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WSZYSTKICH GOŚCI zapraszamy do 
przyłączenia się do jednej z grup podczas 
studium biblijnego w głównej sali kościoła. 
Prowadzimy 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 osłabiony słuch utrudniają udział  
w szkole sobotniej do naszego  
pomieszczenia zwanego „biblioteką”.

CZY ZAPROSIŁEŚ BOGA DO SWOJEJ RODZINY?

Dzień Matki, Ojca i Dzień Dziecka. Osobne dni 

tworzące jedną rodzinę. Najsilniejszą jednostkę 

społeczną i duchową – domowy kościół.

Dorośli mają tendencję do oddzielania świata 

materialnego/społecznego od duchowego, któ-

ry traktują jakby istniał tylko od czasu do czasu 

i wcale nie był integralną częścią doczesnego ży-

cia. Bóg na pewno jest w kościele, widzi nas i słu-

cha, ale  już w domu, w pracy czy w tramwaju już 

go nie ma przy nas, że jest już daleki w przestwo-

rzach. Wystarczy uwierzyć i zapragnąć Jego nie-

ustannej obecności. Być z Nim wciąż w kontakcie. 

Mieć świadomość, że realny świat, dostępny zmy-

słom, obejmuje również tę część niewidzialną, ale 

równie rzeczywistą.

Na rodzicach spoczywa ogromna odpowiedzialność 

wprowadzenia dziecka w rzeczywistość. Do nich 

należy pokazać dziecku trwałą hierarchię wartości.

Na pierwszym miejscu On – Bóg. Czy tak jest 

w Twojej rodzinie? Czy u Ciebie jest tak jak mówił 

Jezus? Czy na pierwszym miejscu stawiasz Boga?

Rodzina jest miejscem, gdzie dziecko po raz pierwszy 
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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”
27.05 –  „Bądź tym, kim jesteś”
   3.06 – „Proroctwa i Pismo Święte”



słyszy o Bogu. Pierwsze modlitwy będą począt-

kiem pełnego miłości dialogu z Bogiem. Dlatego 

tak ważne jest zapraszanie do Waszej rodziny Boga, 

który jest Ojcem, który jest Miłością. On przyjdzie, 

nie tylko w swym majestacie, ale w swej ojcowskiej 

bliskości, by to co wielkie i święte mogło napełnić 

serca tak, by miłość między Wami była możliwa, 

by  łączyła i budowała. Trzeba tylko powierzyć Mu 

siebie, rodzinę i pozwolić mu działać.

On pomaga przetrwać kryzysy, znów zobaczyć 

dobro w małżonku i radość w opiece nad dzieć-

mi. Bóg działa w naszych relacjach, przemawia 

wewnątrz rodziny, pośrodku naszych domów, 

w dialogu, dramacie, wątpliwościach i wzlotach. 

Tylko On się nie narzuca i czeka cierpliwie na 

Wasze wspólne - tak, sumę dwóch serc, dziecię-

cych marzeń i starań.

Gdy Go usuniecie lub dacie drugoplanową rolę to 

będziecie zdani tylko na własne siły. Więc poszu-

kajcie go w swojej rodzinie, wspólnie.

Drugą  instancją jest właśnie rodzina. Wycho-

wanie w chrześcijańskiej rodzinie jest przeka-

zywaniem nie tyle wiedzy, co wiary. Wynika 

z osobowości i postawy rodziców i prowadzi do 

dojrzałości duchowej. To wy i wasza więź oparta 

na Bogu, miłości, prawdzie i szacunku.

 Mariola Ananiów
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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 godz. 10-13  

lekcje religii dla dzieci  

i młodzieży szkolnej

PROGRAM USŁUGIWAŃ  
W ZBORZE  
WARSZAWA-CENTRUM

27.05 – Władysław Polok
03.06 – Maciej Matter
10.06 – Krzysztof Romanowski
17.06 – Paweł Lazar
24.06 – Jarosław Trojanowski



Matka jest królową w swojej rodzinie. W jej mocy 

leży kształtowanie charakteru dzieci, przygotowanie ich do wyż-

szego, nieśmiertelnego życia. Anioł by nie mógł prosić o wyższe 

posłannictwo, matka bowiem wykonując swą pracę działa dla 

Boga. Niech tylko uświadomi sobie wysoki charakter swego 

zadania, a przybędzie jej odwagi. Niech pojmie wartość  

swego dzieła, niech przywdzieje zupełną zbroję Bożą,  

by mogła oprzeć się pokusie dostosowania się do 

świata. Działa dla doczesności i dla wieczności.

Matka jest w domu królową, a dzieci są jej pod-

danymi. Ma domem rządzić mądrze, z godnością 

swego macierzyństwa. Jej wpływ musi być prze-

ważający; jej słowo - prawem. Jeśli jest prawdziwą 

chrześcijanką, jest pod kontrolą Bożą, dzieci będą 

okazywać jej szacunek.

fragment z E.G. White, „Chrześcijański Dom”

Wszystkim Mamom, z okazji ich wy-

jątkowego dnia, życzymy dużo zdrowia, 

uśmiechu i optymizmu na co dzień, ale przede 

wszystkim błogosławieństw Bożych i radości ze 

swoich pociech, tych małych i dużych. 

NOC MUZEÓW ZA NAMI

Organizatorzy Nocy Muzeów serdecznie dzięku-

ją wszystkim, którzy przyłożyli swe serce i ręce 

do reklamy, montażu i demontażu wystawy Pi-

sma Świętego. Było naszą radością widzieć wielu 

wyznawców na każdym etapie przygotowania 

i funkcjonowania wystawy. Księga pamiątkowa, 

do której wpisywali się uczestnicy, jest dowodem 

wartości poniesionego trudu. Każdy uczestnik 

otrzymał również do domu lekturę do przeczyta-

nia. Spotkanie tych, którzy może nigdy nie prze-

kroczyliby progów naszego kościoła z pewnością 

nie pozostaną bez echa w ich życiu. Prośmy na-

szego Pana o deszcz Ducha Świętego, aby zasiane 

ziarno przyniosło obfity plon.
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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

ODESZŁA SIOSTRA STANISŁAWA LISEK 

Pragniemy ze smutkiem poinformować, że 

24 maja w godzinach porannych zmarła nasza 

siostra – Stanisława Lisek, żona byłego pastora. 

Informacja na temat pogrzebu zostanie podana 

w sobotę na nabożeństwie.

Stanisława Lisek urodziła się 26 kwietnia 

1923 w Hruszowie. Chrzest przyjęła w czerwcu 

1937 roku. W roku 2017 przewieziona została do 

Domu Opieki Samarytanin, gdzie poczuła się jak 

w domu. Niestety nie było jej dane pozostać tam 

zbyt długo. Zostanie pochowana na cmentarzu 

Wólka Węglowa, obok swojego męża, z którym 

dzieliła trud pracy pastorskiej.

Szczególne słowa podziękowania ślemy do sióstr 

Elżbiety Gancarz i Anny Cichockiej, które opieko-

wały się siostrą Stanisławą, wykazały wiele troski 

i cierpliwości w najtrudniejszym okresie życia sio-

stry Lisek. Siostra Cichocka nie tylko zaangażowała 

się fizycznie, ale pełniła rolę opiekuna i nauczyciela 

duchowego. Każdego dnia czytała swej sąsiadce 

Boże Słowo i rozmawiała z chorą o nadziei. 

Drogie siostry - Elu i Aniu - dziękujemy za wasz 

trud i poświęcenie, w imieniu zmarłej, jak rów-

nież w imieniu Zboru Warszawa-Centrum.

WYKŁADY „APOKALIPSA” 

Zapraszamy na kolejny wykład z Apokalipsy. Dziś 

o godz. 17:30 omawiana będzie ciekawa i wspa-

niała wizja Nowej Ziemi. Czy może być coś pięk-

niejszego i ciekawszego? W imieniu pastora Jaro-

sława Trojanowskiego serdecznie zapraszamy.

BURZA MÓZGÓW!

W związku z faktem, że mamy możliwość korzy-

stania z pomieszczeń znajdujących się pod tara-

sem naszej kaplicy, z wejściem od ulicy, szukamy 

dobrych propozycji na ich jak najlepsze wykorzy-

stanie. Prosimy zgłaszajcie Wasze propozycje do 

Starszych Zboru. Każda sugestia zostanie prze-

myślana i przedyskutowana. 

Janusz Pawlak

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.


