
WITAMY gorąco  w naszym kościele, 
gdzie pragniemy wspólnie doświadczyć 
łaski i pokoju w naszym Panu, Jezusie 
Chrystusie. 

 
We WELCOME you warmly to our church  
today, to experience grace and peace in 
our LORD Jesus Christ. 
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Piotr Paradowski 

Pan jest opoką moją i twierdzą 
moją, i wybawicielem moim.  

Bóg skałą moją, jemu ufam; tarczą moją, 
rogiem zbawienia mojego, schronieniem 
moim i ucieczką moją, wybawicielem 
moim, który mnie od przemocy wybawia. 
                 2 Księga Samuelowa 22:2,3  BW 
 

 
The LORD is my rock, my fortress 
and my deliverer; my God is my 

rock, in whom I take refuge, my shield 
and the horn of my salvation. He is my 
stronghold, my refuge and my savior — 
from violent people you save me.  
                                      2 Samuel 22:2,3  NIV 

“ 
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program 
9.30    Studium Biblijne  w grupach 
 

10.25  Apel Misyjny 
 

11.00  Kazanie   
            Pr Jan Jankiewicz 

 
Dary 

dzisiaj:       Budżet Lokalnego Zboru 

za tydzień: Budżet Lokalnego Zboru 

 
 
Dyżury 18 października 
Prowadzenie Szk Sob:  Wiesiek Urbaniak 
                za  tydzień:  Tadeusz Kania 
 

Zebranie  naucz. 24.10:  Henry Wawruszak 

 
Dyżurny St. Zboru:     Piotr Grochocki 
  

Koord. Nabożeństwa:  Milena Paradowska 
                za tydzień:  Norbert i Monika 
 

Koordynator Muzyki:  Ilona Paradowska 
               za tydzień:   Pastor Roman 
 

Tłumaczenie kazania:  Jacek Patryarcha 
               za  tydzień:   PiotrGrochocki 

9.30    Bible Study  in small groups 
 

10.25  Mission Appeal 
 

11.00  Divine Service 
            Sermon: Pr Jan Jankiewicz 

 
Offering 

today:         Local Church Budget 

next week: Local Church Budget 

 
 
Duty Roster October 18 
Sabbath  School Leading:  Wiesiek Urbaniak 
                      next week: Ted Kania 
  

Teacher’s Meeting 24.10:     Henry Wawruszak 
 
Elder on Duty:                  Peter Grochocki  
 

Worship  Coordinator:      Milena Paradowska 
                 next week:      Norbert & Monika 

 

Music Coordinator:          Ilona Paradowska 
             next week:          Pastor Roman 

 

Sermon interpreter:          Jack Patryarcha 
              next week:          Peter Grochocki 

2 

sunset times 
Tonight  7:40pm 

Next Friday  7:46pm 

/ 

, 
zachody  slonca  

   Dzisiaj  19:40 
 Piątek za tydzień  19:46 

 

plan  
uslugiwania 

preaching  
schedule 

   18. 10.14:   Pr Jan Jankiewicz 
  25.10.14:   Pr Roman Chalupka 
 

  01.11.14:   Creation Ministries Int’l 
  08.11.14:   Pr Ryan Vidot 
   15.11. 14:  Pr Jan Krysta 
   22.11.14:   Pr Roman Chalupka 
   29.11.14:  Pr Jan Pollok 
  06.12.14:  Pr Roman Chalupka 
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9.30    Bible Study  in small groups 
 

10.25  Mission Appeal 
 

11.00  Divine Service 
            Sermon: Pr Jan Jankiewicz 

 
Offering 

today:         Local Church Budget 

next week: Local Church Budget 

 
 
Duty Roster October 18 
Sabbath  School Leading:  Wiesiek Urbaniak 
                      next week: Ted Kania 
  

Teacher’s Meeting 24.10:     Henry Wawruszak 
 
Elder on Duty:                  Peter Grochocki  
 

Worship  Coordinator:      Milena Paradowska 
                 next week:      Norbert & Monika 

 

Music Coordinator:          Ilona Paradowska 
             next week:          Pastor Roman 

 

Sermon interpreter:          Jack Patryarcha 
              next week:          Peter Grochocki 

 

  informacje 
DLA ZBORU DZISIAJ: 

Kolejny (3) wykład z cyklu  
„Zbawienie w Poselstwie Trójanielskim”  
godzina 18.00  

Zebrania modlitewne  
Zebrania modlitewne odbywają się w 
każdy WTOREK o godzinie 18.00 

Zjazd Młodzieży DZISIAJ 
Nunawading Christian College 

                                  Wiadomości 
                                     z Księgarni 
                                        Zborowej 
 

● Do nabycia: „Głos Adwentu” i 
polskie „Znaki Czasu” u br Józka 
Kasprzaka. 
 

● Chciałbyś zamówić książkę z 
Polski? Nie ma nic prostszego: zgłoś 
się do br Józka, a on zamówi dla 
ciebie każdą, jaką tylko pragniesz... 

Dzisiejsze dary: 
Budżet lokalnego zboru 

Pamiętajmy, że nasz piękny i okazały 
budynek kościelny jest już wiekowy, a 
utrzymanie i naprawy są „wymagające”. 
Składając te dary bądźmy więc hojni.  

 
DO PRZEMYŚLENIA: 
Łaska Boża jest jak ocean. Rozciąga 
się przed nami aż po horyzont. Jest 
nieograniczona, niewyczerpana .  

Poza tym oceanem miłości Bóg zsyła 
nam błogosławieństwo za 
błogosławieństwem. Dopiero co 
zaczynamy korzystać z olbrzymich, 
istniejących zasobów, jakie On ma dla 
nas. Jesteśmy jak dzieci, próbujące 
zagarnąć ocean łyżeczką. 

Apostoł Jan mówi nam: „Z Jego 
pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę 
po łasce.” (Jan 1:16).  

W „The Message Bible” Eugene H. 
Peterson przedstawia to w ten sposób: 
„Wszyscy korzystamy z Jego hojnej 
szczodrości – dar po darze, dar po 
darze.” 

Nigdy nie osiągniemy rozmiarów 
wielkiej hojności Boga, ale w dużej 
mierze możemy ją odzwierciedlać.  

Dobrzy ludzie, którzy kochają Jezusa 
i piją dogłębnie żywą wodę zbawienia, 
odzwierciedlają coraz bardziej 
charakter Boga. Są oni pełni dobroci i 
współczucia, dając hojnie każdemu i 
wszystkim.  

Tacy chrześcijanie stają się kanałami, 
przez które przepływa ocean łaski dla 
potrzebującego świata. 
 

Ofiaruj dzisiaj, jak Bóg ofiarował 
tobie, modląc się, że Bóg uczyni Cię 
kanałem  łaski .  

                 TitheOfferingsreadings2007, tł. GJ 

Zakwestionuj Ewolucję! 
Czy jesteś gotowy na odpowiedzi? 
 

Posłuchaj dobrej nowiny, że biblijne 
sprawozdanie o naszych początkach 
jest nie tylko dokładne historycznie,  
ale nadaje większego sensu dowodom. 
W sobotę 1 listopada będziemy mieli 
możliwość wysłuchania dwóch 
wykładów, które przedstawi Dr Mark 
Harwood: 
11.00: Krótka, ale prawdziwa                  
            historia czasu 
14.00: Idąc tam, gdzie prowadzą             
            dowody 
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Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego  
radia 3ZZZ (FM 92.3MHz) 
środy, 22.00 –23.00   

Następne Zebranie Rady Zboru 
Niedziela 9 listopada, godzina 6pm 
Wszelkie uwagi i sprawy na agendę 
zebrania proszę kierować do sekreta-
rza zboru, Marzeny Kani, do soboty  
1 listopada.  

Wizyta Pr Janusza Skrzypaszka 
7 i 8 listopada, Zbór Wantirna PL 

Koncert Chopinowski  JUTRO 
Niedziela 19 października, 17.30 

Dom Polski  
Syrena 
 

Rezerwacja 
biletów:  
 

Stenia:  
9703 1049 
Monika:  
9791 3680   
Teresa  
0400 211 472 
 

Bilety:  
Dorośli $25  
Studenci $15 

 

 kropla 
 

    poezji  

Niepojęta Tajemnica 
 
Twoja miłość, mój Panie, 
Jest ciszą pogodnego wieczoru, 
Wiatrem, który chłodzi skronie 
I iskierką radości, która w sercu  
                                                    płonie,  
Śnieżna płachta bieli, 
Która pola troskliwie okrywa, 
To też Panie Twoja miłość 
Wszechogarniająca, prawdziwa. 
 
Twoja miłość Panie to: 
Uśmiech szczęścia 
W oczach kochanego dziecka, 
Chleb w wyciągniętej dłoni 
I obietnice przez proroków spisane  
                                  w świętej księdze. 
To ona Panie mnie zakryje i obroni 
Gdy na Sąd przybędziesz. 
 
To Twoja miłość Panie wodą życia 
Wytryska na pustyni, 
Blaskiem księżyca rozświetla 
Najciemniejsze morskie głębiny. 
Łzą współczucia po policzku spływa, 
Żłobiąc obojętności skałę 
I czeka – zawsze cierpliwa, 
Na nasze serca małe. 
 
Twoja miłość, mój Panie, 
Była, Jest i Będzie 
Niepojętą tajemnicą 
Dla ubogich i maluczkich 
I dla władców świata, 
Którzy wciąż srebrniki liczą. 
                

                  ~Danuta Jaworska-Nawrot 

Sabat 1 listopada: 
Wszyscy ci, którzy 
pragną wysłuchać 
popołudniowego 
wykładu Dr Marka 
Harwooda, nie muszą 
się spieszyć do domu 
na obiad, gdyż Kuchnia 
daje nam możliwość spędzenia 
wspólnie czasu po nabożeństwie  
delektując się pyszną zupą i bułką, 
które przygotuje dla nas. Mniam 
mniam... 

Wieczór dla Zdrowia w Oakleigh 
za tydzień, 25 października 
 

Tym razem rozmawiać będziemy o 
prawidłowym oddychaniu. 
Praktycznymi radami służyć będzie 
Jola Mielczarek, a mamy nadzieję, że 
demonstrując głębokie oddechy 
zaśpiewa dla nas piękne utwory. 
Na tym spotkaniu zaprezentowana 
będzie mozaika różnych przemyśleń, 
które służą lepszemu życiu. Gorąco 
zapraszam. PU. 
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kalendarz  
 calendar 

18.10.14 Sabat /Sabbath – Youth Rally Nunawading Christian College 
– “Zbawienie w Trójanielskim Poselstwie” 

19.10.14 Niedziela/Sunday Koncert Chopinowski/Chopin Concert Rowville 

21.10.14 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha 
– Prophecy Seminar 
– Zebranie modlitewne 

24.10.14 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers meeting  

25.10.14 Sobota/Saturday Wieczór dla Zdrowia Oakleigh PL 

01.11.14 Sabat/Sabbath Creation Ministries International 

04.11.14 Wtorek/Tuesday Public Holiday, Melbourne Cup Day  

07.11.14 Piątek/Friday Friday JAM  

7–8.11.14 Piątek–Sobota Wizyta Pr Janusza Skrzypaszka Wantirna PL 

08.11.14 Sabat /Sabbath Melbourne Regional Gillson College, Taylors Hill 
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Prophecy Seminars – Daniel 
and Revelation  Tuesday at 7pm 

 

CHURCH  
     notices 

Youth Rally TODAY  
Nunawading Christian College 
Speaker: Simon Gigliotti 

Next Board Meeting 
Sunday, November 9 @ 6pm 
Please send any agenda items for 
consideration and apologies to 
church clerk by Saturday November1. 

Offering today: 
Today and the next Sabbath we will 
collect donations for the budget of 
our own church. 

THINGS TO THINK ABOUT: 
Grace is like the ocean. It stretches 
out before us to the horizon.  It is 
limitless, exhaustless.  Out of that 
ocean of love, God gives us blessing 
upon blessing.  We hardly begin to 
tap the vast resources remaining.  

We are like children, trying to scoop 
out the ocean with a spoon. 

The apostle John tells us: “From his 
fullness we have all received grace 
upon grace.” (Jn 1:16).  

In The Message Bible, Eugene H. 
Peterson puts it this way, “We all live 
off his generous bounty, gift after gift 
after gift.”  We can never approach 
the magnitude of God’s great 
generosity, but in small measure, we 
can reflect it.  

A good man or woman who loves 
Jesus and drinks deeply of the living 
water of salvation shows more and 
more of the character of God.  

He or she is full of kindness and 
compassion, giving generously to any 
and to all.  Such Christians become 
channels, funneling the ocean of 
grace to a needy world. 

Give today as God has given to you, 
praying that God will make you a channel 
of grace.                TitheOfferingsreadings2007 

Sabbath afternoon November 1 

If you wish to hear  
Dr Mark Harwood  
at Sabbath afternoon  
November 1, there will be  
no need to rush home  
after the church for lunch,  
as we will have an  
opportunity to have a  
meal together in the church hall. The 
Catering Team will prepare a delicious 
soup and a bread roll.  Yummy...  

Get Answers  
Does God exist? How can anyone 
believe in religion when science has 
proved no God is necessary? Is 
evolution happening today? If there is 
a loving God, then why do we die? 
Want answers? Get them!  
Creation Ministries International is 
coming soon (see details below) with 
answers to these and many other 
important questions.  
Come along and listen to Dr Mark 
Harwood expose the bankruptcy of 
evolutionary ideas.  
You'll be blown away to see how the 
supposed 'scientific evidence for 
evolution' is really nothing of the sort. 
 

This is an issue that affects everyone. 
According to the theory of evolution 
as taught in schools and universities, 
there is no need for God - everything 
made itself.   
If that's true, it means there is no 
spiritual realm - you don't have a 
spirit and there is no afterlife.  
So 'spirituality' is just an 
'evolutionary trick of the mind'! 
But the Bible gives a very different 
picture about our origins. And many 
scientists now recognize that the 
scientific evidence, when properly 
understood, confirms the biblical 
account. 

Sabbath November 1: 
11.00am – A Brief, 
but True, History of 
Time 
2.00pm –  Going 
Where the Evidence 
Leads 



 

ViCON 
notices  
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Everyday Apocalypse – 
Melbourne Regional  
Sabbath 8 November 2014  
Experiencing the Christ of Revelation in our 
every day life. 

Guest Speaker: Larry Lichtenwalter 
Larry is based in Beirut, where he is 
Dean of Philosophy and Theology and 
Director of the Institute of Islamic 
and Arabic Studies at the Middle 
Eastern University.  
He has authored a number of books. 
 

Venue:  Gilson College: 450 Taylors Rd 
             Taylors Hill 
Time:    10:00am start for Children,     

 

food for 
      thought   

The Nail   
Author Unknown 
 

As the story goes, they built a new 
church building and people came from 
far and wide to see it.  
They admired its beauty!  
Up on the roof, a little nail heard the 
people praising everything about the 
lovely structure - except the nail!  
No one even knew he was there, and 
he became angry and jealous.  
"If I am that insignificant, nobody will 
miss me if I quit!"  
So the nail then released its hold, slid 
down the roof, and fell in the mud.  
That night it rained and rained.  
Soon, the shingle that had no nail 
blew away, and the roof began to leak. 
The water streaked the walls and the 
beautiful murals.  
The plaster began to fall, the carpet 
was stained, and the pulpit Bible was 
ruined by water.  
All this because a little nail decided to 
quit!  
But what of the nail?  
While holding the shingle, it was 
obscure but it was also useful.  
Buried in the mud it was just as 
obscure, but now it was useless and 
would soon be eaten up by rust!  
 
The moral of the story - EVERY 
MEMBER IS IMPORTANT TO THE 
CHURCH!  
You may, like the nail, feel obscure at 
times, but just like the nail, your 
absence is felt.  
When you are not present for worship, 
in some way the body of Christ hurts. 
We are ALL a part of the Lord's 
ministry. 
 

http://www.laughandlift.com  

Itravic Online New 
The next edition of the email version 
of IntraVic is due soon, and chances 
are you have not yet signed up!   
Do so before November 23 to 
automatically receive your copy of the 
latest local church and departmental 
news, Executive report and Kid’s 
Spot.  
Google translate is also available with 
the online version  
Visit Vic.Adventist.org.au and go to 
the News and Announcements tab to 
register. 

Signs Of The Times New 
Have you returned your Signs 
subscription renewal or sponsorship 
form yet? If not, this is a friendly 
reminder. Join the Signs outreach 
team at www.signsofthetimes.org.au ! 
Sharing Signs with your friends is 
like bringing them to church every 
month!  

Teen and Youth Div.  for Sabbath School 
10:15am start for Adults  
Lunch:  Bring your own, for picnic         
             lunch if warm weather or to     
             eat in your car if wet. 

Friday JAM – UFO 
Friday 7 November 

http://www.laughandlift.com
http://www.signsofthetimes.org.au
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Happy Birthday ! 
last week:        Emanuel Millen  12.10 

       Ilona Paradowska  12.10  
       Donata Romańczuk  13.10 

        Aniela Kozioł  17.10 
       Mick Kozioł  17.10  

 

next week:     Ula Patryarcha 21.10 
 Boguś Kot 22.10  
 Magda Postek 22.10 
 Józef Kasprzak 23.10 
 Martyna Kwaśniewska 23.10 

 Darek Ustupski 23.10  
 Thomas Danziger 24.10 
 Józef Strycharczuk 24.10 

       Damian Czapski 25.10  

biuletyn 
  bulletin 

Nadsyłanie ogłoszeń do 
Biuletynu, do wtorku, 21.00 
 

Bulletin notices deadline 
9 pm Tuesday 

 

 

 

Editor: Grace Jankiewicz 
 

9700 2782   0418 595 414  

graciela6@gmail.com 
 

Printer: Henry Wawruszak 

Niech Twój dzień 
Urodzin będzie  
dla Ciebie szczególnym 
czasem, wypełnionym 
wspaniałymi przeżyciami  
i błogosławieństwami 
Bożymi. 

 
 
 
 
 

May your Birthday be a 
special time for you filled 
with cherished moments 
and heavens’ blessings.  
Have a wonderful 
birthday! 


