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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”.

Zbliżamy się do czasu wakacyjno-urlopowego 

i tym biuletynem pragniemy podsumować edy-

cję 2016/17. Staraliśmy się umieszczać najważ-

niejsze informacje z wydarzeń w naszym zborze.  

Szukaliśmy dobrych tematów do przemyślenia 

lub pogłębienia wiedzy, zachęcaliśmy do zapo-

znania się z informacjami zdrowotnymi. Nie za-

pominaliśmy też o dzieciach, dla których umiesz-

czaliśmy materiały do poszerzania znajomości 

Pisma Świętego poprzez zabawę.

Teraz nadszedł moment krótkiej przerwy.

W nowym sezonie przystąpimy do pracy z nowy-

mi pomysłami. Możecie się w to włączyć przysy-

łając swoje propozycje. 

Wszyscy pragniemy jak najlepiej spędzić czas 

wypoczynku. Prawdopodobnie mamy już mniej 

więcej nakreślone plany. Nikt jednak w dzisiej-

szym świecie nie może być pewny, czy uda się 

wszystko zrealizować, tak jak to sobie wyma-

rzyliśmy. Na szczęście mamy z kim skonsulto-

wać nasze plany! Możemy się powierzyć w ręce 

naszego Pana, który najbardziej pragnie naszego 

szczęścia. Może kolejny raz będziemy prosili 

z wiarą o Jego nadzór i korektę tego, co zapla-

nowaliśmy? Poprośmy Boga, który wie, czego 

nam najbardziej potrzeba. Niech Stwórca na-

wet pokrzyżuje naszą wizję na wakacje, abyśmy 

tylko szli drogą, którą On chce nas prowadzić.  
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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”
10.06 – „Fałszywi nauczyciele”



Czy jesteście gotowi przedstawić swoją prośbę 

w ten sposób Bogu i przyjąć z Jego ręki wszyst-

ko, co uczyni?

Świat jest pełen przemocy i grzechu. Czasem 

wydaje się nam pociągający i ciekawy. Wszystko 

może mieć dobry koniec, jeśli tylko nasze uszy, 

oczy i serce będą złączone z Bożą wolą. Jesteśmy 

świadomi tego, jaka jest wola Boża. Od nas bę-

dzie zależało, gdzie zaniosą nas nasze nogi i co 

znajdzie się w naszych rękach.

Pozostaje nam życzyć wszystkim dobrego, zdro-

wego wypoczynku i szczęśliwego powrotu do do-

mów i do zborów, aby wspólnie chwalić Jezusa, 

który wywalczył nam otwarcie drzwi do wiecz-

ności.

Niech nasze zachowanie i usta oddają chwałę 

Bogu i opowiadają Dobrą Nowinę tym, z który-

mi przyjdzie nam się spotkać. Obyśmy mogli uj-

rzeć w niebie owoc naszego obcowania z Panem. 

Może nawet już tu na ziemi…

Janusz Pawlak
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ROCZNICE:
W dniach 11 - 24 czerwca urodziny obchodzą:

Drogim Siostrom i Braciom życzymy zdrowia, 
radości i nieustającej wyobraźni do wymyśla-
nia nowych marzeń. A potem upartej konse-
kwencji do ich realizowania. 
Niech dobry Bóg prowadzi Was po ścieżce 
wiodącej do wieczności, przymnoży wiary  
i obdaruje Was mądrością.

ZAKOCHANI W BOGU

Pragniemy złożyć życzenia naszym nowo 

ochrzczonym Siostrom i Braciom. Wierzymy, że 

chrzest jest dowodem Waszej ogromnej miłości 

do Boga. Życzymy Wam, by związek z Panem 

Bogiem był trwały, czuły i pełen zaufania. Niech 

żadne zwątpienie nie pojawia się w Waszej głowie, 

bo najlepsze co mogliście zrobić, to zapragnąć 

nowo narodzenia. Proces nowo narodzenia już 

się w Was rozpoczął, a my, jako Wasza rodzina, 

chcemy Was wspierać, byście wzrastali i nabierali 

sił. Cieszymy się ogromnie, że jesteście z nami. 

Niech dobry Bóg Wam błogosławi. Pamiętajcie, 

Bóg jest wszechmogący. Ufajcie mu.

Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbija-

ją się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie 

mdleją, idą, a nie ustają. (Iz. 40,31)

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA: 

• Środy godz. 18:00

spotkanie modlitewne (Sala Katechetyczna) 

• Czwartki godz. 17:00

spotkanie Adwentystycznej Grupy Integracyjnej 



ZDROWIE / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

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.

CO ZROBIĆ, ABY KOMARY TRZYMAŁY SIĘ OD NAS Z DALEKA? 
Trzeba stosować żele, spraye lub kremy, które zapo-

biegają ukąszeniom. Mogą być na bazie następu-

jących olejków eterycznych: lawendy prawdziwej 

(wąskolistnej, Lavandula vera); palczatki imbiro-

wej, Palmarosa (Cymbopogon martinii); pelargonii 

(olejek geraniowy, Pelargonium asperum). Pamię-

taj, że te preparaty trzeba nanosić regularnie i czę-

sto, zwłaszcza jeśli się pocisz! Nie zapominaj także,  

że kwas mlekowy wydzielany w trakcie pocenia się, 

zwłaszcza w trakcie uprawiania sportu, szczegól-

nie przyciąga komary. Zazwyczaj komary odstrasza  

zapach pomidorów, pelargonii i mięty. 

Uważaj na świeczki rzekomo cytronelowe, które nie-

kiedy w ogóle nie zawierają olejku cytronelowego. 

Lepiej wokół zwykłej świeczki nanieść kilka kropli 

olejku eterycznego cytronelowego (Cymbopogon 

nardus), szybko wyparują. 

Możesz także zażywać tabletki z witaminą B1 (tia-

mina). Gdy tiamina jest usuwana przez skórę, wy-

dziela się zapach odstraszający wiele komarów (za-

pytaj farmaceutę o dawkowanie, ponieważ różni się 

w zależności od producenta). Jednak niektóre koma-

ry przyzwyczajają się do tego zapachu i nie odlatują…  

Nie stosuj perfum, które mogą przyciągać komary. 

Komary mogą pomylić Cię z kwiatami! 

WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH! 

Nie drap się, ponieważ to nasila swędzenie. Postaraj 

się raczej ochłodzić miejsce po ukąszeniu, kładąc zim-

ny kompres lub kostki lodu zawinięte w ściereczkę. 

4 MUSZKIETERÓW KONTRA KOMARY 

Aby zapobiec ukąszeniom lub złagodzić ból po uką-

szeniu, możesz nanosić na skórę olejki eteryczne 

zawierające duże ilości geraniolu. Odpowiednie ilo-

ści znajdziemy w olejku eterycznym cytronelowym 

jawajskim (Cymbopogon nardus lub Cymbopogon 

winterianus), geraniowym (Pelargonium asperum), 

z eukaliptusa cytrynowego (Eucalyptus citriodora), 

a jeszcze lepiej zadziała olejek palmarozowy (Cym-

bopogon martinii). Olejki eteryczne należy stosować 

w rozcieńczeniu 10% (10 kropli olejku eterycznego 

na 90 kropli gęstego oleju roślinnego, np. oliwy z oli-

wek, oleju arganowego). Na posmarowanej w ten 

sposób skórze komarom nie jest już łatwo kąsać. 

1. Olejek eteryczny cytronelowy (jawajski lub cejloń-

ski, oba możesz stosować) zawiera dużo geraniolu, 

cytronelolu i cytronelalu. Ma wyjątkowo silny za-

pach cytrynowy. Dobrze znane jest jego działanie 

odstraszające owady, a także antyseptyczne działanie 

na skórę. Dzięki właściwościom przeciwbólowym  

i przeciwzapalnym pomaga na ból stawów i mięśni. 

W zastosowaniu miejscowym, wcierany w skórę lub 

używany do masażu, łagodzi zapalenie ścięgien lub 

bólów mięśniowych, a także działa łagodząco na 

miejsca po ukąszeniach owadów i odstrasza komary. 

Możesz go łączyć z olejkiem eterycznym z eukalip-

tusa cytrynowego, jeśli stan zapalny jest duży, oraz  

z olejkiem palmarozowym, aby działanie było jesz-

cze intensywniejsze. 
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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

2. Olejek eteryczny Geranium rosat (Pelargonium 

x asperum), pelargonii pachnącej (Pelargonium 

graveolens) ma mocny zapach. To olejek eteryczny 

wzmacniający, pobudzający, a oprócz tego działa na 

jelita antyseptycznie i przeciwrobaczo. Zastosowany 

zewnętrznie działa przede wszystkim antyseptycz-

nie i ściągająco. Pomaga w gojeniu się ran, oparzeń 

i uszkodzeń skóry. Te właściwości są więc cenne po 

ukąszeniu, jeśli rana trudno się goi, a także aby zapo-

biec ewentualnej infekcji. 

3. Olejek eteryczny palmarozowy (Cymbopogon 

martinii) pozyskiwany jest z aromatycznego ziela 

palczatki imbirowej rosnącej na zboczach Himala-

jów, na obszarze Tybetu, Nepalu i Indii. Ma bardzo 

przyjemny zapach podobny do róży. Jest przede 

wszystkim znakomitym środkiem odstraszającym, 

ponieważ zawiera dużo geraniolu. Jest również olej-

kiem ogólnie wzmacniającym o właściwościach 

antyseptycznych, przydatnych w leczeniu np. do-

legliwości górnych dróg oddechowych lub moczo-

wo-płciowych. Stosowany jest w przypadku krótko-

trwałego zmęczenia ogólnego, a także na nadmierne 

pocenie się. 

4. Olejek eteryczny z eukaliptusa cytrynowego  

(Eucalyptus citriodora) ma charakterystyczny, bar-

dzo cytrynowy zapach. Bardzo dobrze odstrasza ko-

mary. Dobrze działa też antyseptycznie na skórę, ma 

właściwości przeciwzapalne i przeciwbólowe.

MLECZKO ODSTRASZAJĄCE OWADY 

Do smarowania odkrytych części ciała możesz przy-

gotować mleczko, które skutecznie odstrasza owady. 

• 5 ml gliceryny (opcjonalnie, dla lepszego rozpusz-

czania), 

• 30 kropli olejku eterycznego Citronella, 

• 30 kropli olejku eterycznego z geranium, 

• 10 kropli olejku eterycznego z lawendy, 

• 10 kropli olejku eterycznego z eukaliptusa cytry-

nowego, 

• 2 krople olejku eterycznego z mięty pieprzowej, 

• 10 ml olejku z neem, 

• olejek jojoba. 

Wlej olejki eteryczne i glicerynę do butelki o pojem-

ności 100 ml. Dodaj olejek z neem i dopełnij olejkiem 

jojoba. Nałóż kilka kropli na odsłoniętą skórę; powta-

rzaj co kilka godzin.

PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE 

WARSZAWA-CENTRUM
10.06 – Krzysztof Romanowski
17.06 – Paweł Lazar


