
BIULETYN
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 

Zbór Warszawa-Centrum

ADWENTYŚCI W IRAKU  
MODLĄ SIĘ O NOWY KOŚCIÓŁ 
Pastor Wilson z żoną i małą grupą liderów ko-

ścioła odwiedził Irbil – prężnie rozwijającą się 

stolicę Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego, 

usytuowaną na północy Iraku.

Kurdyjskie siły zbrojne czujnie strzegą granic 

tego regionu, tworząc schronienie dla setek ty-

sięcy ludzi przesiedlonych w wyniku konfliktów 

zbrojnych w innych częściach Iraku oraz w Syrii. 

Ted Wilson pochwalił miejscowe władze za prze-

strzeganie wolności religijnej i wezwał niewielki, 

ale rosnący zbór adwentystyczny w Irbil, do po-

dążania śladami Chrystusa.

„Gdy nadchodzą trudne czasy, powinniśmy pa-

miętać o słowach, które są napisane na każdym 

kwiecie i źdźble trawy: „Bóg jest miłością” – pod-

kreślił Wilson w sobotnim kazaniu wygłoszonym 

w sali konferencyjnej hotelu Ankawa Royal.

Wilson zwrócił uwagę, że – zgodnie z dostępną wiedzą 

historyczną – arka Noego prawdopodobnie spoczęła 

w górach na północ od Ibril. Dodał również, że Bóg 

również dziś wzywa ludzi, aby weszli do Jego „arki 

bezpieczeństwa”, tak jak czynił to w czasach Noego.

„Bóg wzywa nas, abyśmy przyszli do Jego ko-

ścioła, Jego arki bezpieczeństwa” – zaapelował 

Wilson do członków miejscowego zboru, ich 

przyjaciół oraz sąsiadów. „Bez względu na to, co 

zdarzy się w nadchodzącym tygodniu, nigdy nie 

porzucajcie swojej wiary” – dodał.

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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Po południu, Ted Wilson odwiedził plac budowy 

nowego budynku kościoła w Irbil. To trzypozio-

mowy budynek o powierzchni 400 metrów kwa-

dratowych. Oprócz zboru, znajdzie się w nim 

mieszkanie pastora oraz niewielka szkoła.

„Modlimy się za członków naszego kościoła 

w tym mieście. Modlimy się o wzrost, który ma 

tu miejsce” – podkreślił Wilson. „Prosimy Cię 

Boże, aby ten kościół wzrastał i aby już wkrótce 

ten budynek okazał się zbyt mały, aby pomieścić 

wszystkich wyznawców”.

Historia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 

w Iraku sięga roku 1924. W roku 2012 uformował się 

natomiast zbór w Ibril, gdy dwie miejscowe rodziny 

zdecydowały się pójść śladami Chrystusa – wspomi-

na George Yousif, lider kościoła adwentystycznego 

w Iraku. Od tego czasu liczba członków miejscowe-

go zboru wzrosła do 25. To mieszanka Irakijczyków, 

uchodźców oraz imigrantów. Jednym z nich jest Ke-

nijczyk, który pracuje w Irbil jako starszy urzędnik 

Światowego Programu Żywnościowego ONZ.  

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Iraku li-

czy około 100 członków. Od wielu lat zmaga się on 

z licznymi problemami związanymi z trwającymi na 

terenie tego kraju konfliktami zbrojnymi. W wyniku 

ataków bombowych budynek zboru adwentystycz-

nego w stolicy Iraku, Bagdadzie, został co najmniej 

dwukrotnie uszkodzony. Na szczęście nikt nie ucier-

piał w wyniku tych zdarzeń. Adwentyści z Bagdadu 

wciąż spotykają się na wspólnych nabożeństwach.

Irakijscy adwentyści spotykają się również m.in. 

w miejscowościach Kirkuk oraz Mosel. W tym 

drugim mieście kościół posiadał dwa budynki, 

ale po przejęciu kontroli nad tym regionem przez 

Państwo Islamskie, ich status prawny pozostaje 

niewyjaśniony.
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Serwis Adwent.pl; 28 lutego 2016 (nr 553) 
[Andrew McChesney, Adventist Review; oprac. D.M.]

PRZESILENIE WIOSENNE – 
jak zapobiec wiosennemu zmęczeniu  
albo zmniejszyć jego skutki?  
Rozdrażnienie i zmęczenie nie pozwalają cieszyć 

się coraz cieplejszymi dniami i budzącą się do 

życia przyrodą? Nie martw się, to tylko wiosenne 

przesilenie. Szybko mija, a w dodatku można mu 

zapobiec. Co możesz zrobić, by cieszyć się wiosną 

w dobrej formie?

Pierwsze tygodnie wiosny to czas trudny dla or-

ganizmu. Częste o tej porze roku wahania ciśnie-

nia, przemieszczanie się frontów atmosferycz-

nych, a także wszelkie stany przejściowe między 

bezwietrzną, słoneczną pogodą wyżową a po-

chmurnymi i deszczowymi stanami niżowymi 

mają bezpośredni wpływ na zdrowie i samopo-

czucie. Zanim przyzwyczaisz się do cieplejszego 

klimatu, co potrwa jakieś 2-3 tygodnie, organizm 

musi uporać się nie tylko ze spadkiem odporno-

ści, ale także z niedoborem witamin i soli mine-

ralnych, wynikających z uboższej diety zimowej. 

Na początku wiosny zmienia się sposób funkcjo-

nowania układu krążenia, tętno, częstotliwość 

brania oddechów oraz poziom hormonów, czyli 

to wszystko, co wpływa na nastrój. Mogą ci doku-



czać nie tylko częste bóle głowy i mięśni, kłopoty 

sercowo-krążeniowe, skoki ciśnienia krwi. Nie-

zbyt urozmaicona zimowa dieta, uboga szczegól-

nie w potas teraz skutkuje osłabieniem refleksu 

i mięśni, natomiast braki magnezu objawiają się 

rozdrażnieniem, mniejszą odpornością na stres, 

bolesnymi skurczami nóg. Z kolei za nagłe ata-

ki zmęczenia winny jest niedobór żelaza, a za wy-

padanie włosów – cynku. 

CZUJESZ PRZESILENIE WIOSENNE? 

WIĘCEJ ODPOCZYWAJ I ŚPIJ!

Jeżeli uda ci się teraz wykroić choć parę dni na 

urlop - najlepiej spędzony aktywnie, na świeżym 

powietrzu łatwiej pokonasz przesilenie wiosenne. 

Jeżeli jest to możliwe - nie żałuj sobie snu. Potrze-

bujesz go przynajmniej osiem godzin na dobę.

Koniecznie zwolnij tempo życia. Unikaj dodat-

kowych prac, nie odrabiaj nagromadzonych za-

ległości. Wtedy jest szansa, że zminimalizujesz 

stresy i napięcia, obronisz organizm przed  wio-

sennym zmęczeniem.

Postaraj się korzystać z każdej godziny słońca - 

niedostatek światła bardzo źle wpływa nie tylko 

na układ nerwowy. Naturalne światło możesz 

zastąpić sztucznym, choć korzyści będą mniej-

sze. W gabinetach lekarskich i kosmetycznych 

skutki wiosennego zmęczenia można złagodzić 

naświetlaniami tzw. światłem spolaryzowanym 

(jego fale poruszają się w płaszczyznach równole-

głych, a lampa nie wytwarza promieni UV), które 

wzmacnia układ odpornościowy lub poprawiają-

cą nastrój lampą fluorescencyjną (emituje światło 

zbliżone do dziennego).

JAK WZMOCNIĆ ODPORNOŚĆ ORGA-

NIZMU WIOSNĄ?

•  Hartuj się. W ten sposób usprawniasz mecha-

nizmy termoregulacji, dzięki czemu łatwiej 

obronisz się przed infekcjami (np. do wysoko-

ści połowy łydek napełnij wannę chłodną wodą 

i brodź w niej kilka minut (zacznij od 3 i co-

dziennie wydłużaj seans o 1,5 minuty, by skoń-

czyć na 15 minutach).

•  Idź do sauny. Z potem usuniesz z organizmu 

szkodliwe toksyny, a podwyższając temperaturę 

ciała wspomożesz naturalne niszczenie bakterii 

i wirusów. 

•  Dbaj o odpowiedni ubiór. Na obniżenie odpor-

ności negatywny wpływ ma zarówno wychło-

dzenie jak i przegrzanie. Najlepiej ubieraj się na 

tzw. cebulkę.

•  Ruszaj się. Ruch na powietrzu to najlepszy spo-

sób na wzmocnienie i dotlenienie organizmu. 

Pomaga też zrzucić wagę, pozbyć się toksyn.  

Lekarze podpowiadają, że powinniśmy ćwiczyć 

co najmniej 3 razy w tygodniu przez 30-60 minut.

http://www.poradnikzdrowie.pl; 
Autor: Anna Zaborska



BIULETYN

OGŁOSZENIA  / / / / / / /

Redakcja: Jan Pawlak, Sylwia Choryło, Beata Dutkowska, Ola Lawaty-Cichy, Dorota Szambelan 
Skład: Tomek Chalupka, Jarosław Szambelan

SPOTKANIA ŚRODOWE

W każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na spo-

tkanie modlitewne. Spotkania odbywają się w sali 

katechetycznej. 

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 Sabat. 

ROCZNICE:
W dniach 1 - 14 kwietnia urodziny obchodzą:

Kochanym Siostrom i Braciom życzymy  
zdrowia, pogody ducha i Bożego prowadze-
nia na każdy dzień. Niech dobry Bóg ma  
Was w swojej opiece.

PRZEKAŻ SWÓJ  
1% PODATKU

Rozpoczyna się czas rozliczeń podatko-
wych za 2015 rok. Nie zapominajmy,  
że mamy możliwość przekazania 1%  
naszego podatku na ogólną działalność  
Chrześcijańskiej Służby Charytatywnej  
lub na inny, bardziej sprecyzowany cel.  
Na pomoc z powodu swojej choroby ocze-
kuje siostra Amelia Stolarska oraz siostra 
Ania Rolińska, która porusza się na wózku 
i z tej przyczyny potrzebuje dodatkowego 
wsparcia finansowego. Wasz 1% podatku 
może również zostać przez 
was przeznaczony na 
działalność grupy  
niesłyszących w Filii 
ChSCh Warszawa.

Nr. KRS: 
0000220518

PROGRAM USŁUGIWAŃ 
KWIECIEŃ 2016

02.04 – Władysław Kosowski

09.04 – Andrzej Siciński

16.04 – Jan Trojanowski

23.04 – Krzysztof Romanowski

30.04 – Mariusz Zaborowski


