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MAJOWE WSPOMNIENIA

Maj od lat kojarzy mi się z Dniem Matki, laur-

kami i piwoniami. Pamiętam z dawnych lat ulice 

mojej starej dzielnicy wypełnione dziećmi wra-

cającymi ze szkoły, trzymające w rękach laurki, 

często zrolowane i przewiązane kolorowymi 

wstążeczkami. Pod drzewami 

siadywały kobiety z wiaderkami 

wypełnionymi piwoniami i to 

u nich kupowaliśmy kwiaty 

dla mam. To były czasy, 

kiedy w kwiaciarniach 

nie było takiej mno-

gości kwiatów jak 

teraz, a piwo-

nie przyjeżdżały 

z prywatnych pod-

miejskich działek i ogródków. To były czasy, gdy 

bez lęku rodzice pozwalali swoim dzieciom iść 

piechotą do szkoły i tak samo wracać, a potem 

wolno im było spędzać czas na podwórku.

Dzień Matki na terenie dzisiejszej Polski obcho-

dzono po raz pierwszy w Krakowie w 1914 roku. 

Jako jedyni na świecie wybraliśmy datę 26 maja. 

W wielu krajach Dzień Matki łączony jest 

z międzynarodowym Dniem Kobiet 

w dniu 8 marca, a w niektó-

rych krajach jest świętem 

narodowym (np. w USA 

– druga niedziela maja 

od 1914 r.). Wynika 

z tego, że matka jest 

ważną osobą dla 

wielu ludzi z róż-

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.

INFORMACYJNY / 28 MAJA 2016

c.d. na str. 2



nych kultur. Mam nadzieję, że nie tylko w dniu 

jej święta… 

Dzisiaj, w naszym Kościele na całym świecie 

świętujemy Dzień Rodziny Chrześcijańskiej, 

to coś więcej niż dzień matki i domyślam się, 

że w każdym kraju świętujemy inaczej. To, co 

nas w tym dniu z pewnością łączy, to nabo-

żeństwo sobotnie. Dzień Rodziny Chrześci-

jańskiej ma szeroko pojęte znaczenie, bo to 

nie tylko mama, tata i cała reszta dzieciaków, 

babć, dziadków, cioć i wujków. To także Zbór. 

Dla wielu ludzi to jedyna rodzina, czasami ro-

dzina zastępcza, bo coś się porobiło, że własna 

nas nie akceptuje. Warto pamiętać o tym, że 

są pośród nas ludzie, którzy nie mając wła-

snej rodziny, chcą w naszych zborach poczuć 

się jak w domu. Mam też wielką nadzieję, że 

potrafimy to zauważyć i stwarzamy ku temu 

warunki.

To, co najlepszego może spotkać przycho-

dzącego na świat maleńkiego człowieka, to 

kochająca, mądra i przygotowana na dziecko 

rodzina. To początek wszystkiego najlepsze-

go i niezbędnego do życia, to mądra miłość, 

poczucie bezpieczeństwa, spokój i harmonijny 

rozwój. To także przyjazny zbór, niczym drugi 

dom, przyjaźni współwyznawcy, uśmiechnięte 

ciocie i wujkowie. Tego życzę wszystkim na-

szym dzieciakom z okazji naszego dzisiejszego 

święta. A wszystkim dorosłym, aby dobrze się 

czuli w Zborze przy ulicy Foksal 8.

Barbara Niemczewska
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ROCZNICE:

W dniach 21 maja - 10 czerwca urodziny 
obchodzą:

Drogim Siostrom i Braciom życzymy zdro-
wia, pogody ducha, wiary „przenoszącej 
góry” i opieki naszego Pana po wszystkie dni.

PROGRAM USŁUGIWAŃ

W ZBORZE WARSZAWA-CENTRUM

28.05 – Barbara Niemczewska

04.06 – Krzysztof Romanowski

              Uroczystość Chrztu Świętego

11.06 – Maciej Matter

18.06 – Krzysztof Romanowski

              Wieczerza Pańska

25.06 – Jarosław Trojanowski

WIECZERZA PAŃSKA

18 czerwca (sobota) w miejscowym Zborze po-

prowadzona będzie Uroczystość Wieczerzy 

Pańskiej. Prosimy o poinformowanie zaintere-

sowanych uczestniczeniem w tej uroczystości. 

O potrzebie odwiedzin z Pamiątką WP w domu 

u osób chorych, proszę poinformować pastora 

lub jednego ze Starszych Zboru.
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NOC MUZEÓW

W sobotni wieczór 14 maja w naszym zborze dużo 

się działo. Głównym wydarzeniem była wystawa 

Pisma Świętego w ramach Nocy Muzeów- impre-

zy, która już na dobre wpisała się w życie kulturalne 

Warszawy. 

Zanim opowiem o wystawie, warto wspomnieć 

o samym jej początku, czyli o występie żeńskiego 

chóru kameralnego Adwentus. Koncert przygo-

towany był na wysokim poziomie artystycznym, 

a szeroki repertuar wykonywanych pieśni był prze-

platany recytacjami Anny Samusionek. Dosłownie 

wszystkie przygotowane miejsca dla publiczności 

były zajęte, a sam koncert został nagrodzony gło-

śnymi brawami.

Teraz słów kilka o samej wystawie. Oprócz znanej 

nam z lat ubiegłych ekspozycji „Od papirusu do 

e-Biblii”, prawdziwym hitem wystawy okazał się 

oryginał XVI-wiecznej Biblii Brzeskiej. 

Zwiedzający mogli również zapoznać się z pre-

zentacją Towarzystwa Biblijnego, obchodzącego 

w tym roku swoje 200-lecie. Dużym zaintereso-

waniem cieszyło się stanowisko, przy którym br. 

Marian Wołczyński z Radomia przepisywał teksty 

Pisma Świętego alfabetem Braille’a na maszynie do 

pisania dla niewidomych.

Sensem tej wystawy była popularyzacja Pisma 

Świętego wśród społeczeństwa, co udało się zre-

alizować. Piszę to na podstawie rozmów, jakie 

miałem okazje prowadzić ze zwiedzającymi. Jedna 

z pań, która była u nas po raz pierwszy, była za-

chwycona wystawą i pytała czy jest dostępny kata-

log ze szczegółowym opisem prezentowanych eks-

ponatów. Mieliśmy też zwiedzających zza granicy, 

dla których oprowadzający przewodnik opowiadał 

o ekspozycji po angielsku. 

W czasie trwania wystawy przez nasz kościół prze-

winęło się w sumie ok. 420 osób. Większość z nich 

na „do widzenia” wzięła ze sobą specjalnie przygo-

towany prezent w postaci naszej literatury. Byłoby 

dużym błędem, gdybyśmy nie wykorzystali tej zna-

komitej okazji do wskazania ludziom Księgi, która 

daje to, czego ten świat nigdy nie zaoferuje. 

Przy okazji pragnę podziękować wszystkim Wam, 

którzy zaangażowaliście się w pomoc przy organiza-

cji tak dużego, jak na nasze warunki, przedsięwzię-

cia. Każdy na tyle, na ile mógł, czy to fizycznie, czy 

duchowo poprzez modlitwę. Można powiedzieć, że 

to, co było w naszej mocy wykonaliśmy. Teraz jest 

czas na działanie Ducha Świętego, który do każdej 

osoby przybyłej na wystawę mówi:” Przyjdź! A ten 

kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech dar-

mo weźmie wodę żywota”.

Piotr Wiszniewski



BIULETYN

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

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

2 czerwca (czwartek) o godz. 18:00 odbędzie się 

spotkanie Rady Zboru z katechumenami.

4 czerwca (sobota) podczas sobotniego nabożeń-

stwa odbędzie się Uroczystość Chrztu Świętego.

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.

kącik dla dzieci 
PRZYPOWIEŚĆ

Pięć mądrych panien z lampami i olejem.

Pięć głupich panien z lampami, ale bez oleju.

Nadchodzi oblubieniec.

Mądre panny są gotowe i idą.

Głupie panny pozostają.

Obserwuj! Bądź gotowy!

Wpisz podkreślone wyrazy do krzyżówki.


