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ELCOME to our church
where we are family
and Jesus is Lord

ITAMY w naszym kosciele
gdzie jestesmy rodzina
a Jezus jest Panem

„Wielki jest Pan
i godzien wielkiej chwały,
a wielkość Jego jest niezgłębiona”
Psalm 145: 3 BW

“Great is the Lord and
most worthy of praise;
His greatness no one can fathom”
Psalm 145:3 NIV



9.30am Studium Biblijne w małych grupach
obecny kwartał: „Szaty łaski: Symbolika

ubioru w Biblii ”
dzisiejsza lekcja: „Kapłańskie Szaty Łaski”

10.30am Apel Misyjny

11.00am Uwielbienie Boga
kazanie: Br Marek Smalec

dary: Budżet lokalnego zboru
Dziękujemy za hojne dary

9.30am Bible Study in small group
this quarter: “Garments of Grace: Clothing

Imagery in the Bible”
today’s topic: “The Priestly Garments of Grace”

10.30am Mission Appeal

11.00am Worship Service
sermon: Bro Marek Smalec

offering: Local Church Budget
Thank you for your generous gifts

Program Nabożenstwa Today’s Program

Prowadzenie Sz. Sobotniej: Jan Krysta
za tydzień: B & E Kot

Dyżurny Starszy Zboru: Henry Wawruszak
za tydzień: Jacek Patryarcha

Koordynator Nabożeństwa: Ela Kot
za tydzień: Adriana Krysta

Koordynator muzyki: Malwina Smalec
za tydzień: Rachelka Grochocki

Tłumaczenie kazania: Przemek Wrzos
za tydzień: Jacek Patryarcha

Sabbath School Leading: Jan Krysta
next week: B & E Kot

Elder on duty: Henry Wawruszak
next week: Jacek Patryarcha

Worship Coordinator: Elizabeth Kot
next week: Adriana Krysta

Music Coordinator: Malvina Smalec
next week: Rachel Grochocki

Sermon translation: Przemek Wrzos
next week: Jack Patryarcha

Dyżury On Duty

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.30pm
06.5.11 Andrzej Tomasiuk
13.5.11 Marek Smalec

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm
06.5.11 Andrew Tomasiuk

13.5.11 Marek Smalec

Miesięczny temat kazan Monthly theme for sermon

Kwiecien:
“Razem łatwiej”
(Aspekt socjalny)
Maj:
“Ewangelizacja”
(Aspekt praktyczny)

30.04.11: Br Marek Smalec
0
07.05.11: Pr Mariusz Wieczorek
14.05.11: Pr Moi Stiles
21.05.11: Pr Karin Wieczorek
28.05.11: Pr Mariusz Wieczorek

April:
“Easier to go Together”

(Social Aspect)
May:

“Evangelism”
(Practical Aspect)

Zachody slonca:
Dzisiaj 5:35 pm
Piątek za tydzień 5:29 pm

Sunset times:
Tonight 5:35 pm
Next Friday 5:29 pm

obecność

ubiegłej soboty

last Sabbath

attendance

152



„W swej mądrej opatrzności Bóg ciągle stawia na
naszej drodze ludzi biednych, nie posiadających
niczego, abyśmy mogli się przekonać o istnieniu
rozmaitych potrzeb i cierpień na świecie, a tym
samym, poddani próbie, zajęli stanowisko, które
powoduje rozwój chrześcijańskiego charakteru”.

Ellen G.White, Ze Skarbnicy Świadectw

Informacje dla Zboru

Nowa książka
dźwiękowa
Studia Książki
Mówionej
“Dobre Słowo”:

Książka „Ucieczka do Boga” Jima
Hohnbergera, to książka, która inspiruje i nie
pozwala na obojętność. Dlaczego? Bo nie jest
teologicznym wywodem, ale prostym
świadectwem człowieka, który pragnąc
doświadczyć w swoim życiu autentycznego
chrześcijaństwa, wysiadł z „pędzącego do
nikąd pociągu” i wsłuchując się w głos Boga
zaczął poddawać się Jego prowadzeniu.

Tę płytę otrzymasz zupełnie za darmo!
Ale jeśli pragniesz by tego typu materiały
mogły nadal się ukazywać i by mogły docierać
do innych, Twój dobrowolny dar przyjmiemy
z wdzięcznością i zobowiązaniem.
Płytę możesz otrzymać w naszym zborowym
sklepiku.

Staraniem Studia Książki Mówionej
„Dobre Słowo” ukazały się dotąd
nastepujące tytuły:

„Mesjasz” – J.Thomas – czas odtwarzania
20 godz. 36 min.
„Gdy wszystko traci sens” – A.Bullion –
czas odtwarzania 4 godz. 50 min.
„Wielki Bój” – E.G. White – czas
odtwarzania 30 godz. 24 min.
„Pewność w niepewnym świecie” –
M.Finley – czas odtwarzania 2 godz. 58 min.

Koncert charytatywny
“Dzien Matki”
Sobota 7 maja 2011:

Organizatorzy:
Oddział Pracy ChatytatywnejTabita
i Dział Usług Społecznych

Prośba w związku z koncertem:
Po koncercie - jak co roku - będzie można
nabyć ciasta domowego wypieku ale... aby je
nabyć, musimy je przedtem przynieść!
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.
Przynieście je w dniu koncertu.♥

Z góry dziękujemy za wysiłek i pomoc.
Organizatorzy

(Dochód z koncertu i ze sprzedaży ciast w całości
przeznaczony jest na pomoc dla potrzebujących)

Przyjdź i rozkoszuj się dobrą pieśnią i muzyką
w wykonaniu tych, którzy poświęcają swoje
talenty i czas na ten wzniosły cel.
Przyprowadź przyjaciół!!!

Wykłady na temat wydarzen czasu
konca:
Od 14 do 21 maja, na terenie Melbourne
gościć będziemy pra Leonarda P Tolhursta,
wykładowcę z Avondale College, misjonarza
i pasjonatę studiów proroczych o czasach
końca.
Nasz gość będzie występować w polskich
kościołach (szczegóły na osobnej ulotce).
W naszym kościele w Dandenong będzie
przemawiać dwukrotnie:
– piątek 20 maja godzina 7.00 pm
– sobota 21 maja godzina 5.00 pm.
Gorąco zapraszamy na te wyjątkowo ważne
wykłady. P. Ustupski & M. Wieczorek

Koncert “Dzien Matki”
w Domu Polskim
SYRENA
W niedzielę 8 maja w Domu
Polskim Syrena (Rowville) odbędzie się
koncert z okazji Dnia Matki. Koncert ten
organizuje nasz kościół.
Będzie to zupełnie inny koncert niż ten, który
organizujemy w naszym kościele w sobotę 7
maja. Inni wykonawcy, inny cel i... po polsku,
oraz bardziej na wesoło.
Zapraszamy wszystkich naszych zborowników
i przyjaciół mówiących po polsku (nie będzie
tłumaczenia na angielski).
Wykorzystajmy ten czas na nawiązanie
rozmów i kontaktów z naszymi Rodakami.
Nawiążmy nowe znajomości.
Niedziela 8 Maja, godzina 5.30 pm



Stale potrzeby finansowe:
Uprzejmie przypominamy o wpłacaniu
składek w wysokości $30 od członka zboru na
rok, na konto Polonijnego Funduszu
Ewangelizacyjnego. Fundusz ten służy m.in
do opłacania Wiadomości Polonii
Adwentystycznej i pokrywa wydatki związane
z działalnością ewangelizacyjną Polonii.
Ponad to – za 9 miesięcy ma się odbyć
kolejny, 18. Kongres Polonii ADS w
Melbourne. Wesprzyjmy ten cel naszą
ofiarnością. Dziękujemy!

Do nabycia w lokalnym ABC
(Adventist Book Centre)

– Kolejne płyty DVD
z wykładami dr Veitha:
Ukazały się w języku polskim kolejne dwa
wykłady dr Waltera Veitha z serii „Totalny
Atak”. Osoby, które posiadają tę serię płyt
DVD mogą bezpłatnie uzupenić swoją
kolekcję o wykłady 29 i 30.

– Andrews Study Bible: Jeśli zamówiłeś
Andrews Study Bible, proszę zgłoś się do
Ani lub Józka po odebranie, gdyż czeka na
Ciebie! Biblia oczywiście :))

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

Ogloszenia

Rezerwowanie holu lub kaplicy:
Aby zarezerować 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.

Polskie audycje radiowe
programu etnicznego radia 3ZZZ
(FM 92.3MHz) –
w następujących godzinach:
soboty, 7 pm – 8 pm
wtorki, 11 am –12 pm
srody, 10 pm –11pm

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.

Zebranie Rady Zboru:
niedziela 15 maja, godzina 6 pm

Tran dla psa
Pewien człowiek zaczął dawać swemu
dobermanowi duże dawki tranu, ponieważ
powiedziano mu, że jest on dobry dla psów.
Codziennie trzymał głowę protestującego psa
między kolanami, otwierał mu na siłę szczęki i
wlewał płyn do gardła. Pewnego dnia pies
wyrwał się i rozlał tran na podłogę. Potem, ku
wielkiemu zaskoczeniu mężczyzny, powrócił,
żeby wylizać łyżkę. Wtedy to człowiek odkrył,
że pies nie protestował przeciwko tranowi, lecz
metodzie jego aplikowania.
Anthony De Mello

Uwaga nauczyciele:
Od najbliższego piątku, 6 maja 2011,
zebrania nauczycielskie będą się rozpoczynać
o godzinie 7 pm. Dziekuję, Andrzej Tomasiuk

Coś dla Ciebie i innych
TV i Radio “Głos Nadziei”
Nazwa "Głos Nadziei" nie jest przypadkowa,
gdyż w pełni oddaje charakter i cel działalności
tej instytucji, którą jest budowanie silnych więzi
rodzinnych, kształtowanie poprawnych
stosunków międzyludzkich, promocja
zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej,
pomoc w walce z uzależnieniami, poradnictwo
wychowawcze i rodzicielskie, wreszcie osobisty
rozwój duchowy - słowem wszystko to, co
wychodzi naprzeciw różnorodnym potrzebom
człowieka www.glosnadziei.pl

Parkowanie samochodów:
Jeśli zabrakło miejsca do zaparkowania
twojego samochodu na parkingu
kościelnym – proszę, zaparkuj go na
placu na rogu ulic James Street i
Heatherton Road. Dziękujemy za współpracę



03.05.11 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club
05.05.11 Thursday Ernie Haase + Signature Sound Concert Dallas Brooks Hall

06.05.11 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers’ Meeting

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

14.05.11 Sabat/Sabbath Wspólny obiad/Church Lunch
Adventist Young Women Conference Nunawading

28.05.11 Sobota/Saturday ADRA Basketball Tournament Dandenong Basketball Stadium

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 Polski Kongres ADS/Polish SDA Congress Lighthouse C.C.

21.05.11 Sobota/Saturday Pr Leonard P Tolhurst Dandenong PL

20.05.11 Piątek/Friday Pr Leonard P Tolhurst Dandenong PL

15.05.11 Niedziela/Sunday Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

Kalendarz Calendar

„
Spotkamy się,
kiedy będzie wiał łagodny
wiatr,
kiedy słońce grzać będzie,
gdzie pachnące kwiaty
i Miłość będzie każdym dniem
i nocą.
Spotkamy się w Twym domu,
gdzie Aniołowie śpiewają
wieczny koncert,
spotkamy się w ogrodzie
rozkwitającym dobrocią,
gdzie żywe fontanny tryskają
radośnie,
gdzie Twa Miłość i Słowo
są każdą sekundą.
Spotkamy się wtedy Jezu?

Wladyslaw Zarzycki
nie będzie jużbrał

razem z nami udziału
w nabożeństwach.

Odszedł od nas bardzo
nagle, niespodziewanie...

Teraz oczekuje
na powtórne przyjście

Pana Jezusa.
Nabożeństwo żałobne odbędzie się
w poniedziałek 2 maja 2011, o godzinie 2.45 pm
w kaplicy The Blair Chapel na cmentarzu
Springvale Boptanical Cemetery.
Po nabożeństwie – ostatnie pożegnanie nad mogiłą.

Nasze serdeczne, pełne miłości wyrazy współczucia płyną
do Ireny Zarzyckiej i jej rodziny i przyjaciół.
Niech miłe wspomnienia o Władysławie,
które żyją w waszych sercach, wypełnią pustkę po Nim.

Rodzina zborowa

SYMPATHY
Our thoughts and prayers go out to
Irena Zarzycka and her family today
on the passing this week of
Irena’s husband, Wladyslaw.
May God be your comfort during
this difficult time.
Your church family



Church Announcements

Avaiable at local ABC
(Adventist Book Centre)

– Sabbath School Pamphlets
for 2nd Quarter

– Andrews Study Bible:
If you ordered the Andrews Study Bible,
please collect it from the local ABC

New South Pacific Division series of
Revelation [ rev-e-la-tion ]

Wednesday Nights, 7.30pm Dandenong
Filipino SDA Church
28 Hutton Street Dandenong
Thursday Nights, 7.30pm
Chisholm Institute – Dandenong Campus
Building W 136 Cleveland Street
Sunday afternoons, 4pm
Heritage College Library,
333 Centre Road Narre Warren South
To book your place or for more information
call 1800 776 874 or visit
www.revelationhope.info

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!

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

Request in connection with the
Concert:
We believe that all of you want to participate
and suppor our traditional Mother’s Day
Concert.
We ask for donations of cakes,
which can be made available for
sale or an auction after the
concert, 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.
Thank you in advance for your effort and assistance.
All proceeds from the concert will be
allocated to the charity work for the needy.

Mother’s Day Charity Concert
Saturday 7 May 2011

Organizers:
Dorcas’ Welfare Society and
Community Services Department

Come and enjoy the musical and vocal talents
of those who selflessly commit their time and
energy to this purpose. Bring your family and
friends! Thank you!

Next Board Meeting:
Sunday, May 15 @ 6 pm

Church parking
If you can’t find a room for your car
on the church car park, please go to
our "overflow" car park on the corner
of James Street and Heatherton Road.

Thanks for your assistance

Polish Evangelistic Fund
As agreed earlier, could we please try to
remember to support the Polish Evangelistic
Fund with the set donation of $30 per member
per annum. The $30 fee will support
evangelistic efforts of Polish Adventist
Community, and cover the subscription of
“Polish Adventist News”. Thank you!

Attention teachers:
As from next Friday, May 6, the teachers’
meetings will be starting at 7 pm.
Thank you, Andrew Tomasiuk



Facebook Connections
Are you a 15-25 year old young woman?
This program is especially for you.
Sabbath May 14, 5 pm at
Nunawading Christian College School Hall
Presenter: Sharon Witt, Writer, Secondary
Teacher, Public Speaker who has a passion for
equipping young women today.
Cost: Only $25 (including dinner)
Bookings: Marie Roberts on 9877 3555 or
0403 350 667 or email:
MarieRoberts@ncc.adventist.edu.au
Bookings Essential by May 9.

Melbourne Tour:
Thursday May 5 @ 7pm Dallas Brooks Hall
Ernie Haase + Signature Sound have
performed with Gaither Vocal Band, taking an
unconventional approach to joyfully
communicating God’s Word. Tickets are
available through ABC. Visit
www.ehssaustraliantour.com to find more.

VicYouth / ADRA
Basketball Tournament
May 28 – 7:00pm (first game
starts at 7:15)
Dandenong Basketball Stadium
270 Stud Road, Dandenong
$200 per team (up to 10 players)
$2.00 entry fee for spectators

Outback Safari
16 days from 8 – 23 August 2011
Visit:
•Lake Eyre, William Creek, Coober Pedy,
Flinders Rangers •Great vegetarian meals

•Fly over Lake Eyre •Soft Adventure camp –
capturing the stars.

A Once in a lifetime opportunity
Limited seats @ $2350 (plus GST) per person
Delhuntie Ministry’s Ph: (03) 5633 1000
Email: info@delhuntie.org.au

One Day I Decided To
Quit
Don’t we all have a day or days that we felt like “I
wanted to quit”? This is so beautiful and so true.
Enjoy!!!

One day I decided to quit... I quit my job, my
relationship, my spirituality... I wanted to quit
my life. I went to the woods to have on last
talk with God. "God", I said. "Can you give
me one good reason not to quit?"

His answer surprised me... "Look around", He
said. "Do you see the fern and the bamboo?"
"Yes", I replied. When I planted the fern and
the bamboo seeds, I took very good care of
them. I gave them light. I gave them water. The
fern quickly grew from the earth. Its brilliant
green covered the floor. Yet nothing came
from the bamboo seed. But I did not quit on
the bamboo. In the second year the Fern grew
more vibrant and plentiful. And again, nothing
came from the bamboo seed. But I did not quit
on the bamboo. He said. "In the third year,
there was still nothing from the bamboo seed.
But I would not quit. In the fourth year, again,
there was nothing from the bamboo seed. "I
would not quit." He said. "Then in the fifth
year a tiny sprout emerged from the earth.

Compared to the fern it was seemingly small
and insignificant... But just 6 months later the
bamboo rose to over 100 feet tall. It had spent
the five years growing roots. Those roots made
it strong and gave it what it needed to survive. I
would not give any of my creations a challenge
it could not handle." He said to me. "Did you
know, my child, that all this time you have been
struggling, you have actually been growing
roots." "I would not quit on the bamboo. I will
never quit on you. "Don't compare yourself to
others." He said. "The bamboo had a different
purpose than the fern . Yet, they both make the
forest beautiful. Your time will come,"God said
to me. " You will rise high!" "How high should
I rise?" I asked. "How high will the bamboo
rise?" He asked in return. "As high as it can?" I
questioned. "Yes." He said, "Give me glory by
rising as high as you can."

I left the forest and brought back this story.
I hope these words can help you see that God
will never give up on you. He will never give
up on you. Never regret a day in your life.

Good days give you happiness; Bad days
give you experiences; Both are essential to
life. Keep going... Happiness keeps you
Sweet, Trials keep you Strong, Sorrows
keep you Human, Failures keep you
humble, Success keeps You Glowing, But
Only God keeps you Going! Stay blessed!
http://www.christianchallengeandblessing.com



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 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

Kontakty/Linki: Contacts/Links:

Irena Zarzycka 22.4
Sylwia Fikiert 24.4
Tadeusz Jadczuk 24.4
Beata Kania 25.4
Lily Patryarcha 26.4 (mam 1 roczek!)

Marek Fikiert 27.4
Zosia Jantos 27.4

Happy Birthday to:


