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WIECZERZA CZESEM PRZEBACZENIA I POJEDNANIA

Czy wiesz, że Tobie również przebaczono…, 

więc wybacz, byś był zbawiony.

Przebaczenie ma charakter doświadczenia we-

wnętrznego. Jest osobistą decyzją odpuszcze-

nia przewinień innych wobec nas. Dokonuje 

się ono w głębi serca i nie zależy od zachowań 

bliźniego. To, czy poczuwa się on do odpowie-

dzialności za wyrządzone zło, czy nadal trwa 

wobec nas w postawie nieżyczliwości to nie 

jest istotne, bo to nie dzięki jego zmianie mu 

wybaczamy. Przebaczenie zależy od decyzji 

serca, jest bezwarunkowe.

Pozostawmy osąd Bogu, gdyż jest sprawiedli-

wym sędzią, my tylko wybaczmy.

Chrześcijanie wybaczają, bo im też zostało 

wybaczone. Akceptując wybaczenie i łaskę 

Boga uczymy się wybaczać.

Przebaczenie należy zacząć od siebie. Naj-

trudniej jest pojednać się z samym sobą, bo 

każdy z nas ma o coś żal do samego siebie.

Przebaczyć sobie to przyjąć siebie z Bożą 

miłością, kierować się tą miłością, prawdą 

i odpowiedzialnością. Człowiek, który sobie 

przebaczył, pamięta o swojej przeszłości, ale 

WSZYSTKICH GOŚCI zapraszamy do 

przyłączenia się do jednej z grup podczas stu-

dium biblijnego w głównej sali kościoła. Pro-

wadzimy dodatkowo klasy: 

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:
“Paś owieczki moje. 1 i 2 List Piotra”
15.04 – „Królewskie kapłaństwo”
22.04 – „Współżycie społeczne” 



nie po to, by rozpaczać, lecz po to, by wyciągać 

wnioski, by zniknął ból i rozżalenie wspomina-

nych błędów z przeszłości. Pojednać się ze sobą to 

pojednać się z całą swoją historią po to, by mieć 

siłę i nadzieję na teraz.

Pojednać się z samym sobą to także przebaczyć 

innym ludziom krzywdy, które mi wyrządzili. 

Zło, którego doznałem od innych, jest już prze-

szłością. Jest bólem, który już przeżyłem. Jeśli 

natomiast nadal w moim sercu podtrzymuję żal 

do bliźnich i nie przebaczam im, to sam siebie 

krzywdzę. Przebaczenie leży w moim interesie 

i daje mi szansę na pogodniejszą teraźniejszość 

i przyszłość. 

Pojednanie, podobnie jak samo przebaczenie, jest 

pewnym procesem. Wymaga dłuższego czasu, dla-

tego też konieczna jest cierpliwość i wiara w Boga, 

która przychodzi przez modlitwę.   MA
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ROCZNICE:
W dniach 15 - 27 kwietnia urodziny obchodzą:

Kochanym Siostrom i Braciom życzymy, by 
kolejny rok życia był czasem błogosławionym. 
Niech będzie w nim przewaga czynów mądrych, 
niech będzie wypełniony spotkaniami z ludźmi, 
którzy dają autentyczną miłość i zainteresowanie, 
a wiara w moc Bożą niech nieustająco wzrasta.

PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE 

WARSZAWA-CENTRUM
15.04 – Krzysztof Romanowski (Wieczerza)
22.04 – Piotr Heród
29.04 – Jarosław Trojanowski

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

• Piątki godz. 18:00

biblijne spotkanie młodzieżowe 

• Niedziele od godz. 10:00

lekcje religii dla dzieci i młodzieży

PROSIMY O WYŁĄCZENIE 

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

PODCZAS NABOŻEŃSTWA



ODWIEDZINY

Od kwietnia młodzież ze zboru Warszawa 

Centrum będzie odwiedzać osoby starsze, któ-

re wyrażą chęć takich odwiedzin. Odwiedziny 

będą odbywały się w piątkowe popołudnia raz 

w miesiącu. W trakcie spotkań będziemy śpie-

wać, modlić się oraz studiować Słowo Boże. 

Grupa młodzieży będzie niewiększa niż 5 osób. 

Wszystkie osoby, które chcą zaprosić mło-

dzież na takie spotkanie, proszone są o bez-

pośredni kontakt ze mną lub pod numerem: 

+48 791 733 188.

Maciej Matter

PATHFINDERS

Najbliższa zbiórka Pathfinders (wszystkie grupy) 

odbędzie się w sobotę 22 kwietnia w godzinach: 

16:00-19:30. Zapraszamy.

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE 

Wszystkich, którzy w sobotę po nabożeństwie 

chcą zjeść pyszną zupę, ogrzać się, spędzić czas 

w gronie przyjaciół lub poznać nowych, zapra-

szamy na dół do sal katechetycznych.

KĄCIK DLA DZIECI W BOCZNEJ  

KAPLICY

Miło nam poinformować, że od kilku tygodni 

nagłaśniane są również boczne pomieszczenia 

naszej kaplicy. Jeśli Ty lub Twoje dziecko podczas 

nabożeństwa potrzebujecie większej przestrzeni 

z kącikiem dla najmłodszych, to zapraszamy do  

małej kaplicy.

LEKCJE RELIGII 

Jeżeli chciałbyś, aby Twoje dziecko dołączyło do  

nauki religii, zgłoś się do katechetów: 

Szkoła podstawowa i gimnazjum – Julia Szczepaniak 

(tel. 506090156, juliaszczepaniak07@gmail.com) 

Liceum – Krzysztof Romanowski (tel. 501935643, 

krzysztof.romanowski@adwent.pl)

OD REDAKCJI

Poszukujemy osob do składania biuletynu zboro-

wego. Jeżeli masz dostęp do programu kompute-

rowego Adobe InDesign i chciałbyś stać się częścią 

biuletynowego zespołu, zapraszamy do kontak-

tu na adres: redakcja@warszawa.adwent.pl lub  

behatala@friend.pl.

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

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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kącik dla dzieci 
JĘZYK MIGOWY

Posługując się językiem migowym odczytaj werset z Księgi Izajasza 56:2.

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.


