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9.30    Studium Biblijne  w grupach 
 

10.25  Apel Misyjny 
 

11.00  Kazanie   
            Pr Roman Chalupka 
 
 
 
dzisiaj:        Budżet lokalnego zboru      
 

za tydzień:  Budżet lokalnego zboru 

 
Dyżury 25 kwietnia 
Prowadzenie Szk Sob:  Sławek Postek 
za  tydzień:                  ? 

 

Zebranie naucz.1.5:     Jan Tomiczek 

 
Dyżurny  St. Zboru:    Zbyszek Wrzos 
za tydzień:                  Sławek Postek  
  

Koord. Nabożeństwa:  Grażyna Jankiewicz 
za tydzień:                  Tomek  i Jessika  
 

Koordynator Muzyki:  Pr Roman 
za tydzień:                  Małgosia Smalec 
 

Tłumacz kazania:        Przemek Wrzos 
za  tydzień:                  Piotr Grochocki i  
                                        Michał Wawruszak 

 

9.30    Bible Study  in small groups 
 

10.25  Mission Appeal 
 

11.00  Divine Service 
            Pr Roman Chalupka 
 
 
 
today:         Local church budget                     
 

next week:  Local church budget 

 
Duty Roster April 25 
Sabbath  Sch.  Leading:   Slav Postek 
next  week:                      ? 
 

Teacher’s meeting 1.5:     John Tomiczek 

 
Elder on  Duty:               Zbyszek Wrzos 
next week:                     Slav Postek  
 

Worship  Coordinator:    Grace Jankiewicz 
next week:                     Tomek & Jessika 

 

Music Coordinator:        Pr Roman 
next week:                     Małgosia Smalec 

 

Sermon interpreter:        Przemek Wrzos 
next week:                      Peter Grochocki & 
                                            Mike Wawruszak 

 

program 

25.04.15:  Pr  Roman  Chalupka 
 

02.05.15:  Pr  R. Chalupka & Pr J. Pollok 
   9.05.15:  Pr  Ryan  Vidot 
 16.05.15:   Pr  John  Skrzypaszek 
23.05.15:   Pr  Roman  Chalupka 
30.05.15:  Pr  Paweł  Ustupski 
 

03.06.15:  Pr  Moe Stiles 
Tonight  5:41pm 

Next Friday  5:33 pm 

, 
   Dzisiaj  5:41 pm 

Piątek za tydzień  5:33 pm 
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Po zdrowie – inaczej 

12 maja,  godz. 6.30 pm 

Drodzy Zborownicy: 

Jeśli w przeciągu ostatniech dwóch  
lat zmieniłeś adres zmieszkania, tele-
fon, (lub datę urodzenia☺) – proszę 
poinformuj o tym sekretarza zboru. 
Nasza lista członków zboru musi być 
uaktualniona, aby wszystkie działy 
zboru mogły prawidłowo funkjonowć . 
Dziękujemy za współpracę! 

Spotkania z dr Grażyną Kuczek:  
                    

● sobota 25 kwietnia – Wieczór Dla 
Zdrowia w Oakleigh, 7pm 
„Sercu na ratunek – jak uniknąć zawału”  
 

● niedziela 26 kwietnia - EXPO Zdrowie 
w Domu Polskim, Rowville,10 am– 4pm 
 

● wtorek 28 kwietnia – wykład w 
kościele Dandenong, godzina 7pm 
„Jak uniknąć raka” 
 

● czwartek 30 kwietnia – wykład w 
kościele Dandenong, godzina 7pm 
„’Dieta cud’ nie pomoże – jak pozbyć się 
nadwagi’ ” 
 

● sobota 2 maja – wykład w kościele 
Dandenong, godzina 7pm 
„Nadciśnienie – czy można mu zapobiec” 
 

● 3–10maja – turnus zdrowotny New 
Start w okolicach Healesville.  

Wieczór dla Zdrowia w Oakleigh 
z dr Grażyną Kuczek  dzisiaj 
 

25 kwietnia  godzina 7 pm 

Wspólny obiad za 2 tygodnie 
Sabat 9 maja 

Wieczerza Pańska za tydzień 
Za tydzień będziemy  
celebrować uroczys- 
tość Wieczerzy Pań- 
skiej. Skorzystajmy  
i weźmy udział w tej  
Uroczystości.  
Niech to szczególne  
nabożeństwo połączy  
nas w jedną rodzinę i utwierdzi w 
przekonaniu, że Bóg przyjął nas do 
grona swoich dzieci.  

Zebranie Rady Zboru za 2 tyg. 
Niedziela 10 maja 

Sabat Młodzieży za 2 tyg. 
Sobota 9 maja 

Expo Zdrowie na półmetku! 
Jak mierzy sie sukces wydarzenia? 
Czy dużą ilością gości, dobrymi 
opiniami uczestników, zadowoleniem 
obsługi, uśmiechniętymi twarzami, 
radosną atmosferą na sali, serdecz-
nym uściskiem dłoni, chęcią wzięcia 
udziału w następnym spotkaniu?  
 

W przypadku Expo Zdrowie Albion 
mieliśmy to wszystko. Nie było osoby, 
zarówno z gości jak i z obsługi, która 
żałowałaby udziału w tym wspania-
łym spotkaniu z Polakami zamieszka-
łymi “po drugiej stronie City”, jak się, 
po naszej stronie City popularnie 
mówi.  
 

Wielkie dzięki tym, którzy dla tej 
dobrej sprawy poświęcili cały dzień. 
Dobra nowina to ta, że jutro czeka 
nas druga połowa tej przyjemności, 
tym razem w Domu Polskim Syrena, 
Rowville.  
Zapraszamy również tych, którzy sami 
nigdy nie odwiedzili Expo Zdrowie.  
 

Jutrzejsze Expo będzie w trochę 
innych warunkach niż w zeszłym 
tygodniu, bo w klasach za głównym 
budynkiem – będzie trochę ciaśniej, 
ale na pewno wesoło i pożytecznie. 
Rozpoczynamy od godziny 10 rano. 
                                                     ZJ 

Zebrania modlitewne:  
Środy, godzina 7 pm 
Zapraszamy na wspólną modlitwę w 
każdą środę.  Odkryjmy na nowo 
piękno i moc modlitwy. Zbliżmy się 
do siebie w modlitwie, wyjdźmy na-
przeciw potrzebom naszych bliźnich.  



Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego  
radia 3ZZZ (FM 92.3MHz) 
środy, 22.00 – 23.00   
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Garage Sale 
Niedługo planujemy następną Garage 
Sale.   
Drodzy Zborownicy, być może  
znajdziecie rzeczy w dobrym stanie, 
których już nie używacie, a mogliby-
ście zwiększyć zasoby Tabity  
sprawiając tym samym 
komuś radość.  
To, co znajdziecie, 
przynieście do Tabity 
w dniu sprzedaży. 
Dziękujemy!  

Kiedy stoisz na krawędzi 

trudności, zaufaj Bogu, 

ponieważ mogą się 

zdarzyć dwie rzeczy:  

albo On cię złapie gdy 

upadniesz, albo będzie  

uczyć cię latać.  

 

temyśli.pl 

Módlmy się jedni za drugich:  
Na twarzach wielu z naszej rodziny 
zborowej widać uśmiech, gdy wchodzą 
do kościoła.  Jednak codzienne życie 
nie zawsze jest takie uśmiechnięte...  
Wiele z nas cierpi z powodu choroby, 
depresji, skrzywdzenia przez kogoś, z 
powodu odejścia kogoś bliskiego, 
niesprawiedliwości czy samotności. 
Lista problemów się nie kończy!  

Zatem – czy jesteśmy gotowi aby zbli-
żyć się do siebie, oraz do tych, z któ-
rymi jeszcze nie rozmawialiśmy, 
zapytać ich jak się tak na  
prawdę czują, oferować  
przyjaźń?   
Módlmy się jedni za drugich. 
Wiedzmy, że rodzina zborowa  
to więcej, niż nasz własny  
krąg domowy. ♥♥♥ 

Gdybyś... 
Gdybyś nigdy nie zaznał bólu,  
to skąd byś wiedział, że jestem 
Uzdrowicielem? 
Gdybyś nigdy nie przeszedł próby,  
to jak byś zdobył doświadczenie? 
Gdybyś nigdy nie doznał smutku,  
to skąd byś wiedział, że jestem 
Pocieszycielem? 
Gdybyś nigdy nie popełnił blędu,  
to skąd byś wiedział, że Ja 
wybaczam? 
Gdybyś nigdy nie był w tarapatach,  
to skąd byś wiedział, że Ja potrafię 
pomóc? 
Gdybyś nigdy nie był rozbity, 
załamany, to skąd byś wiedział,  
że ja mogę cię pozbierać w całość? 
Gdybyś nigdy nie miał problemów,  
to skąd byś wiedział, że ja potrafię je 
rozwiązać? 
Gdybyś nigdy nie zaznał cierpienia,  
to skąd byś wiedział, po co przyszedł 
Jezus? 
 
Gdybym ci dał skarby świata,  
czy potrafiłbyś to docenić? 
Gdybym nigdy cię nie pouczył,  
to skąd byś wiedział, że cię kocham? 
Gdybyś miał wielką moc, to jakbyś się 
nauczył polegać na mnie? 
Gdyby twoje życie było idealne, to czy 
ja byłbym ci potrzebny??? 
 
Pozwól sobie pomóc!!! 
 

~Autor nieznany 

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! 



25.04.15 Sobota/Saturday – Wieczór dla Zdrowia Oakleigh 

26.04.15 Niedziela/Sunday – EXPO Zdrowie  Dom Polski Syrena w Rowville 

28.04.15 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha 
– Wykład – dr Grażyna Kuczek  Dandenong PL 

29.04.15 Środa/Wednesday – Zebranie modlitewne/Prayer meeting  

30.04.15 Czwartek/Thursday – Wykład – dr Grażyna Kuczek  Dandenong PL 

01.05.15 Piątek/Friday – Zebranie nauczycieli/Teacher’s meeting  

02.05.15 Sobota/Saturday – Wieczerza Pańska/Communion Service 
– Wykład – dr Grażyna Kuczek  Dandenong PL 

3 –10.05.15 1 tydzień – New Start Narbethong 

10.05.15 Niedziela/Sunday – Dzień Matki/Mother’s Day  

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

19–21.06.15 Friday–Sunday – Women’s Conference  Phillip Island  
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● 

Wykład dr Grażyny Kuczek w Klubie Polskim w Albion, we wtorek 21 kwietnia 

Ogólny widok sali w Klubie Polskim Albion podczas Expo Zdrowie w niedzielę, 19 kwietnia 



Garage Sale 
We are planning to organize next 
garage sale soon. This event depends 
very much on the weather. Dorcas’ 
Department 
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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!  

Dear church members: 
If in the past year you have changed 
your address, telephone number, 
email address (or date of birth ☺) – 
please inform the church clerk about 
the change. 
Our church roll has to be updated to 
ensure that all sections of the church  
are functioning properly. 
Thank you for your cooperation! 

Come And Reason Conference 
For Mental Health Professionals 
 

BATTLE FOR THE MIND 
An Integrative, Evidence-based  
Solution for Mental Health 
11–12 May  
Beau Monde International 
934 Docaster Rd, Doncaster East 
For online registration visit: 
www.comeandreasonmelbourne.com.au 
Presenter: Dr Timothy Jennings M.D. 
FAPA (USA) 
Enquiries: 0466 229 311 

If you want the 
rainbow, you 
gotta put up 
with the rain. 
 

~Unknown 

Praying for One Another:  
Several in our church family may 
have a smile on their faces when we 
see them on Sabbath at church, but 
everyday life is no smiling matter. 
They may suffer from ill health, 
unfair treatment, sour relationships, 
financial difficulties, inability to find 
a suitable partner, and the list keeps 
going.  Are we willing to get close to 
each other, talk and get to know 
those we’ve never spoken to, 
ask them how they REALLY 
feel, and offer our friendship?  
Remember, church family  
extends beyond our own  
household... ♥♥♥ 

Church lunch in 2 weeks 
Sabbath 9 May 

Youth Sabbath in 2 weeks 
Sabbath 9 May 

Board meeting in 2 weeks 
Sunday 10 May 

Communion Service next week 
Even though during 
the Lord’s Supper we 
commemorate the 
death of Jesus, most 
of all we celebrate the 
joy and the victory  
Jesus claimed on  
returning to His  
Father’s house. You 
are invited to join in 
the footwashing, and in the  
acceptance of the symbols of Jesus’ 
death for us – bread and wine  
afterwards. 
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The Lonely  
Ember ~Author unknown 
A member of a certain church, who 
previously had been attending 
services regularly, stopped going. 
After a few weeks, the pastor decided 
to visit him.  
It was a chilly evening. The pastor 
found the man at home alone, sitting 
before a blazing fire. 
 
Guessing the reason for his pastor’s 
visit, the man welcomed him, led him 
to a big chair near the fireplace and 
waited. The pastor made himself 
comfortable but said nothing.  
 
In the grave silence, he contemplated 
the play of the flames around the 
burning logs. 
After some minutes, the pastor took 
the fire tongs, carefully picked up a 
brightly burning ember and placed it 
to one side of the hearth all alone. 
Then he sat back in his chair, still 
silent. The host watched all this in 
quiet fascination. 
 
As the one lone ember’s flame 
diminished, there was a momentary 
glow and then its fire was no more. 
Soon it was cold and “dead as a 
doornail.” 
Not a word had been spoken since the 
initial greeting. 
 
Just before the pastor was ready to 
leave, he picked up the cold, dead 
ember and placed it back in the 
middle of the fire.  
Immediately it began to glow once 
more with the light and warmth of the 
burning coals around it. 
 
As the pastor reached the door to 
leave, his host said,  
“Thank you so much for  
your visit and especially  
for the fiery sermon.  
I shall be back in  
church next Sabbath.” 

For all notices see Vicon 
Announcements on our display 
board in the foyer.  

Women’s Conference 2015 – 
Divine Makeover  
June 19–21, 2015   
Philip Island Adventure Resort 
Come and enjoy a weekend of 
relaxation, away from the hubbub of 
the city. This weekend is a time 
when women of all ages come 
together to worship God. To be 
spiritually uplifted, to pray together 
and socialise in a special way.  
Our speaker’s for this year will be 
Ginny Allen & Deanna Pitchford.  
 
How to register: 
Go on the vic.adventist.org.au 
website, follow the link and register 
online via the Women’s Ministries 
page, or 
Call Danijela on 0423 371 841 or 
Tanya 9264 7723, OR email Danijela 
– dtrajkov@adventist.org.au or Tanya 
– tanyakaraoglanis@adventist.org.au  
 

Bookings close: June 5, 2015.   
No refunds after this date! 

mailto:dtrajkov@adventist.org.au
mailto:tanyakaraoglanis@adventist.org.au
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Brakuje twoich urodzin  
w biuletynie?  
Proszę, podaj wiadomość  
do edytora biuletynu, 
(informacje powyżej). 
Dziękuję.  

Has your birthday been 
missing in the bulletin?  
Please notify the 
Bulletin Editor   
(info above), Thank you.  

● 

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

Intern Pastor 
Ryan Vidot  0433 173 187 
 

last week: 
Wanda Tomiczek 19.4 
Gabrysia Kingsley 19.4  
Helena Jaworska 20.4 
Sebastian Pizzo 20.4 
Sophie Sobol 20.4 
Sylvia Fikiert 22.4 
Irena Zarzycka 22.4 
Alessia Pizzo 23.4 
Tadeusz Jadczuk 24.4  
Marek Malinowski 24.4  

 
dzisiaj:    
Beata Kania 25.4 
 
 
 
next week:  
Lily Patryarcha 26.4  
Marek Fikiert 27.4 
Zosia Jantos 27.4 

last Sabbath  
attendance 

 

       175 

● 

Nadsyłanie ogłoszeń do Biuletynu, 
do wtorku, 9pm 

Bulletin notices deadline: 
9pm Tuesday 
 

Editor: Grace Jankiewicz 
 

9700 2782     0418 595 414 
graciela6@gmail.com 
 

Printer: Henry Wawruszak 


