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Nie okradaj nędzarza, gdyż jest 
nędzarzem, nie depcz ubogiego w sądzie,  
gdyż Pan broni ich sprawy i pozbawia 
życia tych, którzy ich krzywdzą.            
 
Przypowieści Salomona 22:22–23   BW 

Do not exploit the poor because they are 
poor and do not crush the needy in 
court, for the Lord will take up their 
case and will exact life for life. 
 
Proverbs 22:22–23   NIV 
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28.02.15:  Pr  Paweł  Ustupski 
 
07.03.15:   Pr  Jan  Krysta 
14.03.15:  Pr  Ryan  Vidot 
21.03.15:   Pr  Roman  Chalupka 
28.03.15:  Pr  Michael  Mohanu 
 
04.04.15:  ?                             (Big Camp, Elmore) 

Tonight  8:03 pm 
Next Friday  8:54 pm 

, 
   Dzisiaj  20:03 

 Piątek za tydzień  20:54 

. 

program 

9.30    Studium Biblijne  w grupach 
 

10.25  Apel Misyjny 
 

11.00  Kazanie   
            Pr Paweł Ustupski 
 
 
 
dzisiaj:       EWANGELIZACJA – Konferen- 
                 cja Wiktoriańska       
 

za tydzień: Budżet lokalnego zboru 

 
Dyżury 28 lutego 
Prowadzenie Szk Sob:  Michał i Monika Kania 
za  tydzień:                  Ania i Eliasz Kania 

 

Zebranie naucz. 6.3:   Zbyszek Wrzos 

 
Dyżurny St. Zboru:     Henry Wawruszak 
  

Koord. Nabożeństwa:  Adriana Krysta  
za tydzień:                  Jan Tomiczek  
 

Koordynator Muzyki:  Paweł Ustupski 
za tydzień:                  Marzena Kania 
 

Tłumacz kazania:        Jacek Patryarcha 
za  tydzień:                  Przemek Wrzos 

9.30    Bible Study  in small groups 
 

10.25  Mission Appeal 
 

11.00  Divine Service 
             Pr Paweł Ustupski  
 
 
 
today:         EVANGELISM – Victorian            
                  Conference 
 

next week:  Local church budget 

 
Duty Roster February 28 
Sabbath  Sch.  Leading:   Michał & Monika Kania 
next  week:                      Ania & Eliasz Kania 
 

Teachers’ Meeting 6.3:    Zbyszek Wrzos 

 
Elder on Duty:                Henry Wawruszak 
 

Worship  Coordinator:    Adriana Krysta  
next week:                     John Tomiczek 

 

Music Coordinator:        Pawel Ustupski 
next week:                     Marzena Kania 

 

Sermon interpreter:        Jack Patryarcha 
next week:                      Przemek Wrzos 
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Dzisiaj pr Roman 

 służy Słowem 

 Bożym w Zborze 

 Casey 

Prośba od Tabity 
Bardzo prosimy, aby nie przywozić do 
kościoła mebli przeznaczonych na 
GARAGE SALE, gdyż nie mamy miej-
sca do przechowywania ich. Pokój, 
który posiadamy, jest nam potrzebny 
do przygotowywania paczek dla 
potrzebujących. 
Jedyny czas na dostarczenie mebli to 
dzień, w którym odbywa się GARAGE 
SALE. Bardzo dziękujemy za zrozumie-
nie i współpracę.     Kierownictwo Tabity 

Po zdrowie – inaczej... 
Dla osób zainteresowanych odmien-
nym stylem życia w celu poprawy 
zdrowia i lepszego samopoczucia, 
pragniemy zorganizować  
spotkania (tylko w języku  
polskim) – raz w miesiącu. 
Działalność tę planujemy  
rozpocząć w marcu! 

Zgłoszenia przyjmują:  
 

Elżbieta Stacherska-Kot, 9546 1845,   
Ewa Podsiadły, 9706 0414 

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

Zebrania modlitewne:  
Środy, godzina 19.00 

Nasze potrzeby finansowe 
Składając nasze cotygo- 
dniowe 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 $100,000, wg  
postanowienia „Wszyscy  
korzystamy, wszyscy  
wspieramy”.  
Dziękujemy za hojne  
dary! 

Wieczór dla zdrowia w Oakleigh 
dzisiaj, 28 lutego  
Prelegent: Dr Coralia Jigau. 
Dziękujemy za przyniesienie tzw. 
talerza obfitego, zdrowego pokarmu. 
Kolacja o 18.00, wykład ok.19.00           
                                    Paweł Ustupski 

Wspólny obiad za dwa tygodnie, 
Sabat 14 marca  

Ponowna wizyta Dr Grażyny 
Kuczek w kwietniu 
W programie: Expo Zdrowie, wykłady 
zdrowotne i program New Start.  
Więcej informacji: strona 5 i plakat w 
gablotce z ogłoszeniami 

Friday JAM  6 marca, 6pm 

Kilka słów więcej o Friday JAM… 
Już w przyszły piątek odbędzie się pier-
wsze w tym roku spotkanie dla dzieci z 
cyklu Friday JAM. Mamy nadzieję, że 
Wasze dzieci będą z nami cieszyć się 
wspólnym czasem ale i będziecie chętni 
przyprowadzić sąsiadów, znajomych, 
przyjaciół, wnuki!  
W minionym tygodniu miałam okazję 
zaprezentować krótki film przedstawia-
jący jak wyglądają nasze spotkania. → 
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Każdy z nas jest bankiem, 

któty puszcza w obieg  

wyrozumiałość, zaufanie, 

uprzejmość i miłość.  

Waluta ta krąży pod wa- 

runkiem, że nie jest  

fałszywa.          ~cytaty.pl 

innych lepiej, niż oni nas traktują. 
Prawo bumerangu.  
Kiedy pomagamy innym – pomagamy 
jednocześnie samym sobie. 
Prawo młotka.  
Nigdy nie sięgaj po młotek, by zabić 
komara na czole współrozmówcy. 
Prawo wymiany. 
Zamiast ustawiać innych na miejsca,  
postaw siebie na ich miejscu. 
Prawo nauki.  
Każdy człowiek, jakiego spotykamy na 
swojej drodze, może nas czegoś nauczyć. 
Prawo charyzmy.  
Ludzie interesują się człowiekiem, który 
interesuje się nimi. 
Prawo 10 punktów.  
Wiara w najlepsze cechy innego człowie-
ka powoduje, że zaczyna on te cechy 
przejawiać. 
Prawo sytuacji.  
Nigdy nie doprowadzaj do tego, by sytu-
acja znaczyła dla ciebie więcej, niż relacje. 
Prawo Boba. 
Kiedy Bob ma problemy, to oznacza, że 
największym problemem jest Bob. 
Prawo dostępności. 
Autoironia i umiejętność śmiania się z 
siebie pomaga innym czuć się z nami 
swobodnie. 
Prawo okopów.  
Kiedy szykujesz się do bitwy, wybieraj dla 
siebie takie okopy, żeby zmieścili się w 
nich przyjaciele. 
Prawo rolne. 
Wszystkie relacje można i należy 
kultywować. 
Prawo 101%. 
Znaleźć jeden procent, z którym się 
zgadzamy i skierować tam 100 procent 
swoich wysiłków. 
Prawo cierpliwości. 
Podróż z innymi zawsze przebiega 
wolniej, niż podróż w pojedynkę. Jeśli 
chcesz zajść daleko – idźcie razem, jeśli 
chcesz iść szybko – idź sam. 
Prawo drugiej strony medalu. 
Prawdziwy sprawdzian relacji nie polega 
na tym, w jakim stopniu jesteśmy lojalni 
wobec przyjaciół, którym idzie źle. Polega 
on na tym, jak bardzo cieszymy się, gdy 
osiągają oni sukces. 
Prawo współpracy. 
Wspólna praca zwiększa prawdopodo-
bieństwo wspólnego sukcesu. 
 

                                       http//kyte.soup.io/ 

Proste prawa życia 
 

Prawo wzajemności.  
Zanim osądzisz błędy innych, zwróć 
uwagę na własne błędy. Ten, kto rzuca 
błotem, nie może mieć czystych rąk. 
Prawo bólu.  
Obrażony człowiek zadaje ból innym. 
Prawo wyższego poziomu.  
Przechodzimy na wyższy poziom dopie-
ro wtedy, gdy zaczynamy traktować  

Wspominałam też o tym, że potrzebuje-
my Waszej pomocy, pomocy zboru.  
Friday JAM to przedsięwzięcie ewangeli-
zacyjne, skupiające się na budowaniu 
więzi dzieci z Jezusem. Dzieci w wię-
kszości przyprowadzane są przez rodzi-
ców. Chcielibyśmy więc by było to też 
miejsce, gdzie w naszym Kościele rodzi-
ce będą chcieli zaprzyjaźnić się z nami, 
spędzić z nami czas i zrelaksować się 
czekając na dzieci. 
Do całego przedsięwzięcia potrzeba 
wielu osób. Potrzebujemy zatem Waszej 
pomocy w zakresie: 
– MODLITWY, by Pan Bóg prowadził te 
spotkania i działał  
– osób, które mają aktualną kartę 
WORKING WITH CHILDREN CHECK i 
mogą pomóc nam przy opiece nad 
dziećmi w trakcie zajęć 
– chętnych do upieczenia ciasta / przy-
gotowania poczęstunku dla rodziców 
– chętnych pomocy z przygotowaniem 
scenografii. 
 

Może ktoś z Was mógłby pomóc przy 
najbliższym spotkaniu? 6 marzec, 
18:30. Dziękujemy! 
 

Chętny prosimy o zgłoszenie się do: 
Julia Wawruszak i Marzena Patryarcha 



01.03.15 Niedziela/Sunday – Heritage College Sunday Fun Day  

03.03.15 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha  
– Revelation Seminar  

04.03.15 Środa/Wednesday – Zebranie modlitewne/Prayer meeting  

06.03.15 Piątek/Friday – International Day of Prayer  

08.03.15 Niedziela/Sunday – Sanitarium  WEET-BIX KIDS TRYathlon 

09.03.15 Pon./Monday – Labour Day Public Holiday  

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

14.03.15 Sobota/Saturday – Hymns & Songs of Praise Lilydale Adventist College 

21.03.15 Sobota/Saturday – Zebranie Zborowe/Business Meeting  

21–28.03.15 week – 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 

19.04.15 Niedziela/Sunday – EXPO ZDROWIE  Klub Polski w Albion 

25.04.15 Sobota/Saturday – ANZAC Day  

11–12.05.15 Monday–Tuesday – Come And Reason Conference Doncaster East  

31.12.15–3.1.16 Thursday–Sunday – Kongres Polonii ADS/Polish SDA Congress Adelaide  
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Dzisiaj WAŻNE  
urodziny obchodzi siostra  

Czesława Kunowska 
 

Droga siostro Czesławo, 
Niechaj Boża łaska, opieka, troska, 
Jego prowadzenie, wsparcie i 
błogosławieństwa towarzyszą Ci  
w nadchodzącym, nowym roku 
Twojego życia. 

„Niech ci błogosławi z Syonu Pan. 
który uczynił niebo i ziemię.”   
                                         Psalm 134:3  
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Pr  Roman is 

 preaching at  

 Casey Church 

  today. 

Prophecy Seminars – Daniel and 
Revelation  Tuesdays at 7pm 

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!  

Darkness cannot  drive out darkness:  
only light can do that.  
Hate cannot drive out  
hate: only love can  
do that.    

~Martin Luther King, Jr 

Friday JAM 
After the school break we’re starting 
again with Friday JAM sessions. Our 
first session will take place on 6th of 
March, 6.30 pm in our church hall. 
This time topic will be “Free Wi-Fi”. 
Our goal is to help children to build 
up their relationship and being close 
to Jesus. We sing, talk and create 
crafts together. We hope to see your 
children at the meeting. 
Friday, 6 March at 6.30pm  

Friday JAM - some interesting 
information … 
 

Next Friday, Dandy Polish  
will host our first Friday  
JAM children’s meeting of  
the year.  
We hope that your children, their 
friends and the children in your 
neighbourhood will join us and enjoy 
the time together. 
Last week I had the pleasure of 
presenting a short film about our 
meetings. I also mentioned that we 
need your help. 
Friday JAM is part of our evangelism 
that focuses on building a better 
relationship between children and 
Jesus. Most of the children are 
brought by their parents. Our plan is 
to foster an atmosphere where the 
parents can get to know us, the 
Church and have a relaxing time while 
they wait for their children. 
These meetings require a lot of people 
power. We need your help with: 
– PRAYER for God’s presence and 
direction 
– people who have a WORKING WITH 
CHILDREN CHECK (the free, volunteer 
check is enough) who can help look 
after the children during the meeting 
–baking cakes / preparing snacks for 
the parents 
– preparing the scenography 
 

We’d love to see YOU at the next 
meeting on the 6th of March at 
6:30pm. Thank you! 
 

Interested in taking part in this 
amazing evangelism? Get in touch 
with Julia Wawruszak & Marzena 
Patryarcha 
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It doesn’t hurt to have a little Christian 
humour to start the day  

Q. How do we know Peter was a rich 
     fisherman?  
A. By his net income.  

 

Q. Why couldn't Jonah trust the ocean? 
A. Because he knew there was 
    something fishy about it.  
 

Q. Did Eve ever have a date with Adam?  
A. No, just an apple. 
 

Q. Why didn't Noah go fishing? 
A. He only had two worms. 
 

Q. What animal could Noah not trust? 
A. Cheeta.  

World Day Of Prayer, March 6  
On Friday 6 March, World Day of 
Prayer services will be held in 
Christian churches in every 
community across Australia – and 
the world. We invite you to join us as 
we pray for the people of the 
Bahamas. 
Further information and resources 
are available on our website at 
www.worlddayofprayeraustralia.org 
or contact your local church.  

Young Girls Conference 2015 – 
‘Real f.r.i.e.n.d.s.’ 13 & 14 March  

Come And Reason Conference 
For Mental Health Professionals 
11–12 May  
For details see poster on our  
display bord in the foyer.  

Surrender First  ~Adrian Rogers  

“... now yield your members servants 
to righteousness unto holiness” 
Romans 6:19b (KJV)  
 

After a splendid victory at sea, Lord 
Nelson confronted the French admiral 
who was surrendering.  
The admiral, dressed in all of his 
regalia, approached Nelson to 
surrender.  
With his sword swinging by his side, 
the admiral put out his hand to the 
British commander.  
Lord Nelson stepped back and said, 
“Your sword first.” 
There are a lot of people who think 
they can walk up and glad-hand the 
Lord Jesus Christ.  
He says, “Your sword first.” Surrender 
first! Jesus is not an appeaser, and 
He will never make a truce with sin. 
Never!  
We have to abdicate the throne.  
We have to surrender to Him.  
 

Read Romans 6 (KJV). Count the 
number of times the word “yield” is 
written. What does God want us to 
yield? 

Hymns & Songs Of Praise 
14 March, 4.30pm 
Lilydale Adventist Church  

BIG CAMP 2-5 April 2015  

THERE ARE CONFERENCE TENTS 
AVAILABLE NOW! 
Speakers:  Gary Kent; Brendan Pratt; 
Trafford Fisher 
Cost for a Conference Tent is $225. 
All Children Divisions Catered For – 
your children will love it. 
There is something for everyone.  
On Line bookings available now!  
Vic.adventist.org.au 

Heritage College Sunday  
Fun Day  1 March 2015  

For details and more notices see  
Vicon Announcements on our  
display board in the foyer.  

Sanitarium Weet-Bix Kids TRYathlon 
8 March 

http://www.worlddayofprayeraustralia.org
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last week: 
Vanessa Fikiert 22.2 
Elizabeth Croom 23.2 
Alda Payor 26.2 
Jola Kfoury 27.2 
 

today: 
Paweł Gospodarczyk 28.2 
Czesława Kunowska 28.2 
 

next week:    
Alison Kowalski 1.3 
Maja Sobol 1.3 
Marzena Kania 3.3 
Tomek Kasprzak 7.3 

Nadsyłanie ogłoszeń do Biuletynu, 
do wtorku, 21.00 
 

Bulletin notices deadline: 
9pm Tuesday 
 

 

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

● 

● 

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

Intern Pastor 
Ryan Vidot  0433 173 187 
 


