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Trust in the Lord with all your heart and 
lean not on your own understanding; in 
all your ways acknowledge Him, and He 
will make your paths straight. Do not be 
wise in your own eyes; fear the Lord and 
shun evil.                   Proverbs 3:5 –7  NIV 

. 

, 

Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie 
polegaj na swoim rozumie! Pamiętaj o 
Nim na wszystkich swoich drogach, a On 
prostować będzie twoje ściezki! Nie 
uważaj się sam za mądrego, bój się Pana 
i unikaj złego!       
 

Przypowieści Salomona 3:5 –7  BW 
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  31.01.15:   Br Adam Selent 
 

  07.02.15:  Pr Roman Chalupka 
  14.02.15:  Pr Ryan Vidot 
  21.02.15:  Pr Emanuel  Millen 
  28.02.15:  Pr Paweł  Ustupski 
 

  07.03.15:  Sr Stefanie  Łuszczak 
014.03.15:  Pr Ryan Vidot 

Tonight  8:35 pm 
Next Friday  8:30 pm 

, 
   Dzisiaj  20:35 

 Piątek za tydzień  20:30 

. 

program 
9.30    Studium Biblijne  w grupach 
 

10.25  Apel Misyjny 
 

11.00  Kazanie   
            Br Adam Selent 
 
 
dzisiaj:       Edukacja/Camping Ministry 

za tydzień: Budżet Lokalnego Zboru 

 
Dyżury 31 stycznia 
Prowadzenie Szk Sob:  Tadeusz Kania 
za  tydzień:                  Ryszard Widuch 

 

Zebranie naucz. 6.2:   Jurek Kwaśniewski 

 
Dyżurny St. Zboru:     Sławek Postek 
za tydzień:                  Piotr Grochocki 
  

Koord. Nabożeństwa:  Claudia Vidot  
za tydzień:                  Rachelka Grochocka  
 

Koordynator Muzyki:  Marzena Kania 
za tydzień:                  Roman Chalupka 
 

Tłumacz kazania:        Piotr Grochocki 
za  tydzień:                  Przemek Wrzos 

9.30    Bible Study  in small groups 
 

10.25  Mission Appeal 
 

11.00  Divine Service 
             Br Adam Selent 
 
 
today:         Education/Camping Ministry 

next week:  Budżet Lokalnego Zboru 
 
Duty Roster January 31 
Sabbath  Sch.  Leading:   Tadeusz Kania 
next  week:                      Ryszard Widuch 

 

Teachers’ Meeting 6.2:    Jurek Kwaśniewski 

 
Elder on Duty:                Slav Postek 
next week:                     Peter Grochocki 
  

Worship  Coordinator:    Claudia Vidot  
next week:                     Rachel Grochocki  

 

Music Coordinator:        Marzena Kania 
next week:                     Roman Chalupka 

 

Sermon interpreter:        Peter Grochocki 
next week:                      Przemek Wrzos 
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Następne zebranie Rady Zboru  
Niedziela 8 lutego, 18.00 

Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego  
radia 3ZZZ (FM 92.3MHz) 
środy, 22.00 – 23.00   

Koncert na rzecz misji w Łodzi  
Sabat 7 lutego, godz. 18.00 

Pr Gary Webster w Łodzi 
7 lutego o 18.00 – Koncert celem 
uwielbienia Boga za możliwość zorgani-
zowania programu ewangelizacyjnego w 
Łodzi w dniach 7–28 marca 2015.  
Podczas koncertu będą zebrane dobro-
wolne dary na potrzeby tej misji.                
                                      Zygmunt Ostrowski  

Nasze potrzeby finansowe 
Składając nasze cotygodniowe dary, 
włóżmy do koperty dodatkową sumę 
na FUNDUSZ  BUDOWLANY (nie 
mylić z Darami  na Budżet Lokalnego 
Zboru), aby umożliwić Komitetowi 
Budowlanemu zebranie do końca roku 
2015 sumy $80,000, wg postanowienia 
„Wszyscy korzystamy, wszyscy wspiera-
my”.             Dziękujemy za hojne dary! 

Zebrania modlitewne:  
Środy, godzina 19.00 
 

Spotykamy się w każdą środę o 19.00. 
Jeśli chcesz się modlić razem z nami  
a także doświadczać wspaniałych 
chwil i odpowiedzi na wspólne modli-
twy – przyjdź!  Modlimy się o wiele 
różnych spraw. Pragniemy, by nasz 
Stwórca był częścią naszej zborowej 
rodziny każdego dnia. Czekamy na 
Ciebie – przyjdź! 

Usługi Powiernicze (Trust Services) 

Dyrektor Usług Powierniczych przy  
Konferencji Wiktoriańskiej, Pr  Steve 
Whitson, oferuje bezpłatne usługi 
sporządzania testamentów dla nas i 
członków naszej rodziny.  
Należy pamiętać, że sporządzenie  
testamentu jest jedynym sposobem  
na upewnienie się, że nasz majątek  
zostanie rozdzielony zgodnie z naszy-
mi życzeniami po śmierci. Nikt nie 
chciałby, aby jego majątek przeszedł 
na skarb państwa. 
Email: swhitson@adventist.org.au 
lub komórka: 0423784000. 

●  

●
  

UWAGA  
  Jeśli zabraknie dla ciebie Biuletynu 
w wersji drukowanej, proszę, zgłoś 
się do brata Henryka, który jest 
odpowiedzialny za drukowanie, albo 
do sekretarza Biuletynu, a otrzymasz 
egzemplarz dla siebie. 
 

  Jeśli chcesz otrzymywać Biuletyn w 
wersji elektronicznej, podaj swój 
adres sekretarzowi Biuletynu. 

Garage sale jutro jeśli pogoda 
pozwoli 
Proszę słuchać ogłoszeń z pulpitu  
 

Jeśli Garage Sale się odbędzie jutro –  
prosimy ochotników do pomocy przy 
wynoszeniu rzeczy z pokoju Tabity na 
parking kościelny, na godzinę 7 rano.         

    Z góry dziękujemy, Kierownictwo Tabity 

 Czasami warto upaść,  
 aby zobaczyć,   kto pomoże nam  wstać...   

 
 
 
 
 
 

~temyśli.pl  

Dzisiaj nasz 

 pastor służy 

 Słowem Bożym 

 w Zborze Seddon 

Uroczystość Wieczerzy Pańskiej 
za tydzień, Sabat 7 lutego 

mailto:swhitson@adventist.org.au
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Z tego to rzekomo powodu nie przygo- 
towują Słowa wcześniej, czego skut-
kiem nie jest niestety większe nama-
szczenie, ale często totalny chaos w 
tzw. kazaniu.  
Taka nonszalancja, jak mi się wydaje, 
nie wynika z duchowości, lecz z leni-
stwa.  
Pamiętam, jak w naszym kościele 
jeden z usługujących, po kolejnej 
wpadce przymuszony przeze mnie do 
lepszego przygotowania się do głosze-
nia, przyniósł w końcu „skrypt” do 
kazania napisany na… paragonie z 
kasy fiskalnej długości trzech centy-
metrów, który to z trudem odnalazł, 
wyciągając ostentacyjnie podszewkę z 
kieszeni spodni.  
Niestety, treści kazania były równie 
okazałe jak i ten paragon.  
 

3. Dziady pracują 
Zastanawia mnie też, że stosunek do 
służb w kościele wśród wielu wierzą-
cych jest co najmniej lekceważący. 
Nagminna jest absencja, a niepunk-
tualność to już chyba tradycja.  
 

Oczywiście, że praca w kościołach 
opiera się na wolontariacie, a więc 
osoby mające ją wykonywać, pracują 
ochotniczo i na ogół bez wynagrodze-
nia.  
I jak widać, praca ta nie ma dla nich 
specjalnej wartości, bo nie widzą pro-
blemu, jeżeli bez uprzedzenia nie po-
jawią się gdzieś, gdzie wcześniej 
zobowiązały się być.  
Przypomina mi się w tym miejscu 
historia prowadzącego grupę uwiel-
bieniową z pewnego kościoła z półno-
cnej części kraju, który zadzwonił do 
swojego lidera na pięć minut przed 
niedzielnym nabożeństwem, aby 
poinformować, że nie będzie go dziś w 
kościele, bo postanowił wyjechać do 
pracy do innego kraju i właśnie 
przekracza granicę na drugim końcu 
Polski.  
To jest bolesna prawda.  
W wielu kościołach nie ma z kim bu-
dować i pracować, bo choć umiemy 
pracować dla „świata” za wynagrodze-
nie, to kiedy nam nic nie płacą, zosta-
wiamy na lodzie nasze społeczności. 
cdn. 
 

autor: Marek Lipski 

, 

Poniższy artykuł nie odzwierciedla 
opinii wydawcy Biuletynu.  Opisana 
sytuacja nie odnosi się do naszego 
kościoła, ale daje wiele do myślenia... 
Warto przeczytać!  
Ze względu na długość, artykuł będzie 
się ukazywać w odcinkach. 
 

2. Dziady przygotowują 
Jakiś czas temu zdarzyło mi się 
pożyczyć pewien film reklamowany 
jako bardzo mocny w przesłaniu i 
bardzo ewangelizacyjny.  
Na początku wszystko było bardzo 
dobrze.  
Produkcja zagraniczna, ładna okład-
ka, komentarz kaznodziei na etykie-
cie, miła czołówka, dopóki nie ode-
zwał się, a właściwie nie odezwała się 
lektorka.  
Niestety tłumaczenie prawdopodobnie 
było zrobione własnym sumptem i 
wypadło po prostu żenująco.  
Głos lektorki był niepewny, śmieszny, 
a wszystko brzmiało tak, jakby czyta-
ła ten tekst pierwszy raz w życiu, bez 
żadnego przygotowania.  
Przezornie film obejrzałem najpierw w 
domu, dzięki czemu uniknąłem 
kompromitacji, ale niesmak pozostał.  
 

Przyznam, że zrodziło się we mnie w 
tamtym momencie pytanie – czy 
wszystko, co robią chrześcijanie w 
Polsce, musi być dziadowskie, z wi-
doczną taniochą jako myślą przewo-
dnią i kompletnym brakiem profe-
sjonalizmu?  
Ten przykład pokazuje, jaki stosunek 
do służby, która ma być przecież 
reprezentowaniem Boga na ziemi, ma 
wielu wierzących. 
Zdumiewa mnie też podejście niektó-
rych osób, które za mało duchowe 
uważają solidne przygotowywanie się 
usługujących Słowem, np. poprzez 
przygotowywanie konspektów tego, co 
mają powiedzieć.  
Czy jeżeli ktoś przygotuje się do 
kazania w domu, to oznacza, że Duch 
Święty nie będzie mógł przez niego 
działać podczas nabożeństwa?  
Niektórzy tak uważają.  
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● 

01.02.15 Niedziela/Sunday – Garage sale  

03.02.15 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha  
– Revelation Seminar  

06.02.15 Piątek /Friday – Zebranie nauczycieli/Teachers’ Meeting  

07.02.15 Sabat/Sabbath – Wieczerza Pańska/Lord’s Supper  

07.02.15 Sobota/Saturday – Concert “Gary Webster Mission” 

14.02.15 Sobota/Saturday – Sabat Młodzieży/ Youth Sabbath 
– Wspólny obiad/Fellowship lunch 

22.02.15 Niedziela/Sunday – Health Ministry Training Course Conference Office 

07.03.15 Sobota/Saturday – International Day of Prayer  

09.03.15 Pon./Monday – Labour Day Public Holiday  

13–14.03.15 Friday–Saturday – Young Girls Conference Phillip Island 

21.03.15 Sobota/Saturday – Zebranie Zborowe/Business Meeting  

21–28.03.15 Saturday–Saturday – Youth Week of Prayer  

2–6.04.15 Wielkanoc/Easter – Kamp Zjednoczeniowy/Easter Camp Elmore 

05.04.15 Niedziela/Sunday – Koniec czasu letniego/End of Daylight Saving Time 

25.04.15 Sobota/Saturday – ANZAC Day  

31.12.15–3.1.16 Thursday–Sunday – Kongres Polonii ADS/Polish SDA Congress Adelaide  

Picture caption To All Students:  
On your back to school, here’s  
wishing you success in all you do! 
 

We hope everyone has had an  
enjoyable summer filled with  
plenty of fun and month February  
finds you relaxed, refreshed, and  
ready to start another amazing  
school year.  
 

The more you know, the more  
opportunities you will find to  
enrich your schooling experience.  
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BIG CAMP 2-5 April 2015  

Guest Speakers for the Meridian: 
Gary Kent from It Is Written Oceania 
Brendan Pratt from AUC 
Trafford Fisher from SPD  
Brian Craig (retired Family Ministries)  

 

Guest Speaker for the Youth: 
Tim Gillespie 

On Line bookings available now!  
Vic.adventist.org.au 

Please remember there are no 
Conference Tents available this camp 
time, you need to bring your own tent. 

Next Board Meeting  
Sunday 8 February, 6pm 

Fundraising Concert  
Sabbath 7 February @ 6pm 
 

Pr Gary Webster in Lodz, Poland 
The purpose of the concert is to give 
glory to God for the opportunity to 
organize an evangelistic program in 
Lodz, Poland on 7–28 March 2015. 
During the concert voluntary 
donations will be collected for the 
needs of that mission.    Ziggy Ostrowski  

Prophecy Seminars – Daniel and 
Revelation  Tuesdays at 7pm 

Our  Pastor  is 

 preaching at the 

 Seddon Church 

  today. 

Attention  
●  If you miss out on the printed copy 
of the Bulletin, please talk to brother 
Henry, who is responsible for 
printing, or to the Bulletin editor, 
and we will get you a copy. 

 

●  If you wish to receive the Church 
Bulletin electronically, please pass 
your email address to the Bulletin 
editor. 

Young Girls Conference 2015 – 
‘REAL F.R.I.E.N.D.S.’  
DATE: 13 & 14 March, 2015 
WHERE: The Island, 41–53 Church 
Street, Cowes, Philip Island 
TRANSPORT: Bus from Nunawading 
(time to be confirmed) 
AGE Group: 13–17yrs 
PRICE: $99 
Every Woman is a portrait of her 
creator, let his autograph SHINE! 
‘Real f.r.i.e.n.d.s.’ is a seminar geared 
specifically toward teenage girls, helping 
them to become the beautiful girls that 
God created them to be. Through this 
seminar, teens will discover that real 
f.r.i.e.n.d.s. can influence them for 
good, push them to try harder, think 
better about themselves, and try things 
they might be afraid of  f.r.i.e.n.d.s. will 
help them believe in themselves more 
and remind them to not take 
themselves too seriously. To register, 
email: 
tanyakaraoglanis@adventist.org.au or 
phone (03) 9264 7777 for an application 
form.  Registrations close 27 February.  
Places are limited so be quick!!! 

Garage sale tomorrow,  weather 
permitting,  
please listen to announcements 
If the ‘garage sale’ takes place tomorrow, 
we ask our volunteers to come at 7am.  
Thank you in advance,  Dorcas Dept. 

Our Financial Needs 
When we give our weekly donations 
let us donate an additional sum for 
the building purposes, by writing 
“Building Fund” (not to be confused 
with ‘Local church budget’) on the 
Tithe Envelopes. Let’s remember the 
motto:  “We all use, we all support” 
Thank you for your generous gifts!  

Communion Service next week 
Sabbath 7 February  

mailto:tanyakaraoglanis@adventist.org.au
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Trust Services  
Victorian Conference offers 
complimentary service that our 
Director of Trust Services, Pr Steve 
Whitson can provide to church 
members in creating a will.  
Keep in mind that for those who go 
through various life changes such as 
marriage, children, or divorce, a new 
will is needed. 
swhitson@adventist.org.au, or mobile 
phone 0423784000. 

 When God pushes you to 
 the edge, trust Him fully 
 because only two things 
 can happen. Either He 
 will catch you when you 
 fall or He will teach you 
 how to fly.        ~unknown 

Quick Jokes 
There was a preacher that was trying 
to sell his horse. 
A potential buyer came to the church 
for a test ride.  
“Before you start” the preacher 
said,“you should know that this horse 
only responds to church talk”.  
“Go” is “Praise the Lord” and “Stop” is 
“Amen”. 
So the man on the horse says “Praise 
the Lord”, and the horse starts to trot. 
The man again says “Praise the Lord”, 
and the horse starts to gallop.  
Suddenly there is a cliff right in front 
of the horse and the man yells 
“Amen!!!” The horse stops just at the 
edge of the cliff.  
The man wipes the sweat from his 
brow and says “Praise the Lord”. 
http://www.laughandlift.com 

CHIP Facilitators Training 
Program  
What is CHIP? 
The Complete Health Improvement 
Program (CHIP) a lifestyle enrichment 
program designed to reduce disease 
risk factors through the adoption of 
better health habits and appropriate 
lifestyle modifications. The goal is to 
lower blood cholesterol, hypertension, 
and blood sugar levels and reduce 
excess weight. This is done by 
improving dietary choices, enhancing 
daily exercise, increasing support 
systems and decreasing stress, thus 
aiding in preventing and reversing 
disease.   
Next CHIP Facilitators Training 
Program, which qualifies you to 
conduct CHIP programs in Australia: 
The weekend of 18 and 19 of April, 
starting at 2.30pm on Sabbath 
afternoon and finishing on Sunday at 
1.00pm. Meals provided.  
Cost: $189.00    
Venue: Victorian Conference Office 
Chapel. 
Bookings: Tanya Karaoglanis 
(tanyakaraoglanis@adventist.org.au) 
Sibilla Johnson, 
(sjohnson@adventist.org.au) 

God’s Voice    vs.   Satan’s Voice 
God's Voice               Satan's Voice 
Stills you                   Rushes you 
Leads you                  Pushes you 
Reassures you          Frightens you 
Enlightens you          Confuses you 
Encourages you        Discourages you 
Comforts you            Worries you 
Calms you                 Obsesses you 
Convicts you             Condemns you 
 

http://www.laughandlift.com 

 The most valuable 
 places to be in the  
 world are:   In Someone’s Thoughts 
 In Someone’s Prayers 
 In Someone’s Heart 
 ~powerofpositivity.com 

mailto:swhitson@adventist.org.au
http://www.laughandlift.com
http://www.laughandlift.com
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last week: 
Ela Stacherska-Kot  27.1 
Henry Brzozowski  28.1 
Henry Wawruszak  29.1 
 

today: 
Rachel Grochocki  31.1 
Teresa Krysta  31.1 
 

next week:    
Zosia Patryarcha  1.2 
Ivanka Millen  2.2 
Bartek Ostrowski  2.2 
Marysia Sawczuk  2.2 
Chanel Patryarcha  4.2 
David Patryarcha  4.2 

Nadsyłanie ogłoszeń do Biuletynu, 
do wtorku, 21.00 
 

Bulletin notices deadline: 
9pm Tuesday 
 
 

Editor: Grace Jankiewicz 
9700 2782     0418 595 414 
graciela6@gmail.com 
 

Printer: Henry Wawruszak 

● 

● 

Church Pastor  
Roman Chalupka 0432 058 233 
roman.chalupka@gmail.com 
 

Intern Pastor 
Ryan Vidot  0433 173 187 
 


