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twoim życiem. Dba o ciebie tak, jak dobry pasterz.

Jezus często posługiwał się porównaniami, po to by

Każdy twój krok jest Mu znany. Każdemu dał cel

ludzie mogli lepiej Go zrozumieć.

w życiu, w każdym złożył swoje dary, udzielił zdol-

To, że porównał nas do swoich owieczek jest dla nas

ności, uformował charakter i temperament. Nie

ogromnym zaszczytem. Dobry pasterz wyprowa-

musisz się lękać, bo On zabezpiecza twój los. Choć

dza swoją trzodę na pastwiska, czuwa nad jej bez-

w twym sercu powstają wątpliwości, dramaty, trud-

pieczeństwem, dogląda każdej owcy, a te, które są

ne sytuacje i czujesz się zagubiony, to nie jesteś sam.

chore, bierze na ramiona i uzdrawia. Sprawdza, czy

Jeśli zabłądzisz, On pozostawi w bezpiecznym miej-

wszystkie wróciły z pastwiska, każdą zna po imie-

scu wszystkie owce, by szukać tylko ciebie.

niu, o każdej wie wszystko.

Dlatego tak ważne jest, by poprzez poddanie się

Czy to nie wspaniałe? Jezus wie o tobie wszystko.

Jego woli uwierzyć i iść za Pasterzem. Dopóki owce

Chce dać ci to, czego potrzebujesz i chce wspierać

tak robią i idą za Nim, pilnując się Jego głosu - są

cię wtedy, gdy tego potrzebujesz. On kieruje całym

bezpieczne.

WSZYSTKICH GOŚCI zapraszamy do
przyłączenia się do jednej z grup podczas studium biblijnego w głównej sali kościoła. Prowadzimy dodatkowo klasy:
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:
“Paś owieczki moje. 1 i 2 List Piotra”
01.04 – „Piotr”
08.04 – „Dziedzictwo nieznikome”

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 osłabiony słuch utrudniają udział w szkole sobotniej do naszego pomieszczenia zwanego
„biblioteką”.

c.d. na str. 2

PAŚ OWIECZKI MOJE...

c.d. ze str. 1

Na ile więc ty w codziennym życiu słuchasz głosu

czuli na potrzeby innych, możemy ich wzmacniać

Boga? Idąc za nim, będziesz czuł się w obowiązku

i pomagać im pokonywać trudności, aby pozostali

wypełniać słowa Jezusa – “Paś owieczki moje”.

wierni i wytrwali z Nim do końca.

Podążając w ślad za naszym Pasterzem, także i my

Pewnego razu sceptyk zapytał chrześcijanina: Gdzie

rozglądajmy się wokół i odnajdujmy zagubione

jest piekło? Chrześcijanin odrzekł: Na końcu życia,

owce, podnośmy je na duchu i dodawajmy im otu-

w którym nie było Chrystusa...

chy w tej podróży do życia wiecznego. Pozostając

M.A.

WIECZERZA PAŃSKA

wiedział: „Jeślibyś więc składał dar swój na ołtarzu

15 kwietnia obchodzić będziemy w naszym zborze

i tam wspomniałbyś, iż brat twój ma coś przeciw-

pamiątkę śmierci naszego Pana i Zbawcy – Wie-

ko tobie, zostaw tam dar swój na ołtarzu, odejdź

czerzę Pańską.

i najpierw pojednaj się z bratem swoim, a potem

Warto już dziś rozpocząć szczególne rozmowy

przyszedłszy, złóż dar swój” (Mat. 5, 23-24).

z Bogiem i bliskimi wyznając wszelkie grzechy

Nie czekaj do ostatniej chwili. Mamy pełne dwa

i niewłaściwe zachowania, które powodowały nie-

tygodnie, aby uregulować nasze wzajemne stosun-

porozumienia, smutek i ból u innych. Jezus po-

ki, a później przyjąć pamiątkę największej poko-

ROCZNICE:
W dniach 1 - 14 kwietnia urodziny obchodzą:

ry i dowodu miłości Bożej okazanej na Golgocie.
Z pewnością pragniesz żyć w gronie kochających
się nawzajem dzieci Bożych, a nie zagniewanych,
obrażonych, skłóconych, nieumiejących wybaczyć
grzesznych ludzi.
Niechaj nigdy obraz poszczącego, przychodzącego
przed Boże oblicze, wyciągającego rękę po chleb
i wino przy pamiątce wieczerzy człowieka nie kojarzy nam się ze słowami Izajasza: „Oto gdy pościcie, kłócicie się i spieracie, i bezlitośnie uderzacie
pięścią” (Izaj. 58, 4). Niech dowód bycia dziećmi
Bożymi objawi się w tym gdy „jesteśmy uczniami
Jezusa i mamy miłość wzajemną, a nie tylko o niej

Kochanym Solenizantom życzymy ustawicznego poczucia młodości na duszy, ciele i sercu.

mówimy” (J 13, 35)

Jan Pawlak

PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE
WARSZAWA-CENTRUM
01.04 – Maciej Matter
08.04 – Krzysztof Romanowski
15.04 – Krzysztof Romanowski (Wieczerza)

OGŁOSZENIA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
ODWIEDZINY

NIETYPOWY BOHATER

Od kwietnia młodzież ze zboru warszawa cen-

Ukazał się właśnie nowy nakład książki “Niety-

trum będzie odwiedzać osoby starsze, które

powy Bohater” – pierwszej publikacji opowiada-

wyrażą chęć takich odwiedzin. Odwiedziny

jącej historię szeregowca Dossa.

będą odbywały się w piątkowe popołudnia raz

Cena u sekretarza ds literatury dwukrotnie tań-

w miesiącu. W trakcie takich spotkań będziemy

sza niż w regularnej sprzedaży – zapraszam do

śpiewać, modlić się oraz studiować Słowo Boże.

biblioteczki po nabożeństwie.

Grupa młodzieży nie będzie większa niż 5 osób.

Amelia Stolarska

Wszystkie osoby, które chcą zaprosić młodzież na
takie spotkanie, proszone są o bezpośredni kon-

PATHFINDERS

takt ze mną lub pod numerem: +48 791 733 188.

Najbliższe zbiórki Pathfinders (wszystkie grupy):

Maciej Matter

FESTIWAL HOSANNA „POŁĄCZENI”
14-17 KWIETNIA 2017

Połączeni
Festiwal Hosanna
14 –17.04.2017

8 i 22 kwietnia: 16:00-19:30.

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA:
• Środy godz. 18:00
spotkanie modlitewne (Sala Katechetyczna)
• Czwartki godz. 17:00
spotkanie Adwentystycznej Grupy Integracyjnej
• Piątki godz. 18:00
wspólne rozpoczęcie Sabatu

Jak co roku zapraszamy na festiwal Hosanna

• Piątki godz. 18:00

do Częstochowy. W tym roku trwa on aż 4 dni,

biblijne spotkanie młodzieżowe

a głównym mówcą będzie pastor Tihomir Lazic

• Niedziele od godz. 10:00

– z departamentu młodzieży Wydziału Trans

lekcje religii dla dzieci i młodzieży

-Europejskiego. Zgłoszenia indywidualne – do
10 kwietnia, dla wykonawców – do 4 kwietnia
br. Więcej informacji na tablicy ogłoszeń lub na
www.mlodzi.adwent.pl/hosanna2017/

• Niedziela (9 kwietnia) godz. 14:00
spotkanie seniorów
• Piątek (7 kwietnia) godz. 18:00
uroczystość chrztu świętego

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.

KSIĄŻKI

PROSIMY O WYŁĄCZENIE

Wszystkich chętnych do zakupu książek o tema-

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

tyce religijnej (i nie tylko!) zapraszamy po na-

PODCZAS NABOŻEŃSTWA

bożeństwie do biblioteczki (pomieszczenia między małą kaplicą a szatnią) lub do kontaktu
z sekretarzem ds. literatury - Amelią Stolarską,
tel. +48 505 050 389, amelia_w@o2.pl

DARY NA MULTIMEDIA
W marcu zebraliśmy na multimedia 2.621zł, co

OGŁOSZENIA

daje łączną kwotę 6.921 zł.

Jeżeli chcesz zamieścić ogłoszenie w naszym

Wdzięczni za składane dary dziękujemy wszyst-

biuletynie, pisz na adres: behatala@friend.pl lub

kim za każdą złotówkę.

jalakpaw@wp.pl

W dalszym ciągu zbieramy na kamery i mikser,
które są niezbędne do prowadzenia transmisji
nabożeństw na żywo.

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE
Wszystkich chętnych, którzy w sobotę po nabożeństwie chcą zjeść pyszną zupę, ogrzać się, spędzić czas w gronie przyjaciół lub poznać nowych,
zachęcamy do zejścia na dół do sal katechetycznych.
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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