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

„Ten spotkał najpierw Szymona,
brata swego, i rzekł do niego:
Znaleźliśmy Mesjasza
(to znaczy:Chrystusa).”
Ewangelia Jana 1:41 BW

“The first thing Andrew did was

to find his brother Simon and tell
him, “We have found the
Messiah” (that is, the Christ).”
John 1:41 NIV

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

program nabożeństwa.......today’s program..........
9.30am STUDIUM BIBLIJNE w małych grupach
obecny kwartał: Drugoplanowe postacie
w Starym Testamencie
dzisiejsza lekcja(12): Gehazi: Minięcie się
z celem

9.30am BIBLE STUDY in small group
this quarter: Background Characters
in the Old Testament
today’s topic (12): Gehazi: Missing the
Mark

10.30am APEL EWANGELIZACYJNY

10.30am MISSION EMPHASIS

11.00am KAZANIE SŁOWA BOŻEGO
kazanie: Pr Jan Jankiewicz
„Znaleźliśmy Mesjasza”
dary:
budżet lokalnego zboru &
Edukacja/Camping Ministry
Dziękujemy za hojne dary

11.00am WORSHIP SERVICE
sermon: Pr Jan Jankiewicz
“We have found the Messiah”
offering: Local Church Budget &
EducationCamping Ministry
Thank you for your generous gifts

Dyżury

On Duty

Prowadzenie Sz. Sobotniej: ?
za tydzień: ?

Sabbath School Leading: ?
next week: ?

Dyżurny Starszy Zboru: Zbyszek Wrzos
Koordynator Nabożeństwa: Grażyna Jankiewicz
za tydzień: Jacek Patryarcha

Elder on duty: Zbyszek Wrzos
Worship Coordinator: Grace Jankiewicz
next week: Jack Patryarcha

Koordynator muzyki: Ania Selent

Music Coordinator: Anna Selent
next week: Jack Patryarcha

Tłumaczenie kazania: Piotr Grochocki
za tydzień: Przemek Wrzos

Sermon translation: Peter Grochocki
next week: Przemek Wrzos

za tydzień: Jacek Patryarcha

Miesięczny temat kazan

Monthly theme for sermon

Grudzien:
“Wędrówka z Bogiem”
(Aspekt socjalny)

18.12.10: Pr Jan Jankiewicz
25.12.10: Pr Mariusz Wieczorek

Styczen:
“Odnowa w Bogu”
(Aspekt duchowy)

01.01.11:
08.01.11:
15.01.11:
22.01.11:
29.01.10:

Zachody słońca
Dzisiaj 8:40pm
Piątek za tydzień 8:43pm

Pr Marek Ignasiak
Stefanie and Tim Luszczak
Starsi Zboru
Pr Mariusz Wieczorek
Pr Jan Krysta

December:
“Personal journey with God”
(Social Aspect)
January:

“Renewal in God”

(Spiritual sAspect)

Sunset times
Tonight 8:40pm
Next Friday 8:43pm

Informacje dla Zboru
Kamp Rodzinny w Howqua
– dziękujemy!
Było wspaniale.
Projekty misyjne finansowane z darów 13.
Co czyni kamp dobrym kampem?
soboty:
Dla jednych był to dobry kamp, no
- odbudowanie lub reperacja 115 kościołów,
bo świeże powietrze, śmiech
które zostały zniszczone na Haiti,
kookaburry, ucieczka od miejskiego hałasu i
- odbudowanie internatu żeńskiego i
codziennego otoczenia, dla innych – bo mieli
wyremontowanie internatu męskiego w
możliwość spotkania się ze starymi
miasteczku uniwersyteckim Haiti Adventist
przyjaciółmi, spacerowania nad wezbraną rzeką
University,
i długie rozmowy z kolegami lub koleżankami,
- pomoc finansowa w zakupie szkolnych
a dla jeszcze innych – bo wspólne
mundurków, butów i zeszytów dla dzieci,
nabożeństwo, na którym, w sposób bardziej
aby mogły powrócić do szkoły.
swobodny niż w kościele, można opowiedzieć
Wesprzyjmy pracę ewangelizacyjną, do której wszyscy
o swoich doświadczeniach z Bogiem i zachęcić
się do dalszej pracy dla Niego...
jesteśmy powołani.
Żaden z kampów nie byłby jednak kampem,
gdyby nie wspólna zabawa w sobotę
Wspólny obiad dzisiaj:
wieczorem. Najpierw wieczór przebierania i
Sobota 18 grudnia:
doskonale zorganizowany przez TimaZapraszamy wszystkich – wraz zabaw
Araba, a potem zabawa pod gołym niebem do
z naszymi gośćmi i przyjaciółmi 1am (o tej porze, należy wspomnieć, starsze
– na wspólny obiad w holu
pokolenie już porządnie chrapało). Wracając
funkcyjnym, po nabożeństwie. do przebierańców – bezkonkurencyjny, moim
Chcemy spędzić wspólnie czas zdaniem, wśród chłopaków był Michał
w miłej atmosferze, dzieląc się Olszewski – nadmuchiwany sumo, a wśród
przyniesionymi przez nas ulubionymi
dziewcząt, well, tu muszę być bardzo ostrożny,
potrawami i deserami.
bo wiadomo, że słabsza płeć silniej reaguje na
wyróżnienie rywalki, a wszystko i tak w końcu
skupia się na głowie recenzenta.
Popołudniowe spotkanie z pr Janem
A potem była niedziela na koniach, flying fox,
Jankiewiczem po obiedzie
strzelanie z łuku, piłka itd. itd.
około godziny 2pm
Każdy z uczestników znalazł dla siebie coś, co
na pewno na długo pozostanie jemu, lub jej, w
Polski Kościół ADS
Koncert
“Pieśni
pamięci. Chciałoby się pozostać tam kilka dni,
w Dandenong
Adwentu” – jutro
zaprasza
ale może będzie okazja innym razem.
na plenerowy, wieczorny
Dary 13 Soboty – dzisiaj:

Wydzial Srodkowo-Amerykanski:

koncert

“Piesni Adwentu”
który odbędzie się w niedzielę
19 grudnia 2010 o 7 pm
Po programie wspólne BBQ
(wolne datki mile widziane)

Niedziela 19 grudnia,
godzina 7pm
w naszym kosciele

Po programie wspólne BBQ!
(wolne datki mile widziane)

Potrzebna pomoc:
Koncert „Pieśni Adwentu” to szczególna
impreza ewangelizacyjna, jaką planujemy na
jutro w celu stworzenia społeczności z
sąsiadami naszego kościoła. Wymaga to wiele
przygotowań z naszej strony, dlatego zwracamy
się z prośbą o pomoc do Was, drodzy
zborownicy. Powiedzcie TAK, jeśli zostaniecie
poproszeni przez organizatorów. Dziękujemy!

Przy okazji – na wielkie dzięki zasługuje
organizator całej imprezy Rodney Horne.
I chociaż niektórzy nie mogą wybaczyć mu
porannego budzenia przy pomocy kampowej
„rozgłośni”, to jednak jesteśmy mu wszyscy
bardzo wdzięczni za masę pracy włożoną w
całą sprawę.
Zbyszek Jankiewicz
Koncert:
Dzisiaj o godzinie 6pm odbędzie
się koncert charytatywny, z którego
dochód przeznaczony jest na
Instytut Zdrowia i Edukacji
Taquara w Brazylii.

Chrzest: Dzisiaj o 3pm
Zbór Oasis organizuje Chrzest Święty
w Polskim Kościele Wantirna.
Polskie audycje radiowe
programu etnicznego radia 3ZZZ
(FM 92.3MHz) co dwa tygodnie!
Skorzystaj z wielu ciekawych informacji!
Możesz usłyszeć pogadankę o zdrowiu,
koncert życzeń, zastanowić się nad tym, co jest
treścią ewangelii. Zawartość i tematyka na
pewno wzbudzą w Tobie zainteresowanie!
Następna audycja–
–środa 22 grudnia, 10 –11pm

Zebranie Rady Zboru
prawdopodobnie w niedzielę 9 stycznia 2011

Głoszenie Chrystusa.....
„A większość braci w Panu nabrała otuchy i
zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni,
głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie
głoszą Chrystusa z zazdrości i przekory, inni
natomiast w dobrej myśli; jedni z miłości,
wiedząc, że jestem tu, aby bronić ewangelii,
drudzy zaś głoszą Chrystusa z kłótliwości,
nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk
więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko
wszelkimi sposobami Chrystus był
zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego
się raduję i radować będę.”
z listu Ap. Pawła do Filipian 1:14-18

.........................................
Adwent............................

„Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych,
aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa,
jest z Boga, a nie z nas..” (2 Kor 4,7)
Ten drogocenny skarb zamykam w delikatnych
dłoniach mojego życia - jak w glinianym
naczyniu. Znając swoją wrażliwość i kruchość małego naczynka - zdaję sobie sprawę, że nie
jestem godna posiadania tak wielkiego daru.
A jednak Bóg wybrał to co słabe...
To w prostej lampce glinianej, która nie
kalkuluje, ale ufa; która nie bierze, ale oczekuje;
Do nauczycieli Szkoły Sobotniej:
która nie zdobywa, ale przyjmuje; która nie
Jeśli jesteś nauczycielem i masz już
posiada, ale daje - ukryty jest odblask
zaplanowany wyjazd na urlop, to proszę o
podanie daty wyjazdu i powrotu. Ułatwi mi to nieskończonej czystości światła Bożego.
Właściwym sensem glinianego naczynia jest to
zorganizowanie szkoły sobotniej.
co ono „zawiera” - jakieś treści...
Za współpracę dziekuję, Andrzej Tomasiuk
Pragnę być dla Jezusa taką małą lampką glinianą
- chroniącą płomień prawdziwej Miłości.
Zupa dla gości:
Odnów swoje pragnienia...
Poszukujemy ochotników do przygotowania –
W tych szczególnych dniach oczekiwania na
od czasu do czasu – zupy dla gości w naszym
Jego przyjście spójrz głęboko w siebie, daj
zborze. Jeśli chciałbyś być tym ochotnikiem,
odpowiedź: Kogo oczekujesz? Czego
proszę, zgłoś się do Oli Draskovic, gdyż Ona
oczekujesz? Kogo pragniesz? Czego pragniesz?
prowadzi harmonogram dyżurów.
Nasze oczekiwania i pragnienia są słuszne, bo
Również Ona udzieli wiecej informacji.
stanowią przecież część naszego życia: list,
Dziękujemy, Diakonat
spotkanie, wiadomość od drogiej nam osoby...
Sami wiemy, jak bardzo jesteśmy spragnieni
Ukłony od wypożyczalni filmów:
tych znaków, tak czysto ludzkich, a zarazem tak
Proszę wszystkie osoby, które wypożyczyły
DVD, o zwrot tych płytek, poniewaz następne bliskich. Pytasz jak masz odnowić oczekiwania,
osoby też chcą skorzystać. Dziękuję, A.Tomasiuk nadzieje i pragnienia w sobie? Szukaj... Szukaj w
głębi siebie. Tam znajdziesz „nowe światło”,
dzięki któremu odnowisz swe spojrzenie, a czas
Klub Seniora “Maranatha”
oczekiwania stanie się dla Ciebie już innym
zaprasza na wtorkowe spotkania
oczekiwaniem.
Magdalena A.
o godzinie 10.30am.
Piknik zborowy 16 stycznia 2011
Józef i Sławek i w tym roku
zatroszczyli się o tych, którzy
nie wyjeżdżają nigdzie w okresie
urlopowym. Organizują oni piknik
dla członków z polskich zborów
w Melbourne, dla ich gości i przyjaciół.
Już dzisiaj zarezerwuj sobie na to czas – piknik
odbędzie się w Lysterfield Park, od 10am.

..........................................

Kalendarz

Calendar

18.12.10

Sabat/Sabbath

Wspólny lunch/church lunch
Popołudniowe spotkanie z pr Janem Jankiewiczem
Fundraiser Revival Concert

19.12.10
21.12.10
09.01.11
16.01.11
27.02.11

Niedziela/Sunday
Wtorek/Tuesday
Niedziela/Sunday
Niedziela/Sunday
Niedziela/Sunday

Koncert Pieśni Adwentu/Advent Song Concert
Klub Seniora Maranatha
Zebranie Rady Zboru/Board Meeting
Piknik zborowy/Church picnic Lysterfield Park
Koncert Chopinowski/”Chopin’s 200th Anniversary” Concert

Happy
Anniversary
to
Anna
and
Daniel
Selent!

Howqua Camp 2010

Church Announcements
Church Camp at Howqua
– Thank you Rodney!
A huge thank you to Rodney Horne
for organizing the camp.
We are grateful for all his efforts in putting
together such interesting program.
Camp-goers
Combined Lunch today
Saturday December 18

13th Sabbath Offering – today:
Inter-American Division

This quarter’s Thirteenth Sabbath Offering
will help:
-rebuild or repair some of the 115 churches
that were destroyed or severely damaged
-rebuild the women’s dormitory and repair the
men’s dormitory on the campus of Haiti
Adventist University
-provide funds to help children buy school
uniforms, shoes, and textbooks so they can
return to school.
Let us support the work of God, to which we have all

We will be having a combined
lunch after the church service, to
share while we fellowship and enjoy each
other’s company. Everyone is invited, including
Baptism at Wantirna Polish Church
our Visitors and Friends.
Today at 3pm. Oasis Church organising.
Afternoon meeting with pr Jan
Jankiewicz about 2pm
Polish SDA Church
at Dandenong
welcomes you to
an outdoor, evening concert
“Songs of Advent”
which will take place on Sunday,
December 19 2010 at 7pm
After the program
all are invited to a BBQ
(donations are welcome)

“Songs of Advent”
Concert – tomorrow
Sunday 19 December @
7pm at our church.

Fundraiser Revival Concert:
Fundraiser Revival Concert for Taquara
Institute of Health & Education, Brazil
When: Sabbath December 18 at 6 pm
Where: Dandenong Polish SDA Church
Freewill Offering poster on page 7

program

After the program all are
invited to a BBQ
(donations are welcome)

HELP WANTED:
The Concert „Songs of Advent” planned for
tomorrow, is a very special evangelistic event.
It is designed to create one more opportunity
to make contact with people from our church
neighbourhood. The concert takes a lot of
effort on part of the organizers and therefore
we are requesting your cooperation. Please say
YES when you are asked to help.
Thank you - the organisers
Church picnic 16 January 2011 at
Lysterfield Park, from 10am
Board Meeting

Sunday 9 January 2011

Lord’s Pantry:
Lord’s Pantry needs to be replenished with a
lot more stock for us to be able to help 60
young people who are in need at various
departments of YSAS... youth services formely
known as VISYcare. Every item donated is
appreciated immensely.
Margaret Kelly
Office & ABC closure over the
year end break:
The Victorian Conference Office and ABC
will be closed for the year end break as from
5:00pm Thursday 23 December 2010 and will
reopen 9:00am on Tuesday 4 January 2011.
Special Invitation For You:
A group of young adults from many nations
connect young people with young people in all
aspects of life.
A special meal and fellowship(7pm) & Life
Application Bible study (8pm) is offered.
Friday evenings, 16 Bramwell Close,
Endeavour Hills, 9708 0187. All are welcome!

niche. My parents were complementary
instructors: Mom taught me good from evil,
and Dad taught me to obey.
But the stranger... he was our storyteller. He
would keep us spellbound for hours on end
with adventures, mysteries and comedies. If I
wanted to know anything about politics, history
or science, he always knew the answers about
the past, understood the present and even
seemed able to predict the future! He took my
family to the first major league ball game.
He made me laugh, and he made me cry. The
stranger never stopped talking, but Dad didn't
seem to mind.
Sometimes, Mom would get up quietly while the
rest of us were shushing each other to listen to
what he had to say, and she would go to the
kitchen for peace and quiet. (I wonder now if
she ever prayed for the stranger to leave.)
Dad ruled our household with certain moral
convictions, but the stranger never felt
obligated to honor them. Profanity, for
example, was not allowed in our home...
Not from us, our friends or any visitors.
Our longtime visitor, however, got away with
four-letter words that burned my ears and made
my dad squirm and my mother blush. My Dad
didn't permit the liberal use of alcohol. But the
Booking of the hall or the church:
stranger encouraged us to try it on a regular
To book either the hall or the church for any
basis. He made cigarettes look cool, cigars
function or events occurring during the week
manly and pipes distinguished. He talked freely
please contact the Church Elder Henry
(much too freely!) about sex. His comments
Wawruszak. For those occurring during
were sometimes blatant, sometimes suggestive,
weekend please contact pr Mariusz Wieczorek. and generally embarrassing.
I now know that my early concepts about
Soup for Guests:
relationships were influenced strongly by the
We are looking for volunteers who would like
stranger. Time after time, he opposed the values
to prepare occasionally a pot of soup for guests of my parents, yet he was seldom rebuked...
visiting our church. If YOU would like to be
And NEVER asked to leave.
that volunteer talk to Ola Draskovic who keeps
the roster. She will also provide more
More than fifty years have passed since the
imformation.
Thank you from the Deacons! stranger moved in with our family. He has
blended right in and is not nearly as fascinating
as he was at first. Still, if you could walk into my
parents' den today, you would still find him
sitting over in his corner, waiting for someone
A few years after I was born, my Dad met a
stranger who was new to our small Texas town. to listen to him talk and watch him draw his
pictures.
From the beginning, Dad was fascinated with
this enchanting newcomer and soon invited him His name?... We just call him TV.
to live with our family. The stranger was quickly He has a wife now... We call her Computer.
Their first child is Cell Phone.
accepted and was around from then on.
Their second is iPod.
As I grew up, I never questioned his place in
http://www.christianchallengeandblessing.com
my family. In my young mind, he had a special

Stranger..........................

.........................................

myśli na dzisiaj.................. thought for today................
Don't walk behind me, I may not
lead. Don't walk in front of me, I may
not follow. Just walk beside me and
be my friend.

Nie idź za mną, bo nie umiem
prowadzić. Nie idź przede mną,
bo mogę za tobą nie nadążyć. Idź
po prostu obok mnie i bądź moim
przyjacielem.

.............................................................................................
Happy Birthday to:
Ania Steplewska 12.12
Tom Ciz 14.12
Wladyslaw Zarzycki 14.12
Pawel Zacharzewski 16.12
Ela Hutton 17.12
Krystyna Kuczynska 17.12
Brendan Kowalski 18.12
Robert Urbaniak 18.12

“Weselcie się nadzieją.
W ucisku bądźcie cierpliwi,
w modlitwie - wytrwali.”
Rzymian 12:12 BT

“Be joyful in hope,
patient in affliction,
faithful in prayer.”
Romans 12:12 NIV

....................................................................................
Kontakty/Linki
Polski Kościół ADS - Oakleigh
Polski Kościół ADS - Wantirna
Polski Kościół ADS - Adelaide
Kościół ADS w Polsce
Kościół ADS - Warszawa Centrum
Victorian Conference

Biuletyn - do wtorku 9pm

Contacts/Links:
9569 0841
9887 0869
www.cpchurch.com.au
http://www.adwent.pl
http://www.adwentysci.waw.pl
http://vic.adventist.org.au

Bulletin: by 9pm Tuesday

Editor: Grace Jankiewicz 9700 2782; 0418 595 414; graciela6@gmail.com; Print/copy: P. Paradowski

