
Plan usługiwania

Szkoła sobotnia        
                  

ZBÓR / GRUPA 4.01 11.01 18.01 25.01

BYTONIA 

ELBLĄG 

GDAŃSK 

GDYNIA 

KARTUZY 

LĘBORK 

PRUSZCZ GD. 

SIERAKOWICE 

SZTUM

ŚWIERKI

A. Sieja 

J. Igła J. Trzpil A. Sieja WP M. Teleśnicki 

A. Sieja R. Żurkowski M. Adamczyk Z. Dragan 

Z. Dragan P. Gołębiewski W. Klebba J. Igła 

B. Szulta A. Sieja P. Szulta J. Trzpil 

P. Zawadzki J. Igła WP 

do Gdańska Z. Dragan do Gdańska R. Minda 

do Lęborka W. Pastuszko do Lęborka W. Kelbba 

J. Igła 

4.01 11.01 18.01 25.01

PROWADZENIE

MODLITWA

PSALM

M. Kaźmierczak S. Pacek M. Trawicki M. Woźniak

A. Kluska P. Hopa K. Ptak M. Hoffmann

B. Woźniak A. Pastuszko S. Klebba N. Trawicki

4.01 11.01 18.01 25.01

E. Hopa A. Łaga-Białek A. Kluska K. Ropiak

Opowiadanie dla dzieci

Prosimy o modlitwy do mikrofonu, z uwagi na osoby słabosłyszące.

Rozpoczęcie sabatu
3.01 10.01 17.01 24.01 31.01

15:32 15:41 15:53 16:06 16:20

Czas podano dla miasta Gdyni

Prowadzących nabożeństwo prosimy o terminowe dostarczanie pieśni do Bartosza 
Woźniaka (tel.  515 507 837)

“Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek 
sieje, to i żąć będzie” (Ga 6,7).

Nauczyłam się, że zwracanie uwagi na szczegóły prowadzi do zdrowia, 
szczęścia i sukcesu. Oto historia, którą przypominam sobie, gdy kusi mnie, 
żeby pominąć drobnostki.

Młody budowniczy poproszony został przez starsze małżeństwo o 
zbudowanie dla nich domku, w którym mogliby spędzić jesień życia. Dali 
mu projekt oraz dokładne wytyczne, jak ma wyglądać dom, i podkreślili, 
żeby do budowy wykorzystał tylko najwyższej jakości materiały.
Budowniczy zdecydował się jednak użyć materiałów niskiej jakości i zażądać 
wysokiej ceny, zakładając, że starsze małżeństwo nie zauważy różnicy. W 
ten sposób osiągnąłby większy zysk.

W okresie trwania budowy wykonawca domu ożenił się. Świeżo upieczone 
młode małżeństwo często odwiedzało starszą parę. Na krótko przed tym, 
gdy właściciele domku mieli się do niego wprowadzić, poprosili 
budowniczego wraz z żoną, aby ich odwiedzili. Starszy mężczyzna 
powiedział, że stali się oni dla nich niemalże jak dzieci i, ponieważ wiedzieli, 
że mają kłopoty finansowe, postanowili podarować im nowo wybudowany 
dom jako prezent ślubny.

Gdy budowniczy odbierał klucze od szczodrobliwego mężczyzny, czuł, że 
serce mu pęka, i prawie zapłakał. Przez cały okres budowy wykorzystywał 
najtańsze materiały. Teraz niepełnowartościowy dom należał do niego. 
Gdyby tylko zastosował się do życzeń starszego człowieka… Gdyby tylko 
zdobył się na uczciwość… Gdyby tylko… Niestety, było już za późno! Tak 
długo, jak mieszkał potem w tym domu, z bólem przypominał sobie 
wszystkie drobne decyzje, które podjął, a które ostatecznie zdecydowały o 
jego przeznaczeniu.

Oto formuła, którą warto zapamiętać: Decyzje kształtują zachowanie, 
zachowanie tworzy nawyki, nawyki kształtują ciało i charakter, a te z kolei 
decydują o przeznaczeniu. Na ostateczny wynik wpływa to, jak wiele uwagi 
poświęcisz drobnym sprawom — drobnym, niepozornym szczegółom.
Weźmy dla przykładu ciało. Skutek działania tego, jak się z nim obchodzisz, 
nie ujawni się od razu i nie od razu będzie widoczny na zewnątrz, ale 
ostatecznie o jego dobrym stanie zadecydują drobne rzeczy: picie 
odpowiednie ilości wody, głębokie oddychanie, wystarczająco długi czas 
snu, unikanie szkodliwych substancji, takich jak alkohol, napoje z kofeiną i 
tytoń. To co zasiejesz, to ostatecznie zbierzesz!

Pomyśl o tym, czy dzisiaj siejesz to, czego plon zechcesz kiedyś zebrać?

JUDITH GETCHELL

                                                CO ZASIEJESZ, TO ZBIERZESZ



ADS GDYNIA
BIULETYN ZBOROWY  STYCZEŃ 2013

ZAPRASZAMY NA WYKŁADY Z 
KSIĘGI DANIELA W KAŻDY 

PIĄTEK O 18:00. PROWADZI 
PASTOR JACEK IGŁA.

4.01 DZIEŃ WOLNOŚCI 
RELIGIJNEJ

8-18.01 “10 DNI MODLITWY - 
NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ” 

12.01 RADA DIECEZJI 
ZACHODNIEJ

13-14.01 KONFERENCJA 
PASTORÓW DIECEZJI 
ZACHODNIEJ

18.01 NABOŻEŃSTWO W 
GDAŃSKU - POŻEGNANIE 
PASTORA M.ADAMCZYKA

18.01 DZIEŃ WYDAWNICTWA 
“ZNAKI CZASU”

  OGŁOSZENIA

                             

 

1 - JÓZEF HACHAJ

5 - RYSZARD GRUSZKO

8 - EWA ZYMNI

10 - EWA MARZEC

20 - EMANUEL MARZEC

22 - PAWEŁ HOPA

30 - MAREK WOŹNIAK, SEBASTIAN 

ROPIAK

     URODZINY                                                

Jedna z najszybciej rozwijających się denominacji 
chrześcijańskich na świecie osiągnęła kolejny kamień 
milowy. 30 listopada 2013 r. Kościół Adwentystów Dnia 
Siódmego liczył 18,028,796 wyznawców – poinformowało 
kościelne Biuro Archiwów, Statystyk i Badań.

W cotygodniowych nabożeństwach Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego na całym świecie uczestniczy od 25 do 30 milionów 
mężczyzn, kobiet i dzieci. Należy podkreślić, że kościół nie 
praktykuje chrztu niemowląt oraz małych dzieci, które nie 
podjęły jeszcze  świadomej decyzji dotyczącej oddania swojego 
życia Jezusowi Chrystusowi. Stąd tak  duża różnica pomiędzy 
uczestnikami nabożeństw, a ochrzczonymi wyznawcami.

W październiku br. Sekretarz Generalny Kościoła Adwentystów 
G.T. Ng podkreślił znaczący wzrost liczby wyznawców: „Każdego 
dnia 3,052 osoby przyłączają się  do kościoła. Co godzinę, 127 
osób oddaje swoje życie Jezusowi. Co minutę, 2 osoby 
przyjmują  chrzest, i jesteśmy za to  wdzięczni naszemu Panu” – 
mówił podczas dorocznej Rady Kościoła w Silver Spring, 
Maryland.

„Jesteśmy niezwykle podekscytowani dalszym wzrostem 
kościoła. Jest to niezwykłe, biorąc pod uwagę  fakt, że wiele grup 
religijnych już się nie rozwija. Dziękujemy Bogu, że w obliczu 
wyzwań, politycznych opresji, religijnych prześladowań  oraz 
wzrostu sekularyzmu i materializmu, ten ruch, który podkreśla 
nadzieję  i pełnię, nadal wzrasta i osiąga kolejny statystyczny 
kamień milowy” – mówi David Trim, dyrektor Biura Archiwów, 
Statystyk i Badań.

CDN na ostatniej stronie

                              

12 - ANNA GREGORCZUK-
HABERLAND
16 -  MAREK WOŹNIAK, 
SEBASTIAN HAŁAS

            CHRZTY

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW 
DNIA SIÓDMEGO W GDYNI
ul. Krasickiego 32
81-377 Gdynia

www.gdynia.adwentysci.org

gdynia@adwentysci.org 

Wszelkie informacje do 
gazetki zborowej prosimy 

wysyłać na adres 
aginia.kluska@gmail.com lub 

zgłaszać bezpośrednio do 
Agnieszki Kluska
tel. 504042894

DOKOŃCZENIE Z PIERWSZEJ STRONY

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego został oficjalnie powołany do życia  w 1863 roku. Obecnie 
posiada 112 szkół wyższych i uniwersytetów, ponad 1,900 szkół średnich i blisko 6,000 szkół 
podstawowych, które edukują ponad 1,75 mln osób. Kościół rozwija również służbę zdrowia – 
posiada 172 szpitale, w które rocznie  leczą  ponad 16 milionów pacjentów. Adwentyści są  też 
oddani służbie humanitarnej, która realizowana jest poprzez organizację ADRA (Adventist 
Development and Relief Agency). Podstawą działalności Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
jest jednak głoszenie  ewangelii i przesłania Trzech Aniołów światu, który tak bardzo potrzebuje 
zawartych w Piśmie Świętym odpowiedzi.

Źródło: Adventist News Network

Bliskości Boga, 

wytrwałości, 

dobrych decyzji, 

pomocy we właściwym 

czasie i radości

życzymy wszystkim na

 2014 rok

Informujemy, iż na naszym kanale na 
YoutTube:

http://www.youtube.com/user/

ADSgdynia

 dostępne są już pierwsze wykłady 
misjonarza Samuela Bragi.


