiedziała gospodyni. 

Potem padło następne polecenie:

- Miski dla wszystkich.

Ludzie pobiegli do domów w poszukiwaniu 

misek. Niektórzy przynieśli przy okazji nawet 

chleb i owoce.

Wreszcie wszyscy zasiedli do pysznego posił-

ku, podczas gdy nieznajomy rozdawał duże 

porcje swej niewiarygodnej zupy. Wszyscy 

czuli się dziwnie szczęśliwi, gdy śmiali się 

i rozmawiali, dzieląc swój pierwszy wspólny 

posiłek. Pośrodku tej wesołości nieznajomy 

wymknął się cicho, pozostawiając cudowny 

kamień na zupę, żeby mogli z niego skorzy-

stać, kiedy tylko będą chcieli ugotować naj-

smaczniejszą zupę świata.
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Miło jest nam poinformować, że mamy w na-

szym zborze osoby, które są w posiadaniu cu-

downego kamienia na zupę.

W okresie zimowym, po każdym nabożeństwie 

grupa dobrze nam znanych osób zaprasza na 

najsmaczniejszy posiłek świata. Wszystkich 

chętnych, którzy chcą się posilić niewiarygodną 

zupą, spędzić miło czas, oraz porozmawiać i po-

śmiać się, zapraszamy do naszych pomieszczeń 

socjalnych.

NAJSMACZNIEJSZA ZUPA ŚWIATA PO NABOŻEŃSTWIE

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH STRUNOWYCH

Muzyka jest czymś wspaniałym, czymś, co 

pochodzi z nieba. Ci, którzy choć trochę 

poznali przyjemność samodzielnego grania 

na jakimkolwiek instrumencie wiedzą, jak 

wiele radości daje ta umiejętność. W niebie 

wszyscy otrzymamy wspaniały instrument, 

aby na nim wychwalać naszego Pana. Za-

stanawiam się, do kogo powinienem to, co 

piszę zaadresować – do rodziców, młodzie-

ży czy dzieci? Ktokolwiek z Was ma ocho-

tę szybko nauczyć się gry na instrumen-

cie strunowym, proszony jest o wysłanie  

SMS-em słowa „TAK” na mój numer telefonu:  

606-710-411.

Mandolina, mandola czy gitara basowa nie 

wymagają wiele czasu, aby zacząć grać pieśni 

ku Bożej chwale. Nauczycie się nut. Zapozna-

cie się z instrumentem. A później będziecie 

mieli radość z tego, co można razem wydobyć 

z tych niewielkich instrumentów. W odpowie-

dzi na Wasze „TAK” otrzymacie informację 

o terminie pierwszego spotkania. 

Zapraszam.

Janusz Pawlak



KAZANIE TŁUMACZONE NA ANGIELSKI / SERMON FOR ENGLISH SPEAKERS

The sermon is translated into English - if you are interested please go to the front of the middle 

row and ask for headphones.

OGŁOSZENIA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

LEKCJE RELIGII

Jeżeli chciałbyś, aby Twoje dziecko przyłączyło 

się do nauki religii, zgłoś się do katechetów:

Szkoła podstawowa i gimnazjum

– Julia Szczepaniak

(tel. 506090156, juliaszczepaniak07@gmail.com)

Liceum 

– Krzysztof Romanowski

(tel. 501935643, krzysztof.romanowski@adwent.pl)

W czasie ferii zimowych zajęcia religii

będą odwołane.

DZIEŃ SZAFARSTWA - 11 LUTEGO 2017

Pragniemy wyrazić naszemu Panu szczególne po-

dziękowanie za dotychczasowe prowadzenie oraz 

środki materialne i duchowe, którymi obficie obda-

rzył nas w minionym roku. 

Jesteśmy również wdzięczni za tę część ludu Boże-

go, którą stanowią młodzież i dzieci będące naszą 

nadzieją na przyszłość dzieła Bożego w Polsce. 

W 2017 roku organizowane będą dla nich ogólno-

polskie przedsięwzięcia, takie jak festiwal w Często-

chowie, kamp w Zatoniu, zjazd drużyn organizacji 

„Pathfinder” a także obozy letnie oraz inne spotkania 

szkoleniowo-integracyjne. Dziękując za dary zebra-

ne w Dniu Szafarstwa w 2016 r. w kwocie 21,285 zł, 

które zostały przeznaczone na działania szkolenio-

we i promocyjne misji zdrowia, liczymy na Wasze 

zrozumienie i hojność dzisiaj.  Prosimy o zebranie 

darów z okazji Dnia Szafarstwa z przeznaczeniem  

na wsparcie działalności młodzieży i członków or-

ganizacji „Pathfinder”. 

Maksymilian Szklorz 

Marek Micyk

ROCZNICE:
W dniach 4 - 17 lutego urodziny obchodzą:

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

PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE 

WARSZAWA-CENTRUM

04.02 – Mariusz Zaborowski

11.02 – Krzysztof Romanowski

18.02 – Dariusz Górski

25.02 – Jarosław Trojanowski
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kącik dla dzieci 

Masz pytanie? Pragniesz odwiedzin duszpasterskich? Potrzebujesz porady? 

Masz odczucia, którymi chciałbyś podzielić się z kierownictwem zboru? 

Napisz lub zadzwoń: 

Krzysztof Romanowski (pastor):

T: +48 501 935 643, E: krzysztof.romanowski@adwent.pl 

Jarosław Trojanowski (pastor):

T: +48 570 690 420, E: jaroslaw.trojanowski@adwent.pl 

Jan Pawlak (starszy zboru):

T: +48 606 710 411, E: jalakpaw@wp.pl

ZAPRASZAMY 

NA SPOTKANIA:
Środy godz. 18:00  
- spotkanie modli-
tewne (Sala Kate-
chetyczna)
Czwartki godz. 17:00  
- spotkanie Adwenty-
stycznej Grupy Inte-
gracyjnej
Piątki godz. 18:00 
- wspólne rozpoczę-
cie Sabatu

SPOTKANIA 

MŁODZIEŻOWE:
Piątki godz. 18:00 
- wspólne studiowa-
nie Biblii 

DODATKOWA KLASA SZKOŁY SOBOTNIEJ

Zapraszamy wszystkich, którym hałas i osłabiony 

słuch utrudnia udział w Szkole Sobotniej do bocz-

nego pomieszczenia. Pragniemy wyjść naprzeciw 

tego typu trudnościom i pomóc wszystkich potrze-

bującym w pełni korzystać ze studium biblijnego. 

Pragniemy, aby każdy miał możliwość komfor-

towego udziału w dyskusji lekcji szkoły biblijnej 

w trakcie pierwszej części nabożeństwa. W tym celu  

została utworzona grupa, która będzie się zbierać 

we wspomnianym bocznym pomieszczeniu.

DAR

Bóg ma specjal-

ny prezent dla 

ciebie. Rozwiąż 

zagadkę, aby do-

wiedzieć się co 

to jest.

Litery napisane 

w kolumnie pod 

kratkami wpisz 

w tej samej ko-

lejności od góry 

do dołu w kratki. 

Czarny kwadra-

cik oznacza ko-

niec słowa.


