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DRODZY MŁODZI PRZYJACIELE!

rosłą odpowiedzialność przed Bogiem, współ-

Może jeszcze nie mieliście potrzeby korzystania

wyznawcami i samym sobą. Czekam na Was. Bę-

z transmisji nabożeństwa w internecie zmuszeni

dziemy szukali najlepszych rozwiązań, aby Słowo

przez chorobę lub inne czynniki, ale wiedzcie, że

Boże mogło i z naszego miejsca zgromadzeń do-

dla wielu ludzi jest to bardzo cenna garść ducho-

cierać do wielu oczekujących na transmisje.

wego i emocjonalnego wsparcia. Pragniemy podtrzymać tę działalność, a nawet ją rozszerzyć.

Grupa niesłyszących pragnie uruchomić swoją
stronę internetową dla osób niesłyszących spoza

Piszę to, aby zaapelować do Was o wyrażenie go-

kościoła, ale nie potrafimy sami tego zrobić. Czy

towości do współpracy przy nagłaśnianiu i na-

jest ktoś, kto mógłby nam pomóc? - pytają. Wie-

grywaniu transmisji z każdego odbywającego się

rzę, że są wśród nas ludzie zdolni i znający się na

w naszym miejscu zgromadzeń nabożeństwa,

tych sprawach. Podejmijcie decyzję włączenia się

a być może i innych spotkań, czy prowadzonych

w tą działalność. Pomóżcie. Z pewnością spra-

lekcji. Aby coś takiego realizować, potrzebujemy

wicie radość i przyczynicie się do rozgłaszania

chętnych i poświęconych rąk i serc. Gotowych

ewangelii poprzez tę nowoczesną technologię,

przyuczyć się, a później dalej rozwinąć swoje zdol-

znaną lepiej młodszym niż starszym ludziom. Li-

ności, które mogą przydać się nie tylko w kościele.

czę na Wasz ruch i spotkania.

Zgłoście się do mnie. Pomyślcie o tym, czy nie
czas wyjść ze „szkółki dla dzieci” i wejść w doSZANOWNI GOŚCIE,
WSPÓŁWYZNAWCY
I PRZYJACIELE PRAWDY!
Zapraszamy do uczestnictwa w sobotnich nabożeństwach Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego. Cieszymy się z Waszej obecności i życzymy
owocnego studium Pisma Świętego
oraz obfitych błogosławieństw Bożych.

Jan Pawlak

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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CZY

NAPRAWDĘ

WIESZ

W

CO

od błędu. Gdy przy badaniu Pism Świętych nie

WIERZYSZ?

powstają żadne nowe kwestie, gdy nie rodzą się

“Fakt, że wśród ludu Bożego nie ma żadnych spo-

żadne różnice zdań, które by skłaniały ludzi do

rów religijnych, ani fermentu na tym tle, nie po-

osobistego wgłębiania się w Biblię i poszukiwań,

winien by uważany za ostateczny dowód, że lud

by upewnić się, czy posiadają prawdę, to wielu

trwa przy zdrowej nauce. Jest powód do obaw,

znajdzie się takich, którzy podobnie jak w cza-

że nie potrafi on odróżniać wyraźnie prawdy

sach dawnych dążyć będą ku tradycji i nie będą

PROGRAM KAZAŃ
W ZBORZE WARSZAWA-CENTRUM
10.09 – K. Romanowski
17.09 – M. Micyk
24.09 – G. Korczyc & M. Zaborowski

wiedzieć co czczą”. (E.White)
Powyższy cytat to fragment ksiazki „Mit Boga
i inne kłamstwa” do nabycia w Znakach Czasu. g
MODLITWA
Prosiłem Boga o siłę, aby triumfować;
On dał mi słabość, abym nauczył się smaku

ROCZNICE:

rzeczy małych.

W dniach 17 – 29 września
swoje urodziny obchodzą:

Prosiłem o zdrowie, aby robić rzeczy duże;
On zesłał mi chorobę, abym robił rzeczy lepsze.
Prosiłem Go o bogactwa, aby być szczęśliwym;
On dał mi ubóstwo, abym był wrażliwym
i mądrym.
Prosiłem o władzę, żeby mnie ludzie cenili Dał mi niemoc, żebym odczuwał potrzebę Boga.
Prosiłem Go o towarzysza, aby nie żyć samemu;
On dał mi serce, zdolne kochać wszystkich ludzi.
Prosiłem o wszystko, aby cieszyć się życiem;
On dał mi życie po to, abym mógł cieszyć się
wszystkim.
Nie dostałem niczego, o co prosiłem;
Ale mam wszystko, czego mogłem oczekiwać
Prawie na przekór sobie moje nie wyrażone

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

modlitwy zostały wysłuchane.
Jestem najhojniej obdarowany spośród
wszystkich ludzi”
Autor nieznany
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ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:

przy odbiorze przynieść

W każdą środę o godz. 18.00, zapraszamy na

dokładnie odliczoną kwotę

spotkanie modlitewne do Sali Katechetycznej.

(12 zł), zaklejoną w kopercie podpisaną imieniem

W każdy piątek o godz. 18.00 zapraszamy na

i nazwiskiem, tak abym

wspólne rozpoczęcie Dnia Pańskiego.

mogła rozliczyć wszystko
po Sabacie.

ZWRACAMY

SIĘ

ZE

SZCZEGÓLNĄ

PROŚBĄ do osób pragnących wesprzeć obsługę
nabożeństw poprzez pomoc przy nagłośnieniu
i realizacji transmisji nabożeństwa w internecie.
Jesteśmy gotowi zorganizować szkolenie dające
podstawy obsługi sprzętu. Nie musicie się niczego obawiać. Zgłoście się do mnie, a uzyskacie dodatkowe informacje. Z pewnością poczujecie radość z tej pracy, wiedząc, jak wiele osób oczekuje

Życzę miłego studiowania,
Sekretarz ds. literatury - Amelia Stolarska
1-SZEGO PAŹDZIERNIKA (sobota) zapraszamy wszystkich diakonów na ok 30 minutowe spotkanie, które odbędzie się w bocznej Sali,
10 minut po nabożeństwie dopołudniowym.
Jan Pawlak i Mirosław Gancarz

na transmisje z naszych nabożeństw. Św. Paweł
napisał, że wszystko może w Chrystusie Jezusie,

CYTAT NA DZISIAJ

a ja dodam podobną myśl dla tych, którzy uwa-

„Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się

żają, że do tej pracy się nie nadają: „Wszystkiego

zbytnio o swoje życie, o to, co macie jeść i pić,

możesz się nauczyć z Bożą pomocą”. Oczekuję

ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać.

więc na każdą chętną osobę, która nie odmówi

Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a cia-

pomocy w realizacji naszego powołania.

ło więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom

Jan Pawlak
LEKCJE BIBLIJNE – IV KWARTAŁ
(PAŹDZIERNIK-GRUDZIEŃ)
JUŻ DOSTĘPNE!
Drodzy,
Jeśli chcecie nabyć kolejny numer Lekcji Biblijnych
zapraszam do stoiska w biblioteczce (środkowe pomieszczenie boczne obok kaplicy). Najpierw trzeba dokonać zamówienia, a w kolejnym tygodniu

w powietrzu: nie sieją ani żną i nie zbierają do
spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż
wy nie jesteście ważniejsi niż one? (....)
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie:
co będziemy jeść? co będziemy pić? czym
będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz
niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo i o Jego
sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam
dodane”. Mat 6, 25-34
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