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POZNAJ
NASZ ZBÓR
W kolejnym odcinku z cyklu „Poznaj nasz zbór” rozmawiamy z Piotrem Wiszniewskim, który
w naszym zborze pełni funkcję starszego zboru. O jego drodze do poznania Boga, o godzeniu życia
zawodowego ze służbą w Kościele, a także o wyzwaniach, które stoją przed stołecznym zborem.
Biuletyn: Piotrze, zanim porozmawiamy o twojej

służbie w warszawskim zborze chciałbym zapytać o to, jak wyglądała twoja droga do poznania
Boga?

Piotr Wiszniewski: Być może zabrzmi to dziwnie,

ale mój pierwszy kontakt z Kościołem Adwentystów
Dnia Siódmego był związany z… książką telefoniczną. Było to wiele lat temu. Pamiętam, że poszukiwałem wtedy jakiejś drogi dla siebie. Kartkowałem
książkę telefoniczną i trafiłem na listę kościołów,
które działają w Warszawie. Na tej liście był też Kościół Adwentystów Dnia Siódmego. Postanowiłem
sprawdzić, co to za kościół i udałem się do zboru
przy ul. Foksal 8.
Mój drugi kontakt z Kościołem był związany z książką „W poszukiwaniu zagubionej drogi” autorstwa
Konstantego Bullego. Pamiętam, że nabyłem ją od
jednego z kolporterów. Treść tej książki doskonale
wpisywała się w moją ówczesną sytuację. To był jeden z kamieni milowych na mojej drodze do Boga.

B: No właśnie, być może nie wszyscy o tym wiedzą,
ale, choć do Warszawy powróciłeś wraz z rodziną
kilka lat temu, twoje więzy ze stolicą i zborem przy
ul. Foksal 8 sięgają wielu lat wstecz.

PW: Warszawa to moje rodzinne miasto, a zbór
przy ul. Foksal 8 to mój rodzinny zbór. To tu rozpoczęło się moje duchowe życie. To tu poznawałem Boga. Wreszcie, to tu po raz pierwszy wziąłem do rąk Pismo Święte.
B: Później na wiele lat rozstałeś się jednak

z Warszawą.

PW: Względy mieszkaniowe zmusiły mnie i moją
żonę do przeprowadzki. Gdy pojawiła się możliwość otrzymania pracy i mieszkania na Śląsku,
w Kuźni Raciborskiej, to długo się nie zastanawialiśmy. To tam wraz z rodziną spędziliśmy kolejne
20 lat.
B: Po przeprowadzce na Śląsk służyłeś w oko-

licznych zborach, m.in. w Rybniku, gdzie pełniłeś wiele funkcji, z funkcją starszego zboru
włącznie. Co sprawiło, że postanowiłeś aktywnie zaangażować się w życie Kościoła?

PW: Mam już taką naturę, że jeśli mogę w jakiś

sposób pomóc innym, dać z siebie coś więcej, to
po prostu to robię. Ponad wszystko myślę jednak, że nic się nie dzieje przypadkiem. Wierzę,
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Witamy na nabożeństwie
09:30 — 1 część
apel misyjny, studium biblijne w grupach
11:00 — 2 część
kazanie Słowa Bożego
- Dymitr Snigurenko
Lekcje szkoły sobotniej w tym kwartale
„Szafarstwo. Pobudki serca”
Tytuł dzisiejszej lekcji
„Długi i codzienne
podejmowanie decyzji”
Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się
do jednej z grup podczas studium biblijnego.
w głównej sali kościoła.

Koncert chóru z Rosji –
Sobota, godz. 18:00
W sobotę (dzisiaj) o godz. 18.00 odbędzie
się koncert moskiewskiego chóru „Angels of
Peace”. Podczas koncertu będzie organizowana zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z domu
dziecka w Pakistanie.

Prowadzimy dodatkowo klasy:
Klasa dzieci młodszych (do 7 lat)
– balkon
Klasa dzieci starszych (do 12 lat)
– na dole w salach katechetycznych
Klasa anglojęzyczna
– środkowy rząd z przodu
Klasa ukraińska
– prawy rząd z tyłu
Klasa niesłyszących
– lewy rząd z przodu
Klasa młodzieżowa
– mała kaplica
Klasa dla osób słabiej słyszących
– biblioteka

PROGRAM KAZAŃ
17.03
24.03
31.03

– Dymitr Snigurenko
– Mirosław Karauda
– Mariusz Maikowski

ROCZNICE

„Angels of Peace” to zespół dzieci i nastolatków z Rosji, którym idea światowego pokoju
jest bardzo bliska. Tańcem i śpiewem starają
się budować mosty między zwaśnionymi kulturami.

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.
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że moimi decyzjami kierował Bóg. Bóg zna serce
każdego człowieka i często poprzez innych ludzi
powołuje nas do służby.
B: Po 24 latach wróciłeś do Warszawy, gdzie

wykorzystujesz swoje doświadczenie i służysz
jako starszy zboru. Jakie to uczucie, wrócić po
tak długim czasie?

PW: Czuję, że znów jest w domu. Cieszę się, że

po powrocie zobaczyłem tu nie tylko te twarze,
które żegnały mnie 24 lata temu, ale że są tu też
młodzi, zaangażowani ludzie, którzy biorą na
siebie coraz większą odpowiedzialność za życie
zboru.

B: Wiele osób zastanawia się z pewnością, na
czym tak naprawdę polega służba starszego
zboru. Słyszałem nawet opinie, że to pewien
rodzaj „awansu”.
PW: Nic bardziej mylnego. Nie jest to ani żaden
„awans”, ani „kierownicze stanowisko”. Moją
rolą jako starszego zboru, jest przede wszystkim
służenie Bogu i służenie innym członkom zboru.
To dla mnie absolutny priorytet.
B: W jaki sposób udaje ci się godzić tę służbę

z życiem zawodowym i osobistym?

PW: Oczywiście zdarzają się sytuacje, gdy służ-

ba starszego zboru wymaga ode mnie, abym
zrezygnował z osobistych planów czy ambicji.
Nie mam jednak poczucia, że poświęcając czas
na służbę Bogu cokolwiek tracę. Jest wręcz przeciwnie.

B: Z pewnością zdążyłeś już dobrze poznać

zbór Warszawa Centrum – jego mocne strony,
ale również bolączki. Porozmawiajmy trochę
o tych drugich…

PW: Największym problemem jest fakt, że
ludzie, którzy po raz pierwszy przychodzą
do naszego zboru często są dla nas anonimowi. Zdarza się nam nie zauważyć, że w zborze
pojawiła się jakaś nowa osoba. Nie wynika to
jednak wcale z naszej oziębłości, czy braku serdeczności.
B: Dlaczego więc tak się dzieje?
PW: Przede wszystkim dlatego, że zbór Warszawa Centrum jest bardzo dużym zborem.
Z jednej strony możemy się z tego cieszyć.
Z drugiej rodzi to szereg problemów. W mniejszym zborze nie ma możliwości, aby przeoczyć
pojawienie się nowej osoby. W dużym zborze
takie sytuacje czasami niestety się zdarzają.

Może więc warto podzielić zbór Warszaw
Centrum na mniejsze zbory?
PW: Moim zdaniem, ze zboru przy ul. Foksal

8, mogłyby powstać nawet trzy prężnie działające zbory. Mamy tu gigantyczny potencjał
młodych, zdolnych i kreatywnych ludzi, którzy
mogą stać się liderami mniejszych społeczności, zlokalizowanych w innych dzielnicach
Warszawy. Jeśli wszyscy oni skupią się tylko
w jednym miejscu, to ten potencjał może nie
zostać wykorzystany.
Zdaję sobie jednak sprawę, że nie jest to proces,
który rozpocznie się z dnia na dzień.
Póki co, chciałbym więc zaapelować do nas,
abyśmy zwracali uwagę na nowe osoby, które pojawiają się w zborze. Czasami serdeczny
uścisk dłoni, krótkie przywitanie lub kilka słów
rozmowy mogą być najwspanialszym świadectwem, które sprawi, że taka osoba będzie chciała wrócić tu za tydzień.
Rozmawiał Daniel Maikowski

P ros i m y o w y ł ą c z e n i e t e l e f onów
k o m ór k ow y c h pod c zas nabo ż e ń s t wa

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA
wtorek / piątek

środa

czwartek

BIBLIJNE SPOTKANIA
MŁODZIEŻOWE

SPOTKANIA
MODLITEWNE

SPOTKANIA
SENIORÓW

W każdy wtorek o 19:00.

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

Integracyjna Grupa Seniorów
- w każdy czwartek o 17:00.

W każdy piątek o 18:00.

GORĄCY POSIŁEK PO NABOŻEŃSTWIE
Wszystkich, którzy chcą zjeść pyszną zupę,
ogrzać się, spędzić czas w gronie przyjaciół lub
poznać nowych, zachęcamy do zejścia po nabożeństwie do sali katechetycznej.
TRANSMISJA sobotnich nabożeństw
Jeżeli nie możesz uczestniczyć w naszym nabożeństwie, zapraszamy na cotygodniowe
transmisje nabożeństwa na żywo od godz.
9:30 na kanale youtube: adwentysciwarszawa
oraz na stronie: www.warszawa.adwent.pl.

Lekcje Biblijne
Dostępne są już Lekcje Biblijne na II kwartał
2018 roku. Zapraszam po odbiór prenumeraty
i zachęcam do składania zamówień. Przypominam, że po odbiór zamówienia należy zgłaszać
się z odliczoną kwotą umieszczoną w kopercie
opisanej imieniem i nazwiskiem. (Pozostałe
dostępne aktualnie periodyki: Znaki Czasu
03/2018 oraz Głos Adwentu 03-04/2018)
Amelia Stolarska

Biblioteka zborowa
Zapraszam wszystkich do korzystania z biblioteki zborowej. Książki można wypożyczać po nabożeństwie w pomieszczeniu bocznym obok stoiska z literaturą.
Mariola Ananiów

Jezus Chrystus – Prawda czy Mit?
W dniach 25 – 29 marca br. w naszym zborze
odbędą się wykłady biblijne pt. „Jezus Chrystus
– prawda czy mit?” Wykłady prowadzone będą
przez pastora Mariusza Maikowskiego i zostaną zakończone uroczystością Wieczerzy Pańskiej w czwartek, 29 marca. Już teraz koniecznie zaplanujcie sobie w kalendarzach ten czas.

UWSPÓŁCZEŚNIONA BIBLIA GDAŃSKA
Zbieramy zgłoszenia na zakup Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Szczegółowe informacje
i zapisy u Wiesławy Olszewskiej lub Pawła
Stolarskiego.

Prezentacja z misji medycznej
W Iraku
W przyszłą sobotę (24.03) o godz. 13:00, w sali katechetycznej, Dawid Bernaciak opowie o swojej
działalności w ramach misji medycznej w Iraku.

Masz pytanie? Potrzebujesz porady? Masz uwagi, którymi
chciałbyś podzielić się z kierownictwem zboru?
Napisz lub zadzwoń:
Mariusz Maikowski (pastor)
t: +48 509 39 39 31, e: maik@nadzieja.pl
Piotr Wiszniewski (starszy zboru)
e: piwisz@onet.pl
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Warszawie ul. Foksal 8
www.warszawa.adwent.pl
facebook.com/adwentysciwarszawa
youtube.com/adwentysciwarszawa

redakcja:
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Dorota Szambelan.
skład:
Mikołaj Manżett-Leszczyński,
Krystian Parma,
Jarosław Szambelan.
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biuletyn@warszawa.adwent.pl

