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ZDUMIEWAJĄCE FAKTY ZE ŚWIATA DRZEW
Lubię patrzeć na świat i widzieć

zujące dlaczego natura może być dla nas

dotyk Boga. Otaczająca przyro-

wzorem.

da jest przepełniona dowodami

Ostatnio rekordy popularności w na-

o pięknym, mądrym i pełnym
miłości dotyku naszego Stworzyciela.

szym kraju, i nie tylko, bije książka niemieckiego leśnika, Petera
Wohllebena pt. „Sekretne życie

Jakiś czas temu pastor

drzew”. To czego można dowie-

Andrzej Siciński wygłosił

dzieć się o życiu drzew, o ich
porozumiewaniu się, o ich

zywał swoje inspiracje książką pt. „Biologia

sposobie na życie i przetrwa-

dziesięciu przykazań” Wolfganga Wicklera.

nie jest tak oszałamiające i tak

Wspaniałe przykłady z życia przyrody, poka-

nieprawdopodobne, że po każ-

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”
29.04 – „Życie dla Boga”
06.05 – „Cierpienie dla Chrystusa”

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

kazanie, w którym przeka-

c.d. ze str. 1

dym rozdziale ma się ochotę wołać „chwała Panu”.
Zachwycające jest to, jakie sposoby mają drzewa,
by ostrzec się przed żyrafami, które zjadają im list-

ROCZNICE:
W dniach 28 kwietnia - 12 maja urodziny
obchodzą:

ki, albo o niepisanych zasadach savoir-vivre’u, które
określają, jak ma wyglądać porządny mieszkaniec
lasu pierwotnego. Ba! Co powinien robić lub na co
może sobie pozwolić! Niebywałe jest zadawanie pytania przez autora, czy drzewa są ukrytymi estetami.
Myśleliście kiedykolwiek w ten sposób o drzewach?
Stosunkowo często można usłyszeć o zachęceniach
do przyjrzenia się światu zwierząt i wyciągania
wniosków z ich funkcjonowania. Zapewniam Was,
że oczy otworzycie szeroko ze zdumienia, jak przeczytacie opis wieloletnich obserwacji tego leśnika
o życiu drzew. Każdy przykład był dla mnie dowodem na to, jak pięknie Bóg stworzył nasz świat.
A my, tak bardzo jesteśmy zapatrzeni w siebie, że nie
widzimy ogromu mądrości i miłości w otaczającym
nas świecie drzew, roślin, kwiatów…
Czasami przyjdzie nam do głowy podumać nad losem
zwierząt. Tymczasem życie drzew jest wprost oszałamiające. Gwarantuję, że po przeczytaniu „Sekretnego życia drzew” dziesięć razy zastanowisz się nad zerwaniem jednego bodaj listka z drzewa. O wycinaniu
drzew już nie wspomnę…

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

Sylwia Choryło

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

PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE
WARSZAWA-CENTRUM

wspólne rozpoczęcie Sabatu

29.04 – Jarosław Trojanowski

• „Nareszcie w niebie”

06.05 – Krzysztof Romanowski

Kolejny wykład z Apokalipsy już dziś,

13.05 – Andrzej Siciński

29 kwietnia, o godz. 17:30.

20.05 – Zbigniew Makarewicz

OGŁOSZENIA / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
RADA ZBORU

NOC MUZEÓW

11 maja 2017 (czwartek) odbędzie się posie-

Kolejny raz weźmiemy udział w ogólnopolskim

dzenie Rady Zboru. Prosimy zgłaszać wszel-

wydarzeniu „Noc Muzeów”.

kie propozycje i uwagi do starszych zboru lub

Od następnej niedzieli będziemy ustawiali kon-

pastora.

strukcje do wyeksponowania Biblii i plansz.
W dniach 14-20 maja powinniśmy rozdać jak

ODWIEDZINY

najwięcej ulotek. Potrzeba wielu rąk do ich rozpo-

Od kwietnia młodzież z naszego zboru re-

wszechnienia. Przygotowaliśmy 20 000 sztuk ulo-

gularnie odwiedza osoby starsze. Odwiedzi-

tek. Zostało nam niewiele czasu. Zapraszamy do

ny odbywają się w piątkowe popołudnia raz

udziału w przygotowaniach.

w miesiącu. W trakcie takich spotkań śpiewa-

Dziś będzie można zgłosić się do współpracy.

my, modlimy się oraz studiujemy Słowo Boże.

Potrzebni są ochotnicy do różnych aktywności.

Grupa młodzieży nie jest większa niż 5 osób.

Wystawę planujemy udostępniać w godzinach

Wszystkie osoby, które chcą zaprosić mło-

18:00–24:00. Potrzebujemy ludzi do ochrony, pil-

dzież na takie spotkanie, proszone są o bez-

nowania wystawy, wręczania literatury, oprowa-

pośredni kontakt ze mną lub pod numerem:

dzania po wystawie, służenia w każdy możliwy

+48 791 733 188.

sposób. Osoby przyjmujące zgłoszenia będą stały
Maciej Matter

przy drzwiach wyjściowych, aby każdy miał szansę zadeklarować swoją pomoc. Oczekujemy na

KĄCIK DLA DZIECI W BOCZNEJ KAPLICY

Wasze zgłoszenia. Zorganizujmy to wydarzenie

Miło nam poinformować, że od kilku tygodni

z przekonaniem, że w ten sposób możemy przybli-

nagłaśniane są również boczne pomieszczenia

żyć wielu osobom chwałę i potęgę naszego Boga.

naszej kaplicy. Jeśli Ty lub Twoje dziecko podczas
nabożeństwa potrzebujecie większej przestrzeni
z kącikiem dla najmłodszych, to zapraszamy do
małej kaplicy.

PROSIMY O WYŁĄCZENIE
TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
PODCZAS NABOŻEŃSTWA

SPOTKANIE SENIORÓW
7 maja 2017 (niedziela) odbędzie się kolejne spotkanie Klubu Seniora.
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.

„NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ”
Wiele osób zauważa, że w dzisiejszych czasach

Kochanym Jubilatom, aby miłość w nich płonę-

nastąpił swego rodzaju deficyt miłości. Coraz

ła najjaśniejszym i najcieplejszym płomieniem,

częściej zaczynamy wątpić, czy moż-

który rozświetli i ogrzeje następne po-

na zakochać się na całe życie. Miłość

kolenia, dając wiarę w to, że miłość

stała się ekskluzywną cnotą, która

nie jest pustym wymysłem poetów,

jest dostępna tylko dla wybrańców.

ale dzieje się naprawdę.

W naszym zborze wybrańcami mogą

Dziękujemy Wam za Waszą miłość,

czuć się Krystyna i Zdzisław Kotowie.
22 kwietnia 2017 minęło 60 lat jak kwitnie ich

dziękujemy, że możemy patrzeć i uczyć się
od Was, dziękujemy, że rozsiewacie ją szerokim

miłość.

gestem i nie zatrzymujecie dla siebie.

Z okazji diamentowych godów życzymy naszym

Niech Wasza miłość nigdy nie ustaje.

kącik dla dzieci

RUT
Wszystkie słowa napisane poniżej pochodzą z Księgi
Rut. Znajdź je w rozsypance literowej.
RUT

MOAB

JĘCZMIEŃ

ELIMELECH

BOAZ

SANDAŁ

NOEMI

MARA

CÓRKA

MACHLON

OBED

ZIARNO

KILION

ISAJ

SYN

BETLEJEM

DAWID

POLE

ORPA

KŁOS

LUD

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
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie - ul. Foksal 8 | www.warszawa.adwent.pl | www.facebook.com/adwentysci.warszawa

BIULETYN

Redakcja: Jan Pawlak, Mariola Ananiów, Sylwia Choryło, Beata Dutkowska, Aleksandra Lawaty-Cichy,
Dorota Szambelan. Skład: Szymon Chalupka, Tomasz Chalupka, Jarosław Szambelan.

