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CZY ZNASZ JEZUSA? 

Być może pytanie postawione w tytule uważasz za 

bardzo banalne. Przecież wszyscy chrześcijanie znają 

Jezusa. Bardziej lub mniej, ale Go znamy. Czytamy 

o nim każdego dnia studiując Pismo Święte. Mó-

wimy o nim w kościele każdego tygodnia. Chrystus 

jest przedmiotem naszych rozmyślań i rozważań. Jest 

przecież w centrum naszego całego duchowego życia. 

Na Chrystusie wsparte są wszystkie filary wiary chrze-

ścijańskiej. Gdyby nie Jego bosko-ludzka natura, bez-

grzeszne życie, niewinna śmierć, cudowne zmartwych-

wstanie, wniebowstąpienie, orędownicza służba i nadzieja 

chwalebnego powrotu, nasza wiara i religia nie miałyby 

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 niesłyszących – lewy rząd z przodu 
Klasa młodzieżowa (gimnazjum, liceum) – 
mała kaplica

Zapraszamy wszystkich, którym hałas i osła-
biony słuch utrudniają udział w szkole so-
botniej, do naszego pomieszczenia zwanego 
„biblioteką”.
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PLAN NABOŻEŃSTWA
  9:30 – I część nabożeństwa
– apel misyjny, studium biblijne w grupach 
11:00 – II część nabożeństwa
– kazanie Słowa Bożego

Zapraszamy do studium Biblii w Szkole  
Sobotniej. Tytuł lekcji bieżącego kwartału:
“Duch Święty i uduchowienie”
18.03 – „Zasmucanie Ducha Święty i sprzeci-
wianie się mu”
25.03 – „Dzieło Ducha Świętego” 



żadnego sensu i racji bytu. Chrystus jest wy-

pełnieniem naszych marzeń i tęsknot. 

Aby bardziej się do niego przybliżyć i poznać 

otwieramy najczęściej cztery Ewangelie, które 

jak wierzymy są wiarygodnym źródłem Jego 

życia i działalności. Dzięki tym sprawozda-

niom wiemy, jak niezwykłe było Jego poczę-

cie, życie i śmierć. Jesteśmy w stanie powie-

dzieć, gdzie się narodził, wychował, prowadził 

swoją działalność, jak również zakończył swo-

je życie.

Czy wiesz, że w Biblii oprócz Ewangelii jest 

jeszcze Księga, która w szczególny i wyjąt-

kowy sposób przedstawia Jezusa? To Księga, 

którą moglibyśmy nazwać piątą Ewangelią. 

Księga ta, jest przez wielu chrześcijan bardzo 

rzadko studiowana. Niezwykłość tej księgi 

polega na tym, że jest objawieniem Jezusa 

oraz objawieniem przekazanym przez Jezu-

sa. Czy jesteś zainteresowany tą tajemniczą  

Księgą? Wierzę, że dzisiaj otwierając Pismo 

Święte poznamy Jezusa takiego, jakim powin-

nyśmy go poznać dzisiaj. 

pastor Krzysztof Romanowski
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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.

ROCZNICE:
W dniach 18 - 28 marca urodziny obchodzą:

Kochanym Solenizantom życzymy ustawicz-
nego poczucia młodości na duszy, ciele i sercu.
Życzymy Wam, aby dojrzałość przejawiała się 
w aspektach duchowych, a w codziennej rado-
ści życia górowała dziecięca energia, bezgra-
niczne zaufanie i beztroska.

PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE 

WARSZAWA-CENTRUM

18.03 – Krzysztof Romanowski

 - Światowy Dzień Młodzieży

25.03 – Zespół All4Him

01.04 – Maciej Matter

08.04 – Krzysztof Romanowski

15.04 – Krzysztof Romanowski (Wieczerza)

22.04 – Piotr Heród

29.04 – Jarosław Trojanowsk



NABOŻEŃSTWO 

SOBOTNIE 

Z ALL4HIM 

Za tydzień, 25 marca, bę-

dziemy gościć zespół mło-

dzieżowy ALL4Him z Diecezji Południowej. 

Będzie to wyjątkowa forma nabożeństwa. 

Wierzymy, że będzie to niezwykłe przeży-

cie, o co już dzisiaj się modlimy. Zapraszamy 

wszystkich do uczestnictwa w tym nabożeń-

stwie. 

Zwracamy się jednocześnie z wielką prośbą.  

Poszukujemy miejsc noclegowych dla 18 osób. 

Jeśli ktoś może przyjąć choćby jedną osobę, na 

jedną noc, będziemy ogromnie wdzięczni.

Prosimy o kontakt w tej sprawie ze starszym 

zboru – Janem Pawlakiem, tel. 22 313-14-48  

lub 606-710-411.

Dziękujemy za pomoc i współpracę!

WARSZTATY MUZYKI GOSPEL 

Znany brytyjski muzyk, kompozytor, solista,  

juror i trener – Ken Burton – będzie pro-

wadził chór gospel podczas IV Międzyna-

rodowych Warsztatów Gospel w Cieszynie 

(30.04 – 01.05.2017). Muzyk wystąpi również 

1 maja 2017 r. ze specjalnym koncertem.

Na czym polegają Warsztaty Gospel?

Uczestnicy biorą udział w szkoleniu z repertuaru 

muzyki gospel pod okiem wybitnego specjalisty, 

tworząc chór, który wystąpi podczas koncertu fi-

nałowego w Cieszynie.

Więcej informacji na temat warsztatów i koncer-

tu można znaleźć na tablicy ogłoszeń.

SPOTKANIA KLUBU SENIORÓW

Drodzy Seniorzy! 

Przypominamy o spotkaniu, które odbędzie 

się 19 marca (niedziela), czyli już jutro, o godz. 

14.00. Zaplanujcie sobie czas na to spotkanie. 

Mamy nadzieję, że nikogo nie zabraknie.

Na inauguracyjnym spotkaniu klubu senio-

ra będzie omawiany trudny i krępujący, ze 

względu na swój intymny charakter temat. 

Nietrzymanie moczu (NTM) dotyka co ósmą 

kobietę w wieku do 39 lat, co drugą po me-

nopauzie. Większość ukrywa ten problem na-

wet przed lekarzem. A nietrzymanie moczu to 

choroba, którą – choć jest przewlekła – można 

skutecznie leczyć. NTM dotyczy obojga płci, 

ale kobiety cierpią z tego powodu dwa razy 

częściej niż mężczyźni. Na spotkaniu poda-

ne będą wskazania i ćwiczenia jak uporać się 

z tym problemem. Nasze kolejne spotkania 

będą poświęcone między innymi udzielaniu 

pierwszej pomocy. Zaproście znajomych, któ-

rzy pragną nauczyć się prawidłowego postę-

powania w nagłych przypadkach. Może się 

okazać, że nasze umiejętności uratują komuś 

życie. Warto więc skorzystać z planowanego 

szkolenia. 

Zapraszamy!

ODWIEDZINY W PIĄTKOWE 

WIECZORY

Jeżeli są wśród was chętni, którzy pragnęliby od-

wiedzin w piątkowe wieczory, aby wspólnie roz-

począć Dzień Pański, prosimy o zgłaszanie się do 

starszego zboru, Macieja Mattera.

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

PROSIMY O WYŁĄCZANIE 

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

PODCZAS NABOŻEŃSTW.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:

Spotkania środowe

W każdą środę o godz. 18 zapraszamy na spotka-

nie 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 Szabat.

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE 

Wszystkich chętnych, którzy w sobotę po nabo-

żeństwie chcą zjeść pyszną zupę, ogrzać się, spędzić 

czas w gronie przyjaciół lub poznać nowe osoby, 

zachęcamy do zejścia na dół do sal katechetycznych.


