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ZBÓR / GRUPA 1.02 8.02 15.02 22.02

BYTONIA 

ELBLĄG 

GDAŃSK 

GDYNIA 

KARTUZY 

LĘBORK 

PRUSZCZ GD. 

SIERAKOWICE 

SZTUM

ŚWIERKI

P. Gołębiewski A. Sieja J. Trzpil M. Teleśnicki 

J. Igła P. Heród P. Gołębiewski A. Sieja WP 

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

B. Szulta W. Klebba P. Szulta J. Igła WP 

W. Pastuszko Z. Dragan 

A. Sieja WP do Gdańska R. Minda do Gdańska 

do Lęborka J. Igła do Lęborka G. Szutkowski 

M. Teleśnicki 

1.02 8.02 15.02 22.02

PROWADZENIE

MODLITWA

PSALM

M. Trawicki M. Woźniak S. Hoffmann A. Pacek

A. Kluska K. Ptak E. Hopa A. Hoffman

N. Trawicki B. Woźniak S. Klebba D. Brioszka

1.02 8.02 15.02 22.02

W. Suszek-Masłowska B. Wróblewska M. Krakowska S. Pacek

Opowiadanie dla dzieci

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

Rozpoczęcie sabatu
7.02 14.02 21.02 28.02

16:34 16:48 17:03 17:17

Czas podano dla miasta Gdyni

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

Monteiro, dyrektor Sekretariatu Rodziny w Sahelskiej Unii Misyjnej w Lome (Togo), pracował 
w swoim biurze w dniu, w którym tajemniczy mężczyzna odwiedził go, prosząc o pracę i 
pieniądze. Ten sam mężczyzna, Kpatcha Simliya, oskarżył go później o kierowanie 
przestępczą organizacją handlującą ludzką krwią. Oskarżenia te padły na podatny grunt. W 
tym samym czasie w togijskich miastach znaleziono 12 martwych kobiet. Opinia publiczna 
domagała się sprawiedliwości…

Pomimo braku jakichkolwiek dowodów na udział Monteiro w spisku, trafił on do aresztu 15 
marca 2012 roku i przez kolejne 22 miesiące nie doczekał się sprawiedliwego procesu. Pięć 
prób apelacji, podejmowanych przez jego adwokata, liderów Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego oraz kilku zagranicznych dyplomatów, spełzło na niczym. Co prawda rządowi 
oficjele złożyli pewne obietnice kościelnym liderom i prawnikom, ale nigdy ich nie 
dotrzymali.

Prezydent Togo, Faure Gnassingbe, odmówił spotkania z przewodniczącym Generalnej 
Konferencji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pastorem Tedem N. C. Wilsonem, który 
w ubiegłym roku udał się z wizytą do Togo.

Oskarżenia wobec pastora Monteiro od samego początku budziły spore wątpliwości. Czy ktoś 
potrzebował kozła ofiarnego? Czy sędziowie z Lome rzeczywiście zadecydowali o jego 
uwięzieniu, a może byli uzależnieni od rządowych instrukcji?

W oficjalnym oświadczeniu samego Monteiro czytamy, że w dniu jego uwięzienia, jeden z 
sędziów kilkakrotnie – w obecności adwokata – wypowiedział następujące zdanie: „Pastorze, 
wiem że jesteś niewinny. Twoje akta są puste. Niestety nie mogę cię uwolnić, gdyż nie 
zależy to ode mnie”.

Wreszcie, po 22 miesiącach, sprawiedliwość zatriumfowała. Jednak pomimo uwolnienia 
pastora Monteiro, wczorajsza decyzja togijskiego sądu wywołuje mieszane uczucia wśród 
liderów kościoła.

„Uwolnienie pastora Monteiro to dobra wiadomość. Cieszymy się wraz z nim i jego rodziny. 
Jesteśmy jednak zaskoczeni i bardzo smutni z powodu skazania brata Amaha” – podkreślił 
John Graz, dyrektor Departamentu Spraw Publicznych i Wolności Religijnej 
ogólnoświatowego Kościoła adwentystów.

Liderzy kościoła z Wydziału Zachodnio-Centralnej Afryki podkreślają, że po powrocie do 
rodzimego kraju pastor Monteiro i jego rodzina zostaną otoczeni odpowiednią opieką.

DOKOŃCZENIE Z PIERWSZEJ STRONY
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ZAPRASZAMY NA WYKŁADY Z 
KSIĘGI OBJAWIENIA W 

KAŻDY PIĄTEK O 18:00. 
PROWADZI PASTOR JACEK 
IGŁA.

15.02 DZIEŃ SZAFARSTWA

  OGŁOSZENIA

                             

 

3 - BRONISŁAW ŁAGA

23 - MACIEJ CHEŁMIŃSKI

24 - ANNA GREGORCZUK-HABERLAND, 

ALEKSANDRA ŁAGA-BIAŁEK

27 - HALINA DŁUGOSZEWSKA

     URODZINY                                                

Adwentystyczny pastor Anotnio Monteiro odzyskał 
wolność po blisko 22 miesiącach spędzonych w 
togijskim więzieniu. Powodem jego osadzenia były 
spreparowane oskarżenia. Monteiro spotkał się już z 
rodziną. Wkrótce powróci do swojego kraju - 
Republiki Zielonego Przylądka.

Monteiro został zwolniony z Lome Civil Prision dziś o 
godzinie 4:30 czasu miejscowego, na mocy wczorajszego 
wyroku sądu. W więzieniu wciąż przebywa inny wyznawca 
Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego Bruno Amah, 
którego ten sam sąd skazany na dożywocie. Jego nadzieją 
na uwolnienie pozostaje przysługująca mu apelacja oraz 
gorące modlitwy współwyznawców.

Po wyjściu na wolność, pastor Monteiro spotkał się ze 
swoją rodziną, przyjaciółmi oraz współpracownikami z 
Sahelskiej Unii Misyjnej, w której pracował od 2009 roku 
jako dyrektor Sekretariatu Rodziny.

Telefoniczną rozmowę z pastorem Monteiro odbył pastor 
Ted N. C. Wilson. Przewodniczący światowego Kościoła 
Adwentystów Dnia Siódmego podkreślił, że pastor Monteiro 
wyraził ogromną wdzięczność za wsparcie ze strony 
współwyznawców. W ciągu ostatnich 22 miesięcy miliony 
adwentystów dnia siódmego na całym świecie wspierało 
pastora zarówno w modlitwach, jak również innych 
działaniach na rzecz jego uwolnienia.

CDN na następnej stronie

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

“Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5, 7).

Życie wielu ludzi jest twardą walką – cierpią niedostatek i nie widzą nic, za co 
mogliby dziękować Bogu. Toteż każde uprzejme słowo, serdeczne spojrzenie i 
współczucie okazane przez nas jest dla nich tym, czym łyk zimnej wody dla 
spragnionego. (Ellen G. White, Nauki z Góry Błogosławienia)

Jednym z powodów, dla których powinniśmy być miłosierni, jest to, że wszyscy 
potrzebujemy miłosierdzia. Często opowiadana jest historia pewnej rozmowy Johna 
Wesleya z gubernatorem Georgii, Jamesem Oglethorpem. Zdarzyło się kiedyś, że 
służący gubernatora kolonii wkradł z jego zbiorów i wypił kilka butelek drogiego wina. 
Wesley wstawił się za służącym, prosząc gubernatora o przebaczenie dla niego.
- Ależ drogi panie! – zawołał gubernator. – Nigdy mu przebaczę!
- Zatem mam nadzieję, że także nigdy pan nie zawini – odpowiedział Wesley.
Miłosierdzie jest błogosławieństwem nie tylko dla tego, który je otrzymuje, ale także 
dla tego, który je okazuje. William Shakespeare napisał:

Miłosierdzia powstrzymać się nie da,
Ono deszczem z niebios opada
Na ziemię podwójnym błogosławieństwem
Dla tego, kto daje, i tego,  kto bierze.

Trzeba prawdziwej wielkości, by być miłosiernym. Kiedy William E. Gladstone był 
brytyjskim ministrem skarbu, polecił statystykowi przygotować pewne dane 
potrzebne do sprawozdania. Nie weryfikując otrzymanego raportu, Gladstone 
przemawiał przed Izbą Gmin. Niestety, prasa szybko wychwyciła i opublikowała 
rażące nieścisłości w odczytanym sprawozdaniu Gladstone’a. Natychmiast wezwał on 
statystyka, który był pewien, że straci pracę. Jednak minister powiedział tylko: 
“Wiem, jak bardzo przejąłeś się, tym co się stało. Chciałbym ci powiedzieć, żebyś się 
nie zamartwiał. Od wielu lat pracujesz w ministerstwie, a to jest pierwszy błąd, jaki ci 
się przydarzył. Chciałbym pogratulować ci dotychczasowych osiągnięć i wyrazić moje 
szczere uznanie”.

Norval F. Pease

MIŁOSIEDZIE


