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z Bożej Księgi: 
 

„Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, 
chwalcie imię Pańskie! Niechaj 
imię Pana będzie błogosławione 
odtąd aż na wieki! Od wschodu 
słońca aż do zachodu niech imię 
Pańskie będzie pochwalone.” 
— Psalm 113:1– 3   BW 

from God’s Book: 
 

“Praise the LORD. Praise the LORD, you 
his servants; Praise the name of the LORD. 
Let the name of the LORD be praised, both 
now and forever-more. From the rising of 
the  sun  to  the  place  where  it  sets,  the 
name of the LORD is to be praised.” 
— Psalm 113:1– 3   NIV 

Welcome to our church and Happy Sabbath! 
 

Witamy w naszym kościele i życzymy miłego Sabatu!  

____________________________________________________ 
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 PLAN USŁUGIWANIA  / PREACHING SCHEDULE 

 

24.02.18:  Pr Mariusz Wieczorek – Former Pastor of Dandenong Church  
 

03.03.18:  Pr Roman Chalupka – Senior Pastor of Dandenong Church  
10.03.18:  Pr Roman Chalupka – Senior Pastor of Dandenong Church  
17.03.18:  Pr Daniel Maher – Associate Pastor of Dandenong and Casey Church 
24.03.18:  Pr Paweł Ustupski – Senior Pastor of Oakleigh Church  
 

07.04.18:  Pr Roman Chalupka – Senior Pastor of Dandenong Church 

 

– Pr Roman Chalupka 
– Dary Szkoły Sobotniej (Misyjne) 

– Pr Roman Chalupka 
– Sabbath School offering (Mission) 

________________      10:30 am MISSION SEGMENT  __________________ 

Program Szkoły Sobotniej: 
Ewa Jóźwiak 

Sabbath School Program:  
Ewa Jozwiak 

_____________________ __________________ 9:30 am SABBATH SCHOOL 
Studium Biblijne w grupach /Bible study in groups 

11:00 am DIVINE SERVICE  __________________ _____________________ 

____________________________________________________ 

Kazanie: Pr Mariusz Wieczorek  
  

Tłumacz: Jacek Patryarcha 
  

Starszy Zboru: Alan Kfoury 
  

Dary:  Budżet lokalnego zboru 

The Message: Pr Mariusz Wieczorek  
  

Interpreter: Jacek Patryarcha 
 

Elder on Duty: Alan Kfoury 
 

Offering: Local church budget 

DARY Z UBIEGŁEJ SOBOTY  

Bezimienne:100 20 100 300 370 350  
Szkoła Sobotnia: $438.25 
ADRA, ofiary kataklizmów: $757.00 
Fundusz Budowlany: $1,300.00 
Tabita: $20.00 
Fund. Budowlany ogólnie: $65,478.05 

LAST SABBATH OFFERING 
Anonymous:100 20 100 300 370 350 
Sabbath School: $438.25 
ADRA, Disaster Relief: $757.00 
Building Fund: $1,300.00 
Dorcas: $20.00 
Total Building Fund: $65,478.05 

DYŻURY 3  MARCA 

                               

Program Szk. Sob: Jacek Patryarcha 
 

Tłumacz kazania: Przemek Wrzos 
  

Starszy Zboru: Henryk Wawruszak 
  

Dary: Światowe Radio ADS 

ON DUTY MARCH   3 

  

S. School: Program: Jack Patryarcha 
 

Sermon Interpreter: Przemek Wrzos 
  

Elder: Henry Wawruszak 
 

Dary: Adventist World Radio 

_________________________________________________________________________ 

 24 February  2018 
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 Życie Zboru 

Zebranie Modlitewne 

Poniedziałek 26 lutego, 7pm 

Program EXPO ZDROWIE  

organizowany przez  
Kościół ADS Casey:  
 

Niedziela 25 lutego  
11:00 — 17:00 
 

BUNJIL PLACE  
2 Patrick Northeast Dr,  
Narre Warren 
 

Broszurki do pobrania 
przy wejściu do kościoła 

Transfer członkostwa  
 

Rada Zboru rekomenduje do odgłoso-
wania przekazanie listu zborowego  
dla brata Bartka Ostrowskiego do 
Zboru Kościoła ADS w Czechowicach-
Dziedzicach, Polska. Głosowanie bę-
dzie miało miejsce dzisiaj, 24 lutego 
2018 podczas nabożeństwa. 
 

— Sekretarz Zboru                

Módlmy się... 
Ktoś jest chory... Ktoś stracił pracę... 
Ktoś ma złamane serce… Ktoś stracił 
najbliższą osobę...   
Módlmy się jedni za drugich, gdyż nie 
wiemy, przez co przechodzą nasi  
bliźni. Prośmy w modlitwach o zdrowie 

i wsparcie dla tych, którzy są chorzy i  
                w problemach. 

wkrótce! 
Tabita planuje kolejną sprzedaż cha- 
rytatywną w marcu, aby dać nam 
szansę na pozbycie się niepotrzeb-
nych rzeczy! A więc – już zacznijmy 
odkładać różne przedmioty i zacznij-
my się z nimi żegnać... Duże rzeczy, 
jak np. meble czy rowery, przynieśmy 
w dniu sprzedaży, przed godziną 
9am. Ustaloną datę podamy wkrótce.  
 

— Kierownictwo Tabity 

___________________________________ 

BIG CAMP ELMORE 
29 marca – 2 kwietnia 2018  

Ostateczny termin bukowania – 
poniedziałek 19 marca, 5pm. 
Formularze zgłoszeniowe na stoliku w 
holu, lub online: 
https://events.adventist.org.au/ew/
app/registration/index.html?e=2810 

Wieczór dla Zdrowia  
w Oakleigh DZISIAJ 

Sobota 24 lutego,  

6pm – kolacja, 7pm – wykład 
“Serce na 100 lat” – Pr Paweł 
Ustupski.    Wszyscy zaproszeni!  

Nie mów Bogu, jakie wielkie masz 
problemy… Powiedz swoim proble-
mom,  jakiego wielkiego masz BOGA! 

Spotkanie Diakonów 

Piątek 2 marca, 7pm 

https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=2810
https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=2810
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Prezent 
Mała dziewczynka otrzymała dziesięć 
błyszczących, nowych monet.  
Z wielką starannością rozłożyła swój 
skarb na dywanie.  
„To jest dla Boga, a to jest dla mnie”, 
powiedziała rozdzielając monety.  
„I to jest dla mnie. I to jest dla mnie.  
A to jest dla Boga”.   
Jej matka, słysząc, przerwała: „Już 
dałaś jedną monetę Bogu”.  
„Wiem!” – odpowiedziała dziewczynka. 
„Pierwsza z nich już należała do Niego, 
a to jest prezent!” 
 
Wiele możemy nauczyć się od dzieci. 
Dają hojnie, nie z poczucia obowiązku. 
Ellen White mówi nam: „Prostota, 
samowyrzeczenie i ufna miłość małego 
dziecka są atrybutami, które niebo 
sobie ceni” (Życie Jezusa). 
  

Jeśli dajemy nasze dary – dawajmy je 
w prostocie i z ufnością małego dziec-
ka. Dawajmy radośnie, dawajmy z 
wdzięcznością...       
 

http://spd.adventistconnect.org/  

Niepełnosprawność 
Jakie kwalifikacje należy posiadać 
By niepełnosprawnym mogli cię nazwać 
Pełnosprawnym cię nazwą jeśli masz 
zdrowe ciało 
Czy to nie za mało 
Można mieć dłonie sprawne jak u  
chirurga 
I do nikogo ich nie wyciągać 
Można do każdego wyciągać dłoń 
Nie umiejąc szklanki wody utrzymać 
nią 
Można mieć zdrowe obie nogi 
I nie wychodzić poza własne progi 
A można z trudem poruszać nogą 
I wciąż podążać w stronę kogoś 
Dostrzegać i cieszyć się tym co jest 
piękne 
Mając za ciemną zasłoną oczy  
zamknięte 
Można mieć wzrok dobry jak sokół  
I nie widzieć niczego w oku 
Trudne zadania można rozwiązywać 
I mądrym człowiekiem siebie nazywać 
Można nie wiedzieć w jakim żyje się 
wieku 
A cały czas myśleć o drugim człowieku 
Można być pięknym i przed ludźmi 
uciekać 
Można też twarz mieć skrzywioną lecz 
wciąż do innych się uśmiechać 
Można nie widzieć nie chodzić nie mó-
wić 
A być sprawniejszym od tak zwanych 
zdrowych ludzi 
Można mieć sztuczne serce 
Ale przed sobą nieść je na ręce 
Można być książkowym przykładem 
zdrowia 
Nie rozumiejąc co pod pojęciem  
człowiek się chowa 
I w znaczeniu poprawnym 
Co to znaczy być niepełnosprawnym 
Można mieć ciało kalekie 
A być pełnosprawnym człowiekiem 
 

—  Marta Dąbkowska 

___________________________________ 



____________________________________________________ 

Ogłoszenia do Biuletynu  
DO WTORKU 9 PM 

Grażyna Jankiewicz  9700 2782    
0418 595 414  graciela6@gmail.com 

Bulletin notices submission  
DEADLINE: TUESDAY BEFORE 9 PM   

Editor: Grace Jankiewicz  9700 2782    
0418 595 414  graciela6@gmail.com 
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25.02.18 Niedziela/Sunday – HEALTH EXPO  Narre Warren 

26.03.18 Poniedziałek/Monday – Zebranie modlitewne  

27.02.18 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora MARANATHA 

02.02.18 Piątek/Friday 
– Zebranie nauczycieli/Teachers’ Meeting 
– Spotkanie Diakonów/Deacons Meeting 

03.03.18 Sobota/Saturday – International Women’s Day of Prayer 

10.03.18 Sobota/Saturday 
– Youth Sabbath 
– Wspólny obiad/Potluck Lunch  

12.03.18 Poniedziałek/Monday – Labour Day Public Holiday  

24.03.18 Sobota/Saturday – Zebranie Zborowe/Church Business Meeting  

29.03–2.4 Thursday–Monday – Big Camp at Elmore  

30.03–2.4 Friday–Monday – Easter Time  

01.04.18 Niedziela/Sunday – Koniec czasu letniego/End of Daylight Saving Time  

Church Bulletin 8,  February 24, 2018 

____________________________________________________ 

Link for Heritage College NEWSLETTER  https://inewsletter.co/heritage-college  

Starszy Zboru ▪ Head Elder 
Henry Wawruszak   
  

Starszy Zboru ▪ Elder 
Alan Kfoury   
  

Sekretarz Zboru ▪ Church Clerk 
Marzena Kania   
  

Skarbnik Zboru ▪ Church Treasurer 
Wojtek Klauza   
  

Starszy Diakon ▪ Head Deacon 
Marek Smalec   
  

Starsza Diakonisa ▪ Head Deaconess 
Barbara Ostrowska   
  

Ewangelizacja ▪ Personal Ministries 
Pr Roman Chalupka  0432 058 233 

Szkoła Sobotnia ▪ Sabbath School 
Jacek Patryarcha   
  

Kierownik Młodzieży ▪ Youth Leader 
Valentina Olszewski  
  

Służba Zdrowia ▪ Health Ministries 
Julie Mironowicz   
  

Tabita ▪ Dorcas Society  
Barbara Stojkowicz   

  

Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop 
Marzena Kania   
  

Opiekun kościoła/Church Caretaker 
Józef Kasprzak 0412 613 447 
  

Klub Seniora MARANATHA 
Cezary Niewiadomski 8774 2074 

https://inewsletter.co/heritage-college
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                                 Church Life 

Transfer Out – Voting 
The church board recommends the 
transfer of  membership of br  Bart 
Ostrowski to Czechowice-Dziedzice 
SDA Church, Poland. A vote will be 
taken today 24 February 2018. 
 

— Church Clerk 

HEALTH EXPO  
Program organized by  
Casey SDA Church: 
 

Sunday 25 February  
11am — 5pm 

BUNJIL PLACE  
2 Patrick Northeast Dr 
Narre Warren 
 

Leaflets in the foyer. 

Let’s Pray… 
  

Someone is sick… Someone lost a 
job… Someone has a broken heart 
Someone lost a loved one… Let’s pray 
for one another, because we never 
know what someone else is going 
through… Let us pray for health and 
support for those who are sick and in 
                      trouble. soon! 

We will have another Garage Sale 
soon. If you find in your homes  
some items you don’t need anymore 
– in good condition – please bring 
them in. Big items, eg furniture,  
please bring in on the day of the 
Garage Sale, before 9am. We will 
inform you about the date. 
  

— Dorcas’ Department 

FEAR is the opposite of 
FAITH but they both  
believe in something  
that you have not seen... 
which will you choose? 
  
— Marisfit.blogspot.com 

BIG CAMP ELMORE 
29 March – 2 April 2018  

Applications close Monday 19 March 
2018, 5pm. 

Application forms are in the church.  
  

The On Line Booking Site is now live  
https://events.adventist.org.au/ew/
app/registration/index.html?e=2810 

 

MORE Conference News –  

VICON – 
on the notice board  

Deacons Meeting 

Friday 2 March @ 7pm 

https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=2810
https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=2810
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Things to Think About 
 

A little girl was given ten shiny, new 
coins. With great care she spread 
out her treasure on the rug in the 
house.    
“This one is for God and this one is 
for me,” she said, separating the 
coins. “And this one is for me. And 
this one is for me. And this one is for 
God.”   
 
Her mother, overhearing, interrupted 
her. “You already gave one coin to 
God,” she said.   
“I know,” she replied. “The first one 
already belonged to Him. But this 
one is a gift!”   
 
We can learn a lot from children. 
They give generously, not out of a 
sense of obligation.  
 

Ellen White tells us: “The simplicity 
and self-forgetfulness and the  
confiding love of a little child are the 
attributes that heavenvalues”  
(The Desire of Ages, p.437). 
 
When we give our offering, let’s place 
it before the Lord in the simplicity 
and confiding love of a little child. 
Give freely, give cheerfully, give  
gratefully...  
 
— TitheOfferingsreadings 

The Train Stops Just In 
Time 
 

The British express train raced 
through the night, its powerful  
headlamp spearing the black  
darkness ahead. The train was  
carrying Queen Victoria.  

Suddenly the engineer saw a startling 
sight. Revealed in the beam of the 
engine’s headlights was a weird figure  
in a black cloak, standing in the  
middle of the tracks and waving its 
arms.  
 
The engineer grabbed for the brakes 
and brought the train to a grinding 
halt. He and his fellow trainsmen 
climbed out to see what had stopped 
them. They could find no trace of the 
strange figure.  
 
On a hunch, the engineer walked a 
few yards farther up the tracks.  
Suddenly he stopped and stared into 
the fog in horror. A bridge had been 
washed out and had fallen into a 
swollen stream. If he had not heeded 
the ghostly figure, the train would 
have plunged into the stream.  
While the bridge and tracks were 
being repaired, the crew made a more 
intensive search for the strange  
flagman. But not until they got to 
London did they solve the mystery.  
 
At the base of the engine’s headlamp 
was a huge moth. The engineer 
looked at it for a moment, then on 
impulse wet its wings and pasted it to 
the glass of the lamp. Climbing back 
into his cab, he switched on the lamp 
and saw the “phantom flagman” in 
the beam.  
He knew what had happened: the 
moth had flown into the beam,  
seconds before the train reached the 
washed-out bridge. In the fog, it  
appeared to be a phantom figure  
waving its arms.  
 
When Queen Victoria was told of the 
strange happening she said, “I’m sure 
it was no accident. It was God’s way 
of protecting us.”       
 
— James S. Hewett, Illustrations  
Unlimited  



 Obecność ostatniej soboty / last Sabbath attendance: 131 

_________________________________________________________________________ 

next week: 
 

Alda Baran 26.2 
Jola Kfoury 27.2 
Paweł Gospodarczyk 28.2 
Czesława Kunowska 28.2 

last week: 
 

Wojtek Klauza  21.2 
Krystian Ostrowski  21.2 
Vanessa Fikiert  22.2 
James Szambelan 22.2  mam 1 roczek! 

_________________________________________________________________________ 

 Odeszli od nas... 

Ze smutkiem informujemy, że 13 lutego 2018 zmarł w wieku  
97 lat nasz brat w Chrystusie Adolf Koziol, członek kościoła 
South Canberra SDA Church. 
Brat Adolf był znany wśród Polonii ADS jako główny fotograf 
wielu poprzednich Kongresów Polskich. Był szwagrem siostry 
Danieli Niewiadomskiej.  (GJ) 
 

Ryszard Osiński, członek Zboru Oakleigh, odszedł na 
chwilowy odpoczynek aż do powrotu naszego Pana. 
Pogrzeb odbył się w piątek 23 lutego w kaplicy Blair 
Chapel na cmentarzu Springvale Botanical Cemetery. 
 

Nasza droga siostra Kasia Mojak, członkini Zboru  
Oakleigh zasnęła w Panu, po krótkej chorobie,  
pozostawiając nas w smutku. W przyszłą sobotę 
3 marca zapraszamy na specjalne spotkanie  
poświęcone Jej pamięci.           — Biuletyn Zboru Oakleigh 

Śmierć jest ograniczona. 
Nie może sparaliżować  miłości. 
Nie może rozwiać nadziei. 
Nie może skorodować wiary. 
Nie może zniszczyć pokoju. 
Nie może zabić przyjaźni. 
Nie może zrujnować zaufania. 
Nie może stłumić wspomnień. 
Nie może wyciszyć odwagi. 
Nie może opanować duszy. 
Nie może ukraść życia wiecznego. 
Nie może pokonać ducha. 
Nie może osłabić mocy zmartwychwstania. 


