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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

Happy
Mother’s Day!

„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: „Płaszcz Eliasza i Elizeusza”

10.30am Apel Misyjny

11.00am Uwielbienie Boga
kazanie: Br Mariusz Wieczorek

dary: Budżet lokalnego zboru(do woreczków)
Zdrowie (w kopertach)
Dary te przeznaczone są na rozwój
projektów zdrowego stylu życia, 50% do
Konferencji, drugie 50% do Dywizji.
Dziękujemy za hojne dary

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

Imagery in the Bible”
today’s topic: “Elijah’s and Elisha’s Mantle”

10.30am Mission Appeal

11.00am Worship Service
sermon: Br Mariusz Wieczorek

offering: Local Church Budget (offering bag)
Health (envelopes)
These funds go to the health work
undertaken by the Division (50%) and
the Conference (50%)
Thank you for your generous gifts

Program Nabożenstwa Today’s Program

Prowadzenie Sz. Sobotniej: B i E Kot
za tydzień: Bolek Przychodzki

Dyżurny Starszy Zboru: Jacek Patryarcha
za tydzień: Jacek Patryarcha

Koordynator Nabożeństwa: Adriana Krysta
za tydzień: Damian Wasilewski

Koordynator muzyki: Rachelka Grochocki
za tydzień: Ania Selent

Tłumaczenie kazania: Jacek Patryarcha
za tydzień: Tadeusz Jadczuk

Sabbath School Leading: B & E Kot
za tydzień: Bolek Przychodzki

Elder on duty: Jack Patryarcha
next week: Jacek Patryarcha

Worship Coordinator: Adriana Krysta
next week: Damian Wasilewski

Music Coordinator: Rachel Grochocki
next week: Anna Selent

Sermon translation: Jack Patryarcha
next week: Ted Jadczuk

Dyżury On Duty

Piątkowe zebrania nauczycieli o 7.30pm
13.5.11 Marek Smalec
20.5.11 Jacek Patryarcha
27.5.11 Wiesiek Urbaniak

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm
013.5.11 Marek Smalec

20.5.11 Jacek Patryarcha
27.5.11 Will Urbaniak

Miesięczny temat kazan Monthly theme for sermon

Maj:
“Ewangelizacja”
(Aspekt praktyczny)
Czerwiec:
“Powrót Jezusa”
(Aspekt duchowy)

07.05.11: Pr Mariusz Wieczorek
14.05.11: Pr Karin Wieczorek
21.05.11: Pr Mariusz Wieczorek
28.05.11: Dr Stenio Gungadoo
04.06.11: Pr Jan Krysta
11.06.11: Pr Karin Wieczorek

May:
“Evangelism”

(Practical Aspect)
June:

“Return of Christ”
(Spiritual Aspect)

Zachody slonca:
Dzisiaj 5:27 pm
Piątek za tydzień 5:21 pm

Sunset times:
Tonight 5:27 pm
Next Friday 5:21 pm

obecność

ubiegłej soboty

last Sabbath

attendance

158



Informacje dla Zboru

Koncert charytatywny
“Dzien Matki”
dzisiaj, godzina 5.30 pm

Organizatorzy:
Oddział Pracy Chatytatywnej Tabita
i Dział Usług Społecznych

Przyjdź i rozkoszuj się dobrą pieśnią i muzyką
w wykonaniu tych, którzy poświęcają swoje

talenty i czas na ten wzniosły cel.
Przyprowadź przyjaciół!!!

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

Koncert “Dzien Matki”
Niedziela 8 maja

5.30 pm
Dom Polski Syrena, Rowville

wstęp wolny

Koncert ten organizuje nasz kościół –
zostaliśmy o to poproszeni.
Będzie to zupełnie inny koncert niż dzisiejszy
w naszym kościele. 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 kontakt z naszymi
Rodakami. Nawiążmy nowe znajomości!

Nikt nie może wykazać prawdziwej
dobroczynności bez zaparcia się siebie.
Jedynie życiem prostoty, samozaparcia i
szeroko pojętej oszczędności można
wykonać dzieło zlecone nam,
przedstawicielom Chrystusa. W całej naszej
działalności ma dominować zasada
ofiarności, objawiona w Chrystusie. Na 
ścianach naszych domów, obrazach i
umeblowaniu mamy czytać słowa: „Ubogich
wygnańców wprowadź do domu twego” (Izaj. 58:7)
Na naszych szafach ma być napisane jakby
palcem Bożym: „Przyodziej nagiego”.
W jadalni, na stole z obfitym pożywieniem, 
powinno być napisane: „Úłamuj łaknącemu
chleba twego”. Tysiące drzwi stoi otworem,
abyśmy czynili dobro.
„Dawajcie, a będzie wam dano; miarę dobrą,
natłoczoną, i potrzęsioną, i opływającą dadzą na
łono wasze” (Łuk. 6:38)

Ellen G.White

„

Zebranie Rady Zboru za tydzień:
niedziela 15 maja, godzina 6 pm

Uwaga nauczyciele:
Obecnie zebrania nauczycielskie
rozpoczynają się o godzinie 7pm.
Dziekuję, Andrzej Tomasiuk

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

Wykłady pra Leonarda Tolhursta
o wydarzeniach czasów końca:
Melbourne, 14 – 21 maja 2011

sobota 14 11 am & 3 pmOakleigh
niedziela 15 06 pm Oakleigh
poniedziałek i wtorek Warrigal
środa 18 07 pm Wantirna PL
piątek 20 07 pm Dandenong PL
sobota 21 11 am Wantirna PL
sobota 21 06 pm Dandenong PL

Wykłady będą tłumaczone na język polski.
Uprzejmie zapraszamy do udziału w tych
ważnych i wyjątkowych spotkaniach.
To wielka okazja, aby pokrzepić wiarę i
pragnienie spotkania się z Jezusem na
obłokach chwały. Paweł Ustupski

Wspólny obiad za tydzień
Sobota 14 kwietnia 2011

Wszyscy przynosimy nasze
ulubione potrawy, z myślą
o podzieleniu się z gośćmi!



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 :))

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

/ .
Mama lubila róze
Mama lubiła róże - hodowała je w orgródku
Ale zima utrudniała jej wysiłki
Mama lubiła róże i kiedy miała czas
Dekorowała nimi pięknie nasze mieszkanie
Kiedy słyszę dzwony niedzielne z rana
Pamiętam swój płacz, gdy ona śpiewała
Mama kochała róże, ale przede wszystkim
dbała o to, byśmy nauczyli się żyć
I żebyśmy się modlili
Zachowaliśmy rodzinną Biblię
Z różą zasuszoną przez Mamę
Była wciśnięta pomiędzy kartkami
Jakby znalazła miejsce ukrycia
Oh, mama lubila róże w taki szczególny
sposób...
Przynosimy je każdego Dnia Matki
Na jej grób
Oh, mama lubila róże...

J. Christopher

Dla mamy
Pierwsza nad kołyską się schylała
Pierwsza o Bogu opowiadała
Do lekarza prowadziła
Na krzyk w nocy sie budziła
Często przeze mnie płakała
Czasem też i radość miała
Za matczyne łzy wylane
Za jej ręce spracowane
Za serce gorące
Wielką miłość mające
Błogosław mamę Panie
a ode mnie kwiat dziś dostanie

Andrzej Tomasiuk 7 maja 2011

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.

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



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

10.05.11 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club
13.05.11 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers’ Meeting

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

15.05.11 Niedziela/Sunday Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

20.05.11 Piątek/Friday Pr Leonard P Tolhurst Dandenong PL

21.05.11 Sobota/Saturday Pr Leonard P Tolhurst Dandenong PL

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.

Kalendarz Calendar

Podziekowanie
Irena Zarzycka i Jej Rodzina serdecznie dziękują
za wsparcie, modlitwy, okazanie miłości, obecność
na uroczystości żałobnej i ostatnim pożegnaniu
Władysława, za społeczność,
ciepłe słowa i pocieszenie
w ich bólu.

Happy Anniversary

Kazimiera i Jakub Pinkowscy
obchodzili 62 Rocznicę Ślubu.

Niech Boża łaska spływa na Wasz dom
niosąc ze sobą pokój niebiański, miłość
i wiele dobrego zdrowia.

Tego Wam życzy rodzina zborowa



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

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 last Friday, May 6, the
teachers’ meetings start at 7 pm.
Thank you, Andrew Tomasiuk

Mother’s Day Charity Concert
today, 7 May at 5.30 pm

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!

All proceeds from the concert will be allocated to the
charity work for the needy.

Potluck Lunch next week
Sabbath 14 May
Everyone is welcome to come
along to a potluck lunch
following the Worship Service
next week. Please, bring along favourite
dish or salad, and dessert or fruits to share.



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.

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

Red Rose
A man stopped at a flower shop to order some
flowers to be wired to his mother who lived
two hundred miles away.
As he got out of his car he noticed a young girl
sitting on the curb sobbing.
He asked her what was wrong and she replied,
"I wanted to buy a red rose for my mother, but
I only have seventy-five cents, and a rose costs
two dollars."
The man smiled and said, "Come on in with
me. I'll buy you a rose."
He bought the little girl her rose and ordered
his own mother's flowers.
As they were leaving he offered the girl a ride
home. She said, "Yes, please! You can take me
to my mother." She directed him to a
cemetery, where she placed the rose on a
freshly dug grave.
The man returned to the flower shop, canceled
the wire order, picked up a bouquet and drove
the two hundred miles to his mother's house.

Don't Send Artificial Loves to your Mothers.
Give them the respect and courtesy they desire.
They are your most precious Treasure,
Care for them.
God Forbid, if they leave this world then one can
do nothing but regret.

Mama Liked the roses
Oh, mama liked the roses she grew them in the yard
But Winter always came around and made the growing way too hard
Oh, mama liked the roses and when she had the time
She'd decorate the living room, for all us kids to see
When I hear the Sunday bells ringing in the morning
I remember crying when she used to sing
Oh, mama liked the roses but most of all she cared
About the way we learned to live / And if we said our prayers

You know I kept the family bible / With a rose that she saved inside
It was pressed between the pages / Like it had found a place to hide

Oh, mama liked the roses in such a special way
We bring them every Mother's Day /And put them on her grave
Oh, mama liked the roses J. Christopher



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 www.adwentysci.waw.pl

Victorian Conference vic.adventist.org.au

Kościół ADS w Rzeczypospolitej Polskiej www.adwent.pl

Seventh-day Adventist Church South Pacific adventist.org.au

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

Adventist Mission www.global-mission.org

Sabbath School Network www.ssnet.org

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

Kontakty/Linki: Contacts/Links:

Ola Kubis 5.5

Karin Wieczorek 5.5

Roy Groncki 6.5

Happy Birthday
to:


