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

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

Dandenong Polish
Seventh-day Adventist Church
100 James Street Dandenong 3175
03 9793 4007
www.dandypolish.org.au

Polski Kościół Adwentystów
Dnia Siódmego

Jezus mu odpowiedział: Tego, co Ja czynię,
ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz
to wiedział.
Rzekł do Niego Piotr: Nie, nigdy mi nie
będziesz nóg umywał.
Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie
umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną.”
Ewangelia Jana 13:7-8 BT

Jesus replied, “You do not realize now
what I am doing, but later you will
understand.”
“No,” said Peter, “you shall never wash my
feet.” Jesus answered, “Unless I wash you,
you have no part with me.”
John 13:7-8 NIV
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9.30am Studium Biblijne w małych grupach
obecny kwartał: „I zapłakał Jezus: Biblia a ludzkie

emocje”
dzisiejsza lekcja: „Poczucie własnej wartości”

10.30am Apel Ewangelizacyjny

11.00am Uwielbienie Boga
kazanie: Pr Mariusz Wieczorek

„Wyjście z niewoli grzechu ”
dary: Budżet lokalnego zboru

Dziękujemy za hojne dary

9.30am Bible Study in small group
this quarter: “Jesus Wept: The Bible and

Human Emotions”
today’s topic: “Self-esteem”

10.30am Mission Emphasis

11.00am Worship Service
sermon: Pr Mariusz Wieczorek

“Exodus from sin”
offering: Local Church Budget

Thank you for your generous gifts

Program Nabożenstwa Today’s Program

Prowadzenie Sz. Sobotniej: Klub Seniora
za tydzień: Ryszard Wdzięczkowski

Dyżurny Starszy Zboru: Rodney Horne

Koordynator Nabożeństwa: Michał Olszewski
za tydzień: Jacek Patryarcha

Koordynator muzyki: Adriana Krysta
za tydzień: Ilona Paradowska

Tłumaczenie kazania: Przemek Wrzos
za tydzień: Andrzej Wawrzyniak

Sabbath School Leading: Seniors’ Club
next week: R. Wdzięczkowski

Elder on duty: Rodney Horne

Worship Coordinator: Michael Olszewski
next week: Jacek Patryarcha

Music Coordinator: Adriana Krysta
next week: Ilona Paradowska

Sermon translation: Ted Jadczuk
next week: Andrew Wawrzyniak

Dyżury On Duty

Piątkowe zebrania nauczycieli o 7.30pm
04.3.11 Wiesiek Urbaniak
11.3.11 Tadeusz Kania

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm
04.3.11 Will Urbaniak

11.3.11 Ted Kania

Miesięczny temat kazań Monthly theme for sermon
Luty:
“Priorytety”
(Praktyczne chrześcijaństwo)

Marzec:
“Proroctwa a dzień dzisiejszy”
(Aspekt poznawczy)

26.02.11: Pr Mariusz Wieczorek
Wieczerza Pańska/Lord’s Supper

05.03.11: Pr Jan Krysta
12.03.11: TBA
19.03.11: Pr Mariusz Wieczorek
26.03.11: Pr Chester Stanley

February:
“Priorities”
(Practical Christianity)

March:
“Prophecy and its relevance”
(Cognitive Aspect)

Tonight 8:06pm
Next Friday 7:55pm

Sunset times:

Zachody slonca:
Dzisiaj 8:06pm
Piątek za tydzień 7:55pm

obecnośćubiegłej soboty
last Sabbathattendance
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Informacje dla Zboru

Wybory
Przypominamy, że obecna kadencja
urzędników zborowych jest dwuletnia. W
czerwcu kończy się pierwszy rok, czyli połowa
kadencji. Niektórzy z urzędników czują się
zmęczeni i woleliby przekazać swoje obowiązki
komuś innemu. Jeśli jesteś takim urzędnikiem i
jeśli naprawdę jesteś przekonany, że należy ci
się urlop, proszę, zgłoś się do pastora Mariusza
lub starszego zboru, Henryka. Sekretarz Zboru

Koordynator zbiórki ADRY
W tym roku, 2011, koordynatorem zbiórki
pieniędzy na skrzyżowaniach dla ADRA w
październiku/listopadzie będzie Marek Smalec.
Dziękujemy mu za podjęcie się tego zadania.

Wieczerza Panska dzisiaj
Sobota 26 lutego 2011

W atmosferze Wieczerzy wspólnie
wspominamy śmierć i
zmartwychwstanie naszego Pana,
Jezusa Chrystusa.
Dzieląc się chlebem i winem
jesteśmy posłuszni poleceniu naszego Mistrza.
Możemy doświadczać szczególnej jedności jako
Kościół. Jest to chwila refleksji nad
zbawieniem, na które nie mogliśmy sobie
zapracować, ale otrzymaliśmy je dzięki Bożej
łasce.
To dobry czas, by zrewidować swoje
postępowanie, zastanowić się nad jakością
swojego życia i zadać sobie pytanie - Czy jestem
wiernym uczniem Jezusa?
Trudno wyobrazić sobie chrześcijańską
wspólnotę bez Wieczerzy.

Koncert Chopinowski jutro

Niedziela 27 lutego 2011
godzina 5.30 pm

Przeniesienie członkostwa:
Nadeszła prośba z kościoła ADS Forest Lake
w Apopka, Florida, USA o List Zborowy dla
Emanuela Millena.
Rada Zboru jednogłośnie poleca Emanuela
do w/w zboru. Dzisiaj nasz Zbór będzie miał
możliwość odgłosownia propozycji Rady.

Sekretarz Zboru

Prośba w związku z koncertem:
Organizatorzy koncertu planują, abyśmy po
koncercie spędzili przyjemnie czas z naszymi
gośćmi w miłej atmosferze, jednak aby ją
stworzyć, potrzebujemy herbatkę,+CIASTA ...
na sprzedaż.
I tu – ukłony w kierunku zborowników (nie
koniecznie pań, bowiem panowie też pieką
pyszne ciasta): wszyscy, którzy chcieliby
przygotować ciasto na sprzedaż, proszę, aby
zgłosili się do Anieli Wójcik.
Sugestia: Ciasta, które „idą”to: serniki,
jabłeczniki, tortowe, przekładane. Jednym
słowem – ciasta wilgotne, (suche zwykle nie
mają wielkiego powodzenia).Z góry
dziękujemy za wysiłek i pomoc. Organizatorzy

Wieczór zdrowia w Oakleigh dzisiaj:
Sobota 26 lutego 2011

W ostatnią sobotę lutego o godzinie 6.00 pm
będziemy gościć w Oakleigh dr Cecilia Clifford
z wykładem pt. Jak troszczyć się o swoje plecy.
(How to look after your back). Jak zawsze,
pragniemy spożyć także razem kolację.
Przynieśmy ze sobą talerz dobrego i zdrowego
pokarmu. Gorąco zapraszamy, PU

Boża spiżarka potrzebuje pilnie:
Cereals, mleko, baked beans, spaghetti in
tomato sauce, 2 minute noodles, noodles in a
cup, cup-a-soups, tuna, dżemy, peanut butter,
vegemite, sosy do makaronów, makarony,
puszkowane warzywa, owoce, zupy i potrawy,
pasta do zębów (małe tubki), szczotki do
zębów, mydła (1-2 w paczce), ciastka, krakersy.
Z góry dziękujemy za pomoc! Dział Usług Społ.

Polskie audycje radiowe
programu etnicznego radia 3ZZZ
(FM 92.3MHz) co dwa tygodnie!
Audycje nadawane są w godzinach
wieczornych w srody, 10 –11pm

Jezus mógł zejść z krzyża,
ale wolał powstać z grobu.

Aureliusz Augustyn z Hippony

„

Pragnieniem miłości jest dawać!
Pragnieniem żądzy jest brać!

Ed N. Cole

„



Wypożyczalnia filmów:
Po przerwie wakacyjnej wznawia swoją
działalność wypożyczalnia filmów dla dzieci i
młodzieży. Szczególnie polecam filmy na
temat Stworzenie kontra Ewolucja – tę serię 3
dysków powinien obejrzeć każdy młody
człowiek od 7 klasy wzwyż, a także każdy, kto
rozpoczyna studia. Cena: $1 za tydzień, za 1
dysk. Zniżka przy wypożyczeniu całej serii!
Andrzej Tomasiuk

Potrzebujesz pomocy Złotej Rączki?
Majster złota rączka czeka na Twoje wezwanie!
Kontakt: sekretarz Biuletynu, Grażyna Jankiewicz

Parkowanie samochodów:
Prosimy o takt i troskę o innych zborowników
parkując samochód na parkingu kościelnym.
Jeśli zastawiłeś inne samochody, usuń swój
samochód jak najszybciej po nabożeństwie,
aby inni mogli wygodnie wyjechać z parkingu.

Dziękujemy za współpracę

Cena Czlowieka
Jaka cena króla
w szkarłacie i złocie
Jaka cena biedaka
leżącego w błocie
Cóż warty narkoman
co leży na ulicy
Ile warty morderca
w więziennej ciemnicy
ile warty prezydent
w rządowej limuzynie
Ile za żołnierza
co w Afganistanie ginie
Człowiek nie ważnie gdzie jest
nie ważne o czym śni
Warty jest dużo
bo cenę Bożej krwi
Bo krew za każdego przelana
za sługę i za pana
Krew naszego Stworzyciela
Jezusa Chrystysa ludzkiego Zbawiciela
drogo człowiek kosztuje
Bóg przelał krew i łzy
wystarczy tylko wziąć ten dar
Bóg zrobił wszystko – co zrobisz TY

Andrzej Tomasiuk

’Stale potrzeby finansowe:
Uprzejmie przypominamy o wpłacaniu składek
w wysokości $30 od członka zboru na rok, na
konto Polonijnego Funduszu Ewangelizacyj-
nego. Fundusz ten służy m.in do opłacania
Wiadomości Polonii Adwentystycznej i
pokrywa wydatki związane z działalnością
ewangelizacyjną Polonii. Dziękujemy!

Wykład na temat arki Noego –
– w kosciele Oakleigh
Sobota 19 marca 2011, godzina 6 pm
W sobotę 19.03.11 odbędzie się w naszym
polskim kościele w Oakleigh bardzo
interesujący wykład na temat arki Noego,
przedstawiony przez dr Roda Walsh.
W związku z potopem i arką Noego zawsze
jest wiele pytań. Dr Rod Walsh z Creation
Ministry będzie głównym mówcą i naszym
gościem. Całe spotkanie służy dla
podbudowania naszej wiary w Słowo Boże.
Zaprośmy także naszych przyjaciół. PU

Bukowanie holu lub kaplicy:
Aby zabukować hol kościelny lub kaplicę na
różnego rodzaju funkcje i wydarzenia
podczas tygodnia, zwróć się do Starszego
Zboru, Henryka Wawruszaka.
W sprawie bukowania na weekend, do pastora
Mariusza Wieczorka.

Wieczerza Panska
Mat. 26:26-28 1 Kor. 11:23-25
Wieczerza Pańska zajęła miejsce Paschy
obchodzonej w Starym Testamencie.
Tak jak Pascha upamiętniła wyzwolenie Izraela
z niewoli egipskiej, tak Wieczerza Pańska jest
pamiątką wyzwolenia z niewoli grzechu i
śmierci Adamowej za sprawą ofiary okupu
naszego Pana.
Rzekł do nich Jezus:
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego
i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w
sobie.
Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie
wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. -
Jana 6:53,54



26.02.11 Sobota/Saturday Wieczerza Pańska/Communion
Wieczór dla zdrowia Oakleigh

27.02.11 Niedziela/Sunday Koncert Chopinowski/”Chopin” Concert

28.2–3.3.11 Monday – Thursday Zjazd pastorów/Ministerial Retreat for pastors

01.03.11 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club

04.03.11 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers’ Meeting

5–6.03.11 Saturday – Sunday Leadership Training Seminar 4 Women Conference Office Chapel

09.03.11 Wednesday Sexualisation of Children Seminar Lilydale Adventist Academy
Language Centre

19.03.11 Sobota/Saturday Wykład na temat arki Noego Oakleigh

26.03.11 Sabat/Sabbath Pr Chester Stanley + lunch/Pr Chester Stanley + soup&roll

03.04.11 Niedziela/Sunday Zmiana czasu na zimowy/Daylight Saving Ends

21–24.4.11 Thursday – Sunday Kamp Zjednoczeniowy/Big Camp Elmore

22–26.4.11 Friday – Tuesday Easter Time

25.04.11 Poniedziałek/Mon Anzac Day

07.05.11 Sobota/Saturday Koncert Dzień Matki/Mother’s Day Concert

08.05.11 Niedziela/Sunday Koncert Dzień Matki – Dom Polski Syrena w Rowville
/Mother’s Day Concert – Polish House at Rowville

18.06.11 Sobota/Saturday Program Dzień Rodziny/Family’s Day Program

24.06.11 Piątek/Friday Wieczerza Pańska/Communion

03.09.11 Sobota/Saturday Koncert Dzień Ojca/Father’s Day Concert

001.10.11 Sabat/Sabbath Wieczerza Pańska/Communion

26–29.1.12 Czwartek – Niedziela Kongres Polski ADS/Polish SDA Congress Lighthouse C.C.

Kalendarz Calendar

Adriana Krysta completed VCE exams and gained an

offer into Biomedicine course at Melbourne University

which she will commence in March 2011.

Alongside her Bachelor degree in Biomedicine she will

continue her passion for music through studying

Diploma in Music at the University of Melbourne.

We wish Adriana the very best in her study.

W marcu 2011 Adriana Krysta rozpocznie naukę na

Melbourne University na kierunku Biomedycyna,

gdzie również będzie mogła kontynuować i rozwijać

swoją pasję do muzyki studiując równocześnie Diploma

in Music. Życzymy Adi miłych lat akademickich!

Congratulations to Adriana



Church Announcements

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!

Chopin Concert tomorrow

Sunday 27 February 2011
at 5.30 pm

Transfer Out:
The church board recommends the transfer of
Emanuel Millen to Forest Lake SDA Church,
Apopka, Florida USA. He will be voted on
Today Church Clerk

Request in connection with the
Concert:
Concert organisers are planning a cake sale
after delightful music because we want to
spend a pleasant time with our guests in a
friendly atmosphere, but to create it, we need
tea and... CAKES. And here we bow toward
the church members (not necessarily women,
as men can also bake delicious cakes): if you
want to contribute please see Angela Wojcik.

Suggestion: The most popular cakes are usually:
cheesecake, apple slice, and other “wet” ones
(dry are not often in great demand). Thank
you in advance for your effort and assistance.

Lord’s Supper today
Sabbath 26 February 2011
Diuring Church Service

What Lord’s Pantry is in need of:
Cereals, milk, baked beans, spaghetti in tomato
sauce, 2 minute noodles, noodles in a cup,
cup-a-soups, tuna, jam, peanut butter,
vegemite, pasta sauces, pasta, canned
vegetables, canned fruit, tuna, canned soups,
canned meals, toothpaste (small tubes), soaps
(1 or 2 per packet), toothbrushes, biscuits,
crackers. Thank you in advance! Comm. Services

Leadership Training Seminar
for Women
How can God use me in His work?
How do I excel as womanin leadership?
Allow Him to do it – be trained and equipped!

What: Training for Women of all ages
Certificate Leadership Program, Level 2
Acredited by Griggs University

When: Sabbath March 5, 2011
3:30 pm – 6.30 pm (tea is provided)
Sunday March 6, 2011
9.00 am – 4.30 pm (lunch is provided)

Where: Conference Office Chapel
Bookings: Margaret or Maruszka.

Ernie Haase + Signature Sound
Melbourne Tour
Thursday 5 May 2011 at 7:00pm
Dallas Brooks Hall
Southern Gospel’s Grammy-nominated,
Dove Award-winning Quartet are coming to
Australia! Ernie Haase + Signature Sound have
performed with Gaither Vocal Band and
combine 21st century ideas with the timeless
quality of great quartets from 1950s, taking an
unconventional approach to joyfully
communicating God’s Word.
Tickets are available through ABC and early
bird discount is offered until 28 February.
Visit www.ehssaustraliantour.com to find more.

Sexualisation of Children Seminar
by Maggie Hamilton, renowned speaker on the subject.
at Lilydale Adventist Academy Language Centre
on Wednesday March 9 at 7.30pm
(7pm Registration)
Cost is $15 single $25 Couple Students Free.
Pay on the night.
Bookings are essential 9728 2211 or 9735 0309

Booking of the hall or the church:
To book either the hall or the church for any
function or events occurring during the week
please contact the Church Elder Henry
Wawruszak. For those occurring during
weekend please contact pr Mariusz Wieczorek.

East Prahran Church:
East Prahran Church is Celebrating 75 years
Anniversary on 5 March 2011

The desire of love is to give.
The desire of lust is to get!

Ed N. Cole

„



“When Jesus died, He redefined love. He showed us
what real love is. He loved us and died for us when we
were most helpless to save ourselves. And the love that
He demonstrated while dying on the Cross stands even
today against the skepticism and doubts of mankind.
We have betrayed Him, yet He died for us anyway.
We have spat on Him, yet He died for us anyway. We
have scourged Him, yet He died for us anyway. We
have driven the nails into His hands, yet He died for
us anyway. We have mocked Him, yet He died for us
anyway. All the things which we rebellious humans
have done or said or thought in defiance of God have
not yet changed the eternal fact of His love.”

Rocky Henriques

The Blood
One night in a church service a young woman
felt the tug of God at her heart. She responded
to God's call and accepted Jesus as her Lord
and Savior.
The young woman had a very rough past,
involving alcohol, drugs, and prostitution. But,
the change in her was evident. As time went on
she became a faithful member of the church.
She eventually became involved in the ministry,
teaching young children.
It was not very long until this faithful young
woman had caught the eye and heart of the
pastor's son. The relationship grew and they
began to make wedding plans.
This is when the problems began. You see,
about one half of the church did not think that
a woman with a past such as hers was suitable
for a pastor's son.
The church began to argue and fight about the
matter.. So they decided to have a meeting.
As the people made their arguments and
tensions increased, the meeting was getting
completely out of hand.
The young woman became very upset about all
the things being brought up about her past. As
she began to cry the pastor's son stood to
speak. He could not bear the pain it was
causing his wife to be. He began to speak and
his statement was this: "My fiancée's past is not
what is on trial here. What you are questioning
is the ability of the blood of Jesus to wash away
sin. Today you have put the blood of Jesus on
trial. So, does it wash away sin or not?"
The whole church began to weep as they
realized that they had been slandering the
blood of the Lord Jesus Christ.

Too often, even as Christians, we bring up the
past and use it as a weapon against our brothers
and sisters. Forgiveness is a very foundational
part of the Gospel of our Lord Jesus Christ.
If the blood of Jesus does not cleanse the other
person completely then it cannot cleanse us
completely.
If that is the case, then we are all in a lot of
trouble. What can wash away my sins?
Nothing but the blood of Jesus!
End of case!!!!
“Cast thy burden upon the Lord, and he shall sustain
thee he shall never suffer the righteous to be moved.”

Psalm 55:23

Joyce Veziruapi Tjikuzu
http://www.christianchallengeandblessing.com

Fundraising African Dinner for
Mission In Action
WHEN: Sunday, 27 March at 6pm – 9.30pm
WHERE: Wantirna English

Looking for people in the MEDICAL FIELD
that will be attending Camp in 2011
We are looking for anyone in the medical field
such as Doctors, Nurses and First Aiders that
will be staying on the Camp ground during
camp to please if they are happy to help us by
giving us their name and mobile number for us
to create a register of people that will be able to
help us, in case of an emergency, during camp
time April 21-25, 2011 inclusive. If you are
interested please contact Mr Peter Lynch with
your details, on 9264 7777 or email him on
PeterLynch@aventist.org.au

SPECIAL VICON ANNOUNCEMENT:

Do you need a handy person?
Handy man is waiting for your request.
Please contact Bulletin secretary Grace Jankiewicz

ADRA response to Christchurch
earthquake:
The Adventist Development and Relief Agency
(ADRA) Australia has rushed an emergency
management expert to assist ADRA New
Zealand’s response following the catastrophic
Christchurch earthquake.
ADRA Australia’s Emergency Management
Co-ordinator Ashleigh Plimmer flew across the
Tasman on Wednesday to increase ADRA New
Zealand’s capacity to offer support to those
affected by Tuesday’s 6.3 magnitude quake.
Visit www.adra.org.nz to keep up-to-date with
ADRA New Zeland’s ongoing response.



Happy Birthday
to:

Wojtek Klauza 21.2
Krystian Ostrowski 21.2
Vanessa Fikiert 22.2
Elizabeth Croom 23.2
Jola Kfoury 27.2

Kontakty/Linki Contacts/Links:

Polski Kościół ADS - Oakleigh 03 9569 0841

Polski Kościół ADS - Wantirna 03 9887 0869

Polski Kościół ADS - Adelaide www.cpchurch.com.au

Kościół ADS - Warszawa Centrum http://www.adwentysci.waw.pl

Victorian Conference http://vic.adventist.org.au

Kościół ADS w Rzeczypospolitej Polskiej http://www.adwent.pl

Seventh-day Adventist Church South Pacific http://adventist.org.au

The Official Site of the Seventh-day Adventist Church http://www.adventist.org

Adventist Mission http://www.global-mission.org

Sabbath School Network http://www.ssnet.org

Polski Kościół ADS / Polish SDA Church - Dandenong 03 9793 4007 www.dandypolish.org.au
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