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Szkoła sobotnia
PROWADZENIE

W lipcu w naszym zborze odbyły się dwie radosne uroczystości.
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Prosimy o modlitwy do mikrofonu, z uwagi na osoby gorzej słyszące.
14 lipca brat Mateusz Trawicki przyjął chrzest. Zanurzenia
dokonał pastor Jacek Igła. Cieszymy się, że kolejna osoba podjęła decyzję, by iść za Jezusem.
16 lipca Patrycja Pastuszko oraz Mateusz Trawicki zawarli związek małżeński. Uroczystość zaślubin

Opowiadanie dla dzieci

celebrował pastor Ryszard Jankowski. Młodej Parze życzymy miłości, radości, wspólnych marzeń oraz
błogosławieństw na nowej drodze życia.
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Zadziwia mnie lecznicza moc bliskich związków, szczególnie związków rodzinnych. Wiele
badań wykazało, że pielęgnowanie bliskich relacji z innymi zmniejsza ogólna podatność
na choroby. Jedno z najbardziej interesujących badań zaczęto w 1952 roku, gdy dr
Stanley King wraz ze swoimi współpracownikami wyselekcjonował 126 zdrowych
mężczyzn, studentów Harvardu, i zapytał ich, jak dobrze znali swoich rodziców i czy byli
z nimi w dobrych stosunkach.
cdn na ostatniej stronie

Suszek Masłowska

PRZYKAZANIE Z OBIETNICĄ
“Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg
twój, da tobie” (Wj 20,12).

29.09
W.

Rozpoczęcie Sabatu
1.09

8.09

15.09

22.09

29.09

19:25

19:09

18:53

18:36

18:20

URODZINY

CHRZTY

BIULETYN ZBOROWY

ADS GDYNIA

6 - ADAM MARZEC
25 - PATRYCJA TRAWICKA
26 - MARIAN KAŹMIERCZAK
28 - NATAN TRAWICKI
29 - RADEK SUSZEK

WRZESIEŃ 2012

4 - DANIEL KLUSKA
10 - MIROSŁAWA SZMAJDA
16 - AGNIESZKA KLUSKA
18 - ILONA KLATKIEWICZ
25 - STEFANIA I JÓZEF HACHAJOWIE
27 - ADAM HOFMAN

OGŁOSZENIA
1-16.09 WYKŁADY SAMUELA
BRAGI W GDAŃSKU (GODZ.
18:00)

5 lat później dokonano przeglądu medycznego danych dotyczących uczestników
badania, konstruując szczegółowe medyczne i psychologiczne raporty.

7-9.09 SZKOLENIE

Odnotowano następujące fakty: 91% badanych, którzy nie mieli bliskich relacji z matką,
w wieku średnim cierpiało na chorobę wieńcową, nadciśnienie tętnicze, chorobę
wrzodową dwunastnicy i alkoholizm, podczas gdy na to samo cierpiało tylko 45%
badanych, którzy cieszyli się dobrymi relacjami z matką. Podobnie u 82% badanych,
którzy z kolei nie utrzymywali bliskich kontaktów z ojcami, wykryto w wieku średnim
schorzenia, które nie występowały u 50% tych, którzy mieli dobry kontakt z ojcem.
Najbardziej zdumiewającym odkryciem było to, że u 100% uczestników spośród tych,
którzy nie utrzymywali dobrych relacji z obojgiem rodziców, zdiagnozowano w wieku
średnim jakieś schorzenie, podczas gdy schorzenia takie występowały tylko u 47%
mężczyzn mających właściwe relacje z rodzicami.

KSLŻ

Ta istotna współzależność dobrych relacji z rodzicami i zdrowia w przyszłości okazała
się być niezależna od historii chorobowej rodziny, palenia, stresu, zdrowia rodziców w
wieku dojrzałym i przypadków rozwodu, a także stanu cywilnego badanych.
Naukowcy wyciągnęli wniosek, że sam fakt posiadania bliskiej uczuciowo, troskliwej
osoby stymuluje układ odpornościowy i przyspiesza procesy zdrowienia.

PODKOWIE LEŚNEJ

PRZEDSTAWICIELI FILII KSB/

8.09 DZIEŃ EDUKACJI
ADWENTYSTYCZNEJ

14-16.09 KONFERENCJA
STARSZYCH ZBORU W

30.09 OBRADY RADY
KOŚCIOŁA

Bóg przykazał nam, abyśmy utrzymywali czułe związki z rodzicami, To właśnie treść
piątego przykazania. Czy to nie interesujące, że jest to jedyne przykazanie, z którym
wiąże się obietnica długiego życia? Wydaje się, że Bóg, nasz Stwórca, wiedział, iż
będziemy potrzebować tego rodzaju ochronnego czynnika. Jak bardzo odmienny byłby
świat, gdybyśmy brali Słowo Boga do serca.

Wszystkim dzieciom

Wszelkie informacje do
gazetki zborowej prosimy
wysyłać na adres
aginia.kluska@gmail.com lub
zgłaszać bezpośrednio do
Agnieszki Kluska
tel. 504042894

W dniach 21-26 sierpnia w miejscowości Rogaska
Slatina miała miejsce Europejska Konferencja
Pastorów (EPC). Na odbywającym się co pięć lat
spotkaniu pojawili się pastorzy i liderzy z wielu krajów
wchodzących w skład Wydziału Trans-Europejskiego.
Był to czas duchowego wzrostu, poszerzenia swojej
wiedzy na temat misji, jak również prawdziwej
chrześcijańskiej wspólnoty. Przebieg całego spotkania
był transmitowany na żywo w serwisie: Adwent.pl.
Tytuł Konferencji brzmiał "Aby Europa poznała Boga" (Making
God Known in Europe) i oddawała misyjny charakter
spotkania. Celem Konferencji było odnalezienie drogi do serc
zsekularyzowanych Europejczyków. Spotkanie miało
odpowiedzieć na pytania: w jaki sposób głosić ewangelię na
Starym Kontynencie? Jak dotrzeć do ludzi, którym wydaje
się, że wcale nie potrzebują Boga?

Czy nie nadszedł już czas, abyśmy posłuchali Bożego przykazania, i mogli cieszyć się
długim życiem dzięki dobrym relacjom z rodzicami?
[Kathleen H. Liwidjaja-Kuntaraf]

KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW
DNIA SIÓDMEGO W GDYNI
ul. Krasickiego 32
81-377 Gdynia
www.gdynia.adwentysci.org
gdynia@adwentysci.org

EUROPEJSKA KONFERENCJA PASTORÓW NA SŁOWENII

życzymy sukcesów w
nowym roku szkolnym!

W spotkaniu wzięło udział wielu znakomitych mówców, a
wśród nich Wintley Phipps, Mark Finley, Lowell Cooper,
Dennis Meier, Derek Morris, Chris Oberg, Sigve Tonstad.
Oprócz interesujących wykładów, prezentacji i spotkań
warsztatowych uczestnicy znaleźli także czas na wielbienie
Boga pieśnią, modlitwą oraz świadectwami wiary.
Wykłady i seminaria można obejrzeć na stronie Wydziału
Trans_Europejskiego: www.ted-adventist.org

