
BIULETYN

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”.

WITAMY wszystkich uczestników nabożeń-

stwa w Zborze Warszawa-Centrum. Po kilku 

miesiącach spotykamy się znów, aby 

przekazywać Wam ważne infor-

macje dotyczące życia naszego 

zboru. Chcemy też dzielić się 

z Wami różnymi historiami  

i duchowymi przemyśle-

niami. Mamy nadzieję, że 

wypoczęliście i nabraliście sił 

na nowy sezon wyzwań, jaki stoi 

przed naszym Zborem. 

Przebywając podczas wakacji w różnych miej-

scach, spotykaliśmy wielu ludzi i przeżywa-

liśmy różne doświadczenia, niektóre wesołe, 

inne pełne strachu i niepewności.

Pamiętam, jak otrzymałem SMS 

z wiadomością: „Módlcie się za 

nas, gdyż wokół nas szaleje 

okropna nawałnica. Bardzo 

się boimy. Jesteśmy na obozie 

w lesie”. Sama ta wiadomość 

zwiastowała grozę przeżywaną 

przez młodych ludzi. Następne-

go dnia dowiedzieliśmy się o tra-

gedii, jaka spotkała harcerzy będących 

w niedalekiej odległości od naszego obozu 

Pathfindersów. Dziś możemy Bogu dzięko-
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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:
“Ewangelia w Liście do Galatów”
16.09 – „Życie według Ducha ”
23.09 - „Ewangelia i kościół”



wać, że nic złego nikomu z naszej młodzieży 

się nie stało.

Napiszcie, jak przebiegały Wasze dni waka-

cji i urlopu. Co przeżyliście z Bogiem? Być 

może przyszły komuś do głowy myśli, którymi 

chcielibyście się z nami wszystkimi podzielić? 

Jesteśmy otwarci na Wasze relacje. Jeśli mogą 

one przynieść Bogu chwałę nie zatrzymujcie 

ich dla siebie, z chęcią umieścimy je w naszym 

biuletynie. 

Piszcie na adres: redakcja@warszawa.adwent.pl. 

Życzę Wam wszystkim wielu Bożych Błogo-

sławieństw.

Jan Pawlak
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ROCZNICE:
W dniach 16 - 29 września urodziny obchodzą:

Drogim Siostrom i Braciom życzymy zdro-
wia, radości i nieustającej wyobraźni do wy-
myślania nowych marzeń. A potem upartej 
konsekwencji do ich realizowania.

WITAMY w naszym gronie pastora Mariusza 

Maikowskiego wraz z małżonką. Życzymy, aby 

czas spędzony w nowym miejscu był nie tyl-

ko miły, ale również obfitował w owoce pra-

cy ewangelizacyjnej i duszpasterskiej. Mamy 

nadzieję na dobrą współpracę. Z pewnością 

nawiązane zostaną nowe przyjaźnie. Niechaj 

wszystko wypełnia ogrom Bożego błogosła-

wieństwa. 

PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE 

WARSZAWA-CENTRUM
16.09 – Mirosław Harasim
23.09 – Piotr Stachurski
30.09 – Paweł Lazar



FELIETONY                                                                         

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.

KILKA SŁÓW O WIERZE

Kiedy mówimy o zabezpieczeniu naszych potrzeb, 

na początku przychodzą nam do głowy nasze po-

trzeby fizyczne: jedzenie, woda, mieszkanie itd. 

Ale posiadamy też potrzeby duchowe, które są nie 

mniej ważne od powietrza jakim oddychamy. Pra-

gniemy Bożego przebaczenia i jesteśmy głodni Jego 

miłości. Ci, którzy jeszcze nie zaufali Bogu, często 

próbują zaspokoić te potrzeby władzą, posiada-

nymi rzeczami lub związkami z ludźmi. Ale tylko 

związek z Bogiem może wypełnić tę pustkę. Tylko 

wiara zapewnia pełnię w tym zepsutym świecie. 

Kiedy zwracasz się do Boga z wiarą, Bóg rozpoczy-

na proces leczenia starych ran. Ale są takie rany, 

które nie zostaną w pełni uleczone po tej stronie 

nieba. Tak jak stare urazy odzywają się, gdy nad-

chodzi zmiana pogody, przeszłe emocjonalne rany 

mogą zacząć boleć w najmniej oczekiwanych mo-

mentach. Blizny są oznaką zdrowienia, krokiem 

przybliżającym nas do pełni. Podziękuj Bogu za 

uzdrowienie, którego doświadczyłeś. A kiedy Jezus 

powróci, otrze wszelką łzę z oczu. I wtedy doświad-

czysz pełnego uzdrowienia.

„Problemy” i „radość” to dość niezwykła para, coś 

jak połączenie sardynek i czekolady. Ale Bóg wy-

daje się lubić rzeczy nieprawdopodobne. Wybrał 

nieumiejącego się wysłowić Mojżesza jako swojego 

rzecznika, a prostych rybaków jako misjonarzy. Te 

wybory niosły za sobą wyzwania. Ale kiedy wiara 

przełamuje granice, Bóg działa w cudownie nie-

prawdopodobny sposób. Patrz na swoje problemy 

nie jak na przeszkody, ale jak na możliwości. Kiedy 

będziesz polegał na Bogu, Jego chwała będzie przez 

Ciebie świeciła – i niespodziewana radość stanie się 

twoją nagrodą.

(„Daily whispers of faith”, Barbour Publishing)

OGŁOSZENIA                                                                     

DRODZY WSPÓŁWYZNAWCY I PRZYJACIELE

Już od sierpnia możemy korzystać z transmisji 

naszych nabożeństw w internecie. Pragniemy nie 

tylko transmitować obraz mówcy z ujęcia jednej 

kamery, ale chcemy, aby obraz był żywy i przycią-

gający, pokazujący szerzej charakter nabożeństw, 

wykładów czy spotkań. Do takiej transmisji po-

trzebujemy jeszcze jednej, a najlepiej dwóch kamer, 

których koszt wynosi 8 tysięcy złotych. Nie mamy 

tych pieniędzy. Dotychczas zebrane dary pozwoliły 

na zakup ważnego sprzętu, bez którego i ta jedna 

kamera nie pozwalała na transmisję. 

Teraz zwracamy się do wszystkich z gorącą proś-

bą o składanie darów na ten cel w kopertach lub 

wpłacając bezpośrednio skarbnikowi zboru Pawło-

wi Stolarskiemu. Jesteśmy przekonani, że okażecie 

swoją hojność i gotowość odpowiedzenia na naszą 

prośbę, za co już dziś dziękujemy z całego serca.

Jan Pawlak
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ZAPRASZAMY NA LEKCJE RELIGII

Zapraszamy na lekcje religii dla dzieci i młodzieży.

Poniżej przedstawiamy plan lekcji:

Niedziela 10 września

Gimnazjum klasa 2 i 3 od godziny 9:00 do 11:00

Podstawówka klasa 6 i 7 od godziny 11:00 do 13:00

Podstawówka klasa 4 i 5 od godziny 13:00 do 15:00

Niedziela 17 września

Podstawówka klasa 2 i 3 od godziny 10:00 do 12:00

Podstawówka klasa 1 od godziny 12:00 do 14:00

Lekcje będą odbywać się co dwa tygodnie dla każdej 

grupy wiekowej.

Uwaga! Plan może ulec zmianie, o wszelkich zmia-

nach i korektach będziemy informować drogą SMS.

Julia Szczepaniak

+48 506 090 156 

juliaszczepaniak07@gmail.com

NOC ŚWIĄTYŃ

W tym roku nasz zbór znów zostanie otwarty 

dla wszystkich, którzy będą chętni do zapozna-

nia się z zasadami wiary kościoła ADS, uzyska-

nia odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące 

naszego kościoła, jak i porozmawiania z pasto-

rem. Zaproście koniecznie swoich znajomych 

na Noc Świątyń do Kościoła Adwentystów 

Dnia Siódmego.

16 września 2017 godziny otwarcia: 18:00-22:00

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA

W każdą środę o godz. 18.00 zapraszamy na 

spotkanie modlitewne do Sali Katechetycz-

nej. Nasze spotkania nie zostały przerwa-

ne nawet w okresie urlopowym. Zawsze 

były osoby z radością biorące czynny udział. 

Znajdź trochę czasu i przybądź chodź raz,  

a przekonasz się, że warto odłożyć inne sprawy, 

aby spotkać się przy Słowie Bożym i wspólnie 

pomodlić. 

500-LECIE REFORMACJI

Z okazji 500-lecia Reformacji zapraszamy na 

bezpłatne projekcje filmów fabularnych o boha-

terach wiary. Projekcje będą odbywały się przy  

ul. Foksal 8 o godz. 18:00

23.09 – Jan Wycliffe

30.09 – Płonący Pielgrzym

07.10 – Boży Banita

14.10 – koncert charytatywny zespołu New Heaven

21.10 – Jan Hus

28.10 – Luter

04.11 – Wesley

PROSIMY O WYŁĄCZENIE 

TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH 

PODCZAS NABOŻEŃSTWA


