
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”.

Reformacja 500 
„Pod koniec października słowa reformacja 

i protestantyzm będą odmieniane we wszystkich  

mediach i przez wszystkie przypadki. 

Takie jest prawo jubileuszów. Oby 

w tej masie słów nie zagubio-

no tego, co w proteście Lutra  

i reformacji było najważniejsze” 

Tak piszą w artykule wstępnym 

do specjalnego „reformacyjnego”  

w ydania „Znaków Czasu” jego  

autorzy – pastorzy Andrzej Siciński 

i Mirosław Harasim. I rzeczywiście o reforma-

cji i Marcinie Lutrze ostatnio dużo się mówi, 

i  to nawet w tak katolickim kraju, jak Polska.

Obchodom święta reformacji towarzyszą sym-

pozja i konferencje naukowe, liczne publikacje  

w prasie, wystawy, koncerty charytatywne 

i spotkania modlitewne. Uwieńcze-

niem tych wszystkich działań  

będą specjalne dziękczynne na-

bożeństwa reformacyjne, które 

odbędą się w wielu kościołach  

protestanckich we wtorek 31  

października, dokładnie 500 lat od 

chwili, gdy wówczas mało znany mnich 

i profesor teologii ks. dr Marcin Luter przybił 

swoje słynne tezy do drzwi kościoła zamkowego 
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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:
„Zbawienie wyłącznie przez wiarę. List do 
Rzymian”
28.10 – „Usprawiedliwienie przez wiarę”



w Wittenberdze. Również dla adwentystów dnia 

siódmego jest to wydarzenie wielkiej wagi, gdyż 

historyczne i teologiczne korzenie adwentyzmu 

tkwią w tym szczególnym teologiczno-myślo-

wym ruchu znanym jako reformacja XVI wieku.  

Faktycznie w doktrynie naszego Kościoła są obecne  

wszystkie reformacyjne „sola” – sola fide, sola 

gratia, sola scriptura i solus Christus (tylko wia-

ra, tylko łaska, tylko Pismo, tylko Chrystus). Jako 

adwentyści wierzymy również, że reformacja  

to nie przypadkowe wydarzenie historyczne, które  

zapoczątkowało proces podziału Kościoła zachod-

niego, ale Boży ruch reformy, który spowodował  

odnowę Kościoła i chrześcijańskiej pobożności.

Sądzę, że są powody, by w dniu, w którym tak wielu  

protestantów będzie świętować ten wyjątkowy  

jubileusz, także adwentyści dnia siódmego 

jako również protestanci, wyrazili szczególną 

wdzięczność Bogu. 

Dlatego w najbliższy wtorek pragniemy spotkać 

się na wyjątkowym „nabożeństwie reforma-

cyjnym”, by wspomnieć dzieło ks. dra Marcina 

Lutra, a chwałę za to oddać jedynemu Bogu. 

W zagadnienia genezy reformacji wprowadzi nas 

pastor Andrzej Siciński, redaktor naczelny Wy-

dawnictwa „Znaki Czasu”, który wygłosi na ten 

temat okolicznościowy referat, a Słowem Bożym 

podzieli się z nami przewodniczący Kościoła  

pastor Jarosław Dzięgielewski. O muzyczną opra-

wę naszego nabożeństwa zadba Chór Adventus.  

Będzie to czas refleksji, modlitwy i wielbienia 

Boga. Zatem do zobaczenia we wtorek o godz. 

18. Zdaję sobie sprawę, że nabożeństwo na Foksal 

we wtorek nie będzie zwyczajnym wydarzeniem,  

ale raz na 500 lat adwentyści chyba mogą mieć 

nabożeństwo dnia trzeciego! 
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PROGRAM USŁUGIWAŃ W ZBORZE 

WARSZAWA-CENTRUM

28.10 – Władysław Kosowski
04.11 – Andrzej Siciński (chrzest)
11.11 – Grzegorz Korczyc
18.11 – Marek Micyk
25.11 – Mariusz Maikowski

Mariusz Maikowski



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.

Pierwszym frontem, na którym szatan z nami wy-

grywa, są nasze myśli. Zdania, które powtarzamy  

sobie z dnia na dzień, które wsiąkają w nasz 

umysł i nawet nie wiadomo kiedy stają się czę-

ścią naszej osobowości. Nie umiem. Nie potrafię.  

Nikogo nie obchodzę. To wszystko nie ma sensu… 

Te utarte ścieżki naszego myślenia to najłatwiej-

szy sposób, by poddać się bez walki. Jedyną dro-

gą do zwycięstwa jest wiara, wbrew własnym 

uczuciom. W to, że On może. Że On już wygrał.  

Że da nam mądrość. A Jego łaska jest wystar-

czająca. Z życzeniami, aby w najbliższych tygo-

dniach słowa Boga wygrywały w naszych my-

ślach z podszeptami szatana….

— Mówisz: To niemożliwe

— Bóg mówi: Wszystko jest możliwe (Łk.18:27)

— Mówisz: Jestem zbyt zmęczony

— Bóg mówi: Ja ci dam odpoczynek (Mt. 11:28-30)

— Mówisz: Nikt mnie nie kocha

— Bóg mówi: Kocham cię (Jan 3:16)

— Mówisz: Już dłużej nie mam siły

— Bóg mówi: Moja łaska jest  

     wystarczająca (2 Kor. 12:9)

— Mówisz: Nie mogę tego wszystkiego zrozumieć

— Bóg mówi: Pokażę ci, którą drogą masz iść    

     (Przyp.3:5-6)

— Mówisz: Nie potrafię tego zrobić

— Bóg mówi: Wszystko możesz (Fil.4:13)

— Mówisz: Nie mogę

— Bóg mówi: Ja jestem w stanie (2 Kor. 9:8)

— Mówisz: To wszystko nie jest tego warte

— Bóg mówi: To będzie tego warte (Rzym. 8:28)

— Mówisz: Nie mogę sobie tego wybaczyć

— Bóg mówi: Wybaczam ci (1 Jan 1:9)

— Mówisz: Nie radzę sobie

— Bóg mówi: Zaspokoję wszystkie twoje  

     potrzeby (Fil. 4:19)

— Mówisz: Boję się

— Bóg mówi: Nie dałem ci ducha bojaźni  

     (2 Tym 1:7)

— Mówisz: Zawsze się o wszystko martwię  

     i wszystko mnie denerwuje

— Bóg mówi: Wszystkie troski swoje zrzuć  

     na mnie (1 Piotra. 5:7)

— Mówisz: Nie jestem wystarczająco bystry

— Bóg mówi: Ja daję ci mądrość (1 Kor. 1:30)

— Mówisz: Czuję się samotny

— Bóg mówi: Nigdy cię nie zostawię  

     ani nie opuszczę (Hebr. 13:5)

Szukamy 16 osób chętnych, które chciałyby stać się posiadaczami Uwspółcześnionej Biblii 
Gdańskiej (Biblia Gdańska z uwspółcześnionym językiem) – średni format, standardowa czcion-
ka, kolor do wyboru; morski, brąz, bordowy, granatowy. Jeżeli uzbieramy 16 zamówień, Biblię 
będzie można zakupić w promocyjnej cenie ok. 60 zł! 

Zgłoszenia przyjmują: Amelia Stolarska oraz Kamil Olszewski

U W S P Ó ŁC Z E Ś N I O N A  B I B L I A  G DA Ń S K A

Beata Dutkowska

Autor nieznany
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PROJEKCE FILMÓW
Z okazji 500-lecia Reformacji zapraszamy do naszego  
kościoła na projekcje filmów fabularnych:
Sobota (28.10), godz. 18:00 – LUTER
Sobota (04.10), godz. 18:00 – WESLEY

SZKOLENIE
W dniu 5 listopada (niedziela) o godzinie 10:00  
w naszym zborze odbędzie się szkolenie z obsługi  
transmisji nabożeństw w serwisie YouTube. 
W związku z tym zapraszamy wszystkich zaintere-
sowanych pomocą w rozwoju misji w mediach. 
Foksal Media Team 

KOMITET NOMINACYJNY
Kolejne spotkanie komitetu odbędzie się w nie-
dzielę (29 października) o godz. 15:00

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE
Wszystkich chętnych, którzy chcą zjeść pyszną 
zupę, ogrzać się, spędzić czas w gronie przyja-
ciół lub poznać nowych, zachęcamy do zejścia 

po nabożeństwie na dół, do sali katechetycznej.

ZAJĘCIA RELIGII
dla dzieci i młodzieży w każdą niedzielę, zgod-
nie z planem. Rodziców chętnych zapisać swoje  
dzieci na zajęcia religii prosimy z o kontakt  
z Julią Szczepaniak +48 506 090 156

WYKŁADY
Zapraszamy na dwa ostatnie wykłady z serii  
„Życie ma sens”, prowadzone przez pastora  
Mariusza Maikowskiego.
29.10 niedziela godz.18:00 „Uwolnienie od winy” 
05.10 niedziela godz. 18:00 „Czy stoimy u progu 
końca świata?”

NABOŻEŃSTWO DZIĘKCZYNNE
W najbliższy wtorek (31 października) 
o godz. 18:00 w naszym zborze odbędzie się 
uroczyste nabożeństwo dziękczynne z okazji 
Jubileuszu 500-lecia Reformacji. Koniecznie 
przyjdźcie i zaproście znajomych!

ZMIANA CZASU
Już dzisiaj w nocy (28/29 października  
2017) przestawiamy zegarki o godzinę do tyłu 
i zmieniamy czas z letniego na zimowy. Wszystkim 
życzymy smacznego snu podczas długiej nocy!

PROSIMY O WYŁĄCZENIE 

TELEFONÓW  

KOMÓRKOWYCH  

PODCZAS NABOŻEŃSTWA

BIBLIJNE SPOTKANIA 
MŁODZIEŻOWE

SPOTKANIA MODLITEWNEZBIÓRKA PATHFINDERS

Sobota - 11 listopada,  
godz. 16.00-19.30.

W każdy wtorek i piątek 
godz. 19.00

W każdą środę o godz. 18:00  
w sali katechetycznej

Chcielibyśmy podziękować za Wasz odzew i zasubskrybowanie naszego zboro-
wego kanału na YouTube. Mamy już ponad 100 subskrybentów, a to oznacza, 
że wszystkie programy nagrywane w naszym zborze są dostępne pod adresem 
youtube.com/adwentysciwarszawa

e: behatala@friend.pl

Masz pytanie? Potrzebujesz porady? Masz odczucia, którymi chciałbyś podzielić się z kierownictwem zboru?  Napisz lub zadzwoń:

Mariusz Maikowski (pastor): T: +48 509 39 39 31, E: maik@nadzieja.pl
Jan Pawlak (starszy zboru): T: +48 606 710 411, E: jalakpaw@wp.pl


