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…LECZ Z NICH NAJWIĘKSZA JEST

Bóg nie kocha nas dla naszych zalet, ale kocha nas

MIŁOŚĆ. (1 KOR. 13,13)

z naszymi zaletami. Kocha nie dlatego, że Ty jesteś

Miłość – najważniejszy z owoców Ducha Świętego.

dobry, ale dlatego, że to on jest dobry.

Najpiękniejszy i najwspanialszy owoc – dostępny

Miłość jest oddechem prawdy i piękna. Kto kocha

o każdej porze roku i w zasięgu każdej ręki. Może go

ten ma ufną więź z Bogiem, bo wie, że nie byłoby

zebrać każdy, bez żadnych ograniczeń.

miłości bez Boga, bo Bóg jest miłością.

Wszystko bez miłości jest niczym.

Miłość przede wszystkim…, a Boża miłość przemie-

„Miłość porusza się na dwóch nogach: jedną z nich

nia życie, więc pozwól kochać się Bogu.

g

jest miłość do Boga, drugą do ludzi. Rób wszystko,
ANI JEDNA WALENTYNKA!

Boga”. (św. Augustyn)

Mały Staś był cichym i nieśmiałym chłopcem. Pew-

Miłość Boża to coś więcej niż ludzkie uczucie, pięk-

nego dnia wrócił do domu i oznajmił matce, że

ne choć ograniczone i zależne od wielu czynników.

chciałby przygotować walentynkę dla każdej oso-

Boża miłość nie stanowi żadnych warunków i jest na

by ze swojej klasy. Serce matki ścisnęło się z bólu.

wieki.

Chciała, żeby porzucił ten pomysł, gdyż wiele razy

PLAN NABOŻEŃSTWA
9:30 – I część nabożeństwa – apel misyjny
10:00 – Studium biblijne w grupach
11:00 – II część nabożeństwa – kazanie Słowa Bożego
Zapraszamy wszystkich, którym hałas i osłabiony słuch utrudnia udział w Szkole Sobotniej do pomieszczenia obok (biblioteczki). Pragniemy pomóc w czerpaniu korzyści z ważnych i wspaniałych
materiałów i myśli z jakimi przychodzicie na pierwszą część nabożeństwa.
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

c.d. na str. 2

żebyś nie kuśtykał, ale biegnij na obu, aż do samego

c.d. ze str. 1

obserwowała, jak dzieci wracały razem ze szkoły,

Po południu postawiła na stole ciasteczka i szklankę

a jej syn zawsze podążał kilka kroków za grupą ró-

mleka. Usłyszawszy gwar dziecięcych głosów, wyj-

wieśników. Dzieciaki śmiały się, rozmawiały i brały

rzała przez okno. Jak zwykle dzieci zbliżały się całą

pod ręce, ale nigdy nie włączały Stasia do swego

gromadą, śmiejąc się i bawiąc w najlepsze. Za nimi

kręgu. Mimo wszystko kobieta zdecydowała, że po-

jak zawsze maszerował samotnie Staś. Tego dnia

może synowi w realizacji jego zamierzenia. Kupiła

szedł nieco szybciej niż zazwyczaj. Była pewna, że

mu papier, klej i kredki. Przez trzy tygodnie, każde-

jej synek wybuchnie płaczem jak tylko wejdzie do

go wieczoru Staś trudził się nad wykonaniem trzy-

domu. Zauważyła, że jej syn ma puste ręce, więc kie-

dziestu pięciu walentynkowych kart.

dy otworzyły się drzwi, pospiesznie przełknęła łzy.

Nadszedł ranek 14 lutego i Staś wprost nie posiadał

- Przygotowałam dla ciebie ciasteczka i mleko - po-

się z podniecenia. Starannie ułożył kartki, zapako-

wiedziała.

wał je do torby i wybiegł z domu. Matka postanowi-

Staś jednak zdawał się nie słyszeć jej słów. Masze-

ła, że upiecze jego ulubione ciasteczka, które poda

rował dziarsko z twarzą rozjaśnioną uśmiechem

mu na deser ze szklanką mleka. Dobrze wiedziała,

i powtarzał tylko:

że jej synowi będzie przykro, więc może ciasteczka

- Ani jednej. Ani jednej...

nieco złagodzą smutek. Myśl o tym, iż Staś na pew-

Serce matki ścisnął ból.

no nie dostanie wielu walentynek, a może nawet

A potem jej syn dodał:

wróci bez żadnej, sprawiała jej ogromny ból.

- Nie zapomniałem zrobić ani jednej. Ani jednej! g

OGŁOSZENIA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ZAPRASZAMY DO STADIUM BIBLII W SZKOLE SOBOTNIEJ.
TYTUŁ LEKCJI BIEŻĄCEGO KWARTAŁU:
“DUCH ŚWIĘTY I UDUCHOWIENIE”

25.02 – „Duch Święty i Jego dary” - Dzień Ko-

18.02 – „Duch Święty i Jego owoc”

respondencyjnej Szkoły Biblijnej

g

PATHFINDERS
To już 5 lat naszego szczepu drużyn „War-

jaźnie, które zostaną na całe życie, odnaleźli-

szawskie Siekierki”! Dokładnie pięć lat temu

śmy nasze miejsce w kościelnej społeczności

w małej kaplicy naszego kościoła odbyły się

i możemy bardziej zbliżać się do Boga.

zapisy do nowopowstającej drużyny. Nikt się

W Warszawie mamy obecnie 3 drużyny: zu-

wtedy nie spodziewał, że harcerstwo okaże

chów (poniżej 10 roku życia), harcerzy (do

się tak wielkim sukcesem, a drużyna w War-

16 roku życia), harcerzy starszych (16+) – wy-

szawie zostanie największą w Polsce. Za nami

zwań nie brakuje. Osoby chętne do współpra-

wiele wspaniałych zbiórek, wspólnych wyjaz-

cy mogą zgłaszać się do Błażeja lub do Marty

dów czy też po prostu towarzyskich spotkań,

Szupert (Zuchy).

a jeszcze więcej przed nami! Zawarliśmy przy-

Czuwaj!

g

OGŁOSZENIA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE
Wszystkich chętnych, którzy w sobotę po nabożeństwie chcą zjeść pyszną zupę, ogrzać się, spędzić

ROCZNICE:
W dniach 18 lutego - 3 marca obchodzą:

czas w gronie przyjaciół lub poznać nowych, zachęcamy do zejścia na dół do sal katechetycznych.
WYDAWNICTWO ZNAKI CZASU...
...zamierza wydać kilka tanich książek misyjnych.
By zdobyć na to środki, musi ono zwolnić stany
magazynowe. Dlatego uruchomiono projekt ewangelizacyjny o nazwie „PO KOSZTACH”. Polega on
na wyprzedaży zapasów produktów po najniższej
cenie. Tytuły książek wraz z ceną są umieszczone
na tablicy ogłoszeń. Formularze do zamówień są
dostępne w środkowym pomieszczeniu bocznym Biblioteczce. Proszę o przekazywanie podpisanych
formularzy do Amelii Stolarskiej po nabożeństwie.
Sekretarz ds. literatury - Amelia Stolarska
tel. 505-050-389

amelia_w@o2.pl

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:
Środy godz. 18:00
- spotkanie modlitewne (Sala Katechetyczna)
Czwartki godz. 17:00
- spotkanie Adwentystycznej Grupy Integracyjnej

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

Piątki godz. 18:00
- wspólne rozpoczęcie Sabatu
SPOTKANIA MŁODZIEŻOWE:
Piątki godz. 18:00
- wspólne studiowanie Biblii
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.

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

PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE
WARSZAWA-CENTRUM
18.02 – Dariusz Górski
25.02 – Jarosław Trojanowski
04.03 – Paweł Lazar
11.03 – Mirosław Karauda
18.03 – Krzysztof Romanowski

– Krzysztof Romanowski
(tel. 501935643, krzysztof.romanowski@adwent.pl)

25.03 – Zespół All4Him

W czasie ferii zimowych zajęcia religii
będą odwołane.

kącik dla dzieci

DEBORA
Historię Debory możemy znaleźć w 4. i 5. rozdziale Księgi Sędziów. Dobora jako jedyna kobieta
będąca sędzią, została opisana w Biblii. Była też prorokinią.
Debora pomogła Barakowi w walce przeciwko Syserze, dowódcy armii kananejskiej. Najeźdźcy uciekli.
Sysera natomiast schował się w namiocie
kobiety o imieniu Jael, która dała mu się
napić mleka i położyła go spać. Potem zabiła
go. Następnie przyszedł Barak i zobaczył, że
jego wróg Sysera nie żyje.
W piątym rozdziale możemy znaleźć pieśń
o bitwie, którą ułożyła Debora.
Wpisz podkreślone wyrazy do krzyżówki.

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
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