
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 

May God himself, the God of peace,  
sanctify you through and through.  
May your whole spirit, soul and body be  
kept blameless at the coming of our Lord  
Jesus Christ.     

1 Thessalonians 5:23 NIV 

“ 
 

from God’s Book 

‘ 

.  
z Bozej Ksiegi 

“ 

          A sam Bóg pokoju niechaj was  
w zupełności poświęci, a cały duch wasz i 
dusza, i ciało niech będą zachowane bez 
nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa 
Chrystusa. 

1 List do Tesaloniczan 5:23 BW 



 

program 
9.30    Studium Biblijne  w grupach 
 

10.25  Apel Misyjny 
 

11.00  Kazanie   
            Pr Roman Chalupka 

 
Dary 

dzisiaj:       Budżet Lokalnego Zboru 

za tydzień: Budżet Lokalnego Zboru 

 
 
Dyżury 25 października 
Prowadzenie Szk Sob:  Tadeusz Kania 
                za  tydzień:  Marzena Kania 
 

Zebranie  naucz. 31.10:  ? 

 
Dyżurny St. Zboru:     Piotr Grochocki 
             za  tydzień:     Henry Wawruszak 
  

Koord. Nabożeństwa:  Norbert i Monika 
                za tydzień:  Rachelka Grochocka  

 

Koordynator Muzyki:  Pastor Roman 
               za tydzień:   Marzena Kania 
 

Tłumaczenie kazania:  Piotr Grochocki 
               za  tydzień:   Pastor Roman 

 
 

9.30    Bible Study  in small groups 
 

10.25  Mission Appeal 
 

11.00  Divine Service 
            Sermon: Pr Roman Chalupka 

 
Offering 

today:         Local Church Budget 

next week: Local Church Budget 

 
 
Duty Roster October 25 
Sabbath  School Leading:  Tadeusz Kania 
                      next week: Marzena Kania 
  

Teacher’s Meeting 31.10:     ? 
 
Elder on Duty:                  Peter Grochocki  
     next week:                  Henry Wawruszak 
 

Worship  Coordinator:      Norbert & Monika 
                 next week:      Rachel Grochocki 

 

Music Coordinator:          Pastor Roman 
             next week:          Marzena Kania 

 

Sermon interpreter:          Peter Grochocki 
              next week:          Pastor Roman 
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sunset times 
Tonight  7:48pm 

Next Friday  7:54pm 

/ 

, 
zachody  slonca  

   Dzisiaj  19:48 
 Piątek za tydzień  19:54 

 

plan  
uslugiwania 

preaching  
schedule 

    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 
   13.12.14:  Pr Ryan Vidot 
   20.12.14:  Pr Roman Chalupka 
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9.30    Bible Study  in small groups 
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11.00  Divine Service 
            Sermon: Pr Roman Chalupka 

 
Offering 

today:         Local Church Budget 

next week: Local Church Budget 

 
 
Duty Roster October 25 
Sabbath  School Leading:  Tadeusz Kania 
                      next week: Marzena Kania 
  

Teacher’s Meeting 31.10:     ? 
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             next week:          Marzena Kania 

 

Sermon interpreter:          Peter Grochocki 
              next week:          Pastor Roman 

 
 

 

  informacje 
DLA ZBORU 

DZISIAJ: 
Kolejny (4) wykład z cyklu  
„Zbawienie w Poselstwie Trójanielskim”  
godzina 18.00  

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

Dzisiejsze dary: 
Budżet lokalnego zboru 

Co byś zrobił, gdybyś natknął się na 
fortunę nie zauważony przez nikogo?  

Zatrzymałbyś pieniądze, czy byś je 
zwrócił? 
 

Para sierżantów armii USA znalazła 
się w obliczu takiej sytuacji podczas 
inwazji na Irak.  

W chaosie po upadku Bagdadu, 
natknęli się na dwie szopy wypełnione 
metalowymi puszkami.  

Wewnątrz każdej skrzynki były 4 
miliony dolarów amerykańskich w 
gotówce, w sumie 230 milionów. 

Żołnierze zwrócili pieniądze.  

„Ci faceci są absolutnymi bohaterami” 
powiedział ich dowódca. 
 

Ale innych żołnierzy złapała gorączka 
pieniędzy.  

Pobiegli przez krzewy, przeszukali 
stare budynki, znaleźli się na 
wysypisku śmieci. 

Gdy znaleźli kolejne pudełka 
metalowe pełne pieniędzy, próbowali 
napełnić nimi swoje kieszenie, zanim 
zostali przyłapani. 
 

Stara piosenka mówi: „Pieniądze są 
źródłem wszelkiego zła.”  

Ale Pismo Święte mówi, że nie 
pieniądze jako takie są problemem, 
lecz miłość do pieniędzy.  

Kolor pieniędzy ujawnia nasze 
prawdziwe kolory. 
 

Jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa, 
który przyszedł, aby dawać, nie 
zagrabiać. 
Jedyne bogactwo, jakie zachowamy, 
to to, co przekazujemy innym.  
Ofiarujmy dzisiaj w duchu Jezusa. 
 

                  TitheOfferingsreadings2007, tł.GJ 

ZA TYDZIEŃ: 
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 

ZA TYDZIEŃ: 
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 wspólnego czasu po 
nabożeństwie delektując się pyszną 
zupą i bułką, które przygotuje dla nas. 
Mniam mniam... 

Potem, po uczcie fizycznej będziemy 
mogli przystąpić do uczty duchowej  
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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 

Dziekuję 
23 października 
 

Dziekuję Tobie Królu mój 
Za codziennej łaski zdrój. 
Za słońce w dzień świecące, 
Za gwiazdy w nocy migające, 

Za to, że ludzi umiłowałeś, 
Swojego Syna ofiarowałeś. 
Za to, że Jola moja kochana, 
Dwadzieścia lat ze mną wytrzymała. 

Jola, nic tak oczu nie raduje, 
Nic tak oddechu nie wstrzymuje, 
Jak uśmiech i widok Twój.  
Kochany Skarbie mój. 

Jola, co tak ciężko pracuje, 
Dom w porządku utrzymuje, 
Proszę Boże, byś Ją błogosławił,  
Ja będę Twoje Imię sławił. 

 

Andrzej Tomasiuk 23.10.2014  

 

 kropla 
 

    poezji  

                                  Wiadomości 
                                     z Księgarni 
                                        Zborowej 
 

Jeśli chcesz zamówić książkę z  
Polski, zgłoś się do br Józka, a on 
postara się zamówić dla ciebie 
każdą, jaką potrzebujesz. 

DZISIAJ: 
Wieczór dla Zdrowia w Oakleigh 
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. 

Następna Garage Sale niedługo 
Tabita planuje zorganizowanie 
kolejnej wyprzedaży charytatywnej  
w niedługim czasie.  Prosimy o 
ofiarowanie niepotrzebnych rzeczy w 
dobrym stanie w dniu sprzedaży. 
Z góry dziękujemy! “ 

Dziękujemy Pastorze! 
Mijają 2 lata jak pastor Roman i jego 
żona Ania są z nami. 
 

Jesteśmy Wam wdzięczni za Waszą 
pracę duszpasterską i życzymy, aby 
Bóg błogosławił Was gdy prowadzi-
cie nas do głębszej relacji z Nim. 
 

      Duchowy lider to ten, który 
odrzucił miłość do mocy a uchwycił 
moc miłości.                        ~Don Lessin 

Gospel Big Band 
Sobota 15 listopada  

Koncert w Kościele ADS 
Wantirna (angielski)  
godzina 19:00 

 

 chwila 
 

  refleksji  “ 

“ 

“ 

 

    Bezpieczne miejsca rozrywki znaj– 
dują się jedynie tam, gdzie możemy 
zabrać ze sobą Jezusa.  
 

    Każdy kto nazywa siebie naśladow– 
cą Chrystusa więcej ceni innych ludzi  
niż siebie.  
 

    Prawdziwi chrześcijanie nie odczu– 
wają radości, gdy odkrywają błędy u 
innych.  

Ellen G. White 
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kalendarz  
 calendar 

25.10.14 Sabat /Sabbath – “Zbawienie w Trójanielskim Poselstwie” 
– Wieczór dla Zdrowia Oakleigh PL 

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

31.10.14 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers meeting  

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 – Sabat Młodzieży/Youth Sabbath 
– Wspólny obiad/fellowship lunch 
– Melbourne Regional Gillson College, Taylors Hill 

09.11.14 Niedziela/Sunday Zebranie Rady Zboru/Board Meeting  

14-15.11.14 Friday–Saturday Celebration of Creation Wantirna English 

15.11.14 Sobota/Saturday Gospel Big Band Concert  Wantirna English 
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Prophecy Seminars – Daniel 
and Revelation  Tuesday at 7pm 

 

CHURCH  
     notices 

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

Offering today: 
What would you do if you stumbled 
onto a fortune and no one was 
looking?  

Would you keep it, or turn it in? 
 

A pair of United States army 
sergeants faced this situation 
during the invasion of Iraq. In the 
chaos after the fall of Baghdad, 
they found two sheds filled with 
metal boxes. Inside each box was 
$4 million in cash—$230 million 
American dollars in all.  
The soldiers turned the money in.  

“These guys are absolute heroes,” 
said their commander. 
 

But other soldiers caught the 
money fever. They ran through the 
bushes, looked in old buildings, 
and turned over garbage dumps. 
When they found more metal boxes 
full of money, they tried to stuff 
their pockets full before they were 
caught. 
 

An old song used to chant: “Money 
is the root of all evil.” But, the 
Scripture says, it is not money per 
se, but the love of money where the 
problem lies.  

The color of money reveals our true 
colors. 

We follow the Lord Jesus, He who 
came to give, not grasp. The only 
riches we will retain are those we 
impart to others. Give today in the 
spirit of Jesus. 
                                 
TitheOfferingsreadings2007 

NEXT SABBATH AFTERNOON 
November 1 

If you wish to hear Dr  
Mark Harwood at Sabbath  
afternoon next week,  
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...  

NEXT SABBATH:  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 2014 
Sabbath 8 November (all-day program) 
Guest Speaker: Larry Lichtenwalter 

Venue:  Gilson College: 450 Taylors Rd, 
Taylors Hill; Time: 10am start for 
Children, Teen  & Youth;   10:15am start 
for Adults; Lunch:  Bring your own, for 
picnic lunch if warm weather or to  eat 
in your car if wet. 

 

food for 
      thought   

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. 
Visit Vic.Adventist.org.au and go to the 
News and Announcements tab to register. 

Friday JAM – UFO 
Friday 7 November 

Next Garage Sale soon... 
Dorcas’ desire is to organize another 
charity sale soon, but we can’t do it 
without your help. 
Please, if you find in your homes 
some items in good condition you 
don’t need anymore, please donate.  

ABC & Office Closure During 
Melbourne Cup Weekend New 
Adventist Book Centre (ABC) will be 
closing on Thursday 30 Oct. at 5pm and 
reopening on Wed.5 Nov. at 9am, 
resuming the standard working hours.  

Victorian Conference Office will be 
closed on Monday 3 November, 
resuming the standard working hours 
on Wednesday, 5 November.  

Celebration Of Creation Updated 
Dr Tim Standish, November 14–15 
Wantirna English SDA Church 

Friday evening 7:30pm: 
“Believing in the Biblical creation 
changes everything” – Q&A Time. 
Sabbath sermon 11:00am: 
“The First Angel’s Message” 
Sabbath afternoon after church lunch 
(Visitors welcome):  
“DNA and Design” – Q&A Time. 
Visitors are welcome at all sessions. 

Matthew 7:7-8 
"Ask and it will be given to you; seek and 
you will find; knock and the door will be 
opened to you. For everyone who asks 
receives; he who seeks finds; and to him 
who knocks, the door will be opened." 

Ask! So often we're afraid to ask for 
help because we have to admit we 
don't have the answers.  

Seek! Effort and interest and 
perseverance are necessary and 
that's sometimes hard.  

Knock! But God wants us to use the 
A.S.K. principle and bring our hearts 
before him. So let's not whine, 
complain, desire, and want.  
 

Let's A.S.K. our Father and seek his 
glory.      Crosswalk@crosswalkmail.com  

 

“ 

Thank You Pastor! 
Thank you Pastor Roman and 
Anna for beeing with us for the 
last 2 years! 

May God bless you as you 
continue to guide us into a 
deeper relationship with Him. 
 

     A spiritual leader is one who 
has forsaken the love of power 
and has embraced the power of 
love.                                ~Don Lessin 

Gospel Big Band New  
Saturday 15 November   
 

Concert at Wantirna 
Church at 7:00pm 

http://www.crosswalkmail.com/smssrlbksjstbpkdtcfhztwzbltpvffpjmbzrrdrpkppklk_dcdrsjrcjmgs.html
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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 

Happy Birthday ! 
this week:       Ula Patryarcha 21.10 

 Bogusław 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  
 

next week:     Allie Danziger 27.10 
 Karolinka Dębicka 27.10  
 Piotr Dębicki 28.10 
 Renata Jadczuk 28.10 

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! 


