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„A sam Bóg pokoju niechaj was
w zupełności poświęci, a cały duch
wasz i dusza, i ciało niech będą
zachowane bez nagany na przyjście
Pana naszego, Jezusa Chrystusa”.

1 List do Tesaloniczan 5:23 BW

“May God himself, the God of peace,
sanctify you through and through.
May your whole spirit, soul and
body be kept blameless at the
coming of our Lord Jesus Christ.”

1 Thessalonians 5:23 NIV
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9.30am Studium Biblijne w małych grupach
obecny kwartał: „Nabożeństwo”
dzisiejsza lekcja: „Nabożeństwo w Księdze Psalmów”

10.30am Apel Misyjny

11.00am Uwielbienie Boga
kazanie: Pr Matt Hunter

dary: Budżet lokalnego zboru (woreczki)
Dziękujemy za hojne dary

9.30am Bible Study in small group
this quarter: “Worship”
today’s topic: “Worship in the Psalms”

10.30am Mission Appeal

11.00am Worship Service
sermon: Pr Matt Hunter

offering: Local Church Budget (offering bags)
Thank you for your generous gifts

Program Nabozenstwa Today’s Program

Dyżury On Duty

Prowadzenie Sz. Sobotniej: Marek Smalec
za tydzień: Marek Smalec

Dyżurny Starszy Zboru: Jan Krysta

Koordynator Nabożeństwa: Damian Wasilewski
za tydzień: Adriana Krysta

Koordynator muzyki: Michał Olszewski
za tydzień: Ilona Paradowska

Tłumaczenie kazania: Tadeusz Jadczuk
za tydzień: Zbyszek Jankiewicz

Sabbath School Leading: Marek Smalec
za tydzień: Marek Smalec

Elder on duty: Jan Krysta

Worship Coordinator: Damian Wasilewski
next week: Adriana Krysta

Music Coordinator: Michael Olszewski
next week: Ilona Paradowska

Sermon translation: Ted Jadczuk
next week: Bill Jankiewicz

Piatkowe zebrania o 7.00pm
19.8.11 Jurek Kwaśniewski
26.8.11 Tadeusz Kania

Friday’s Teacher’s meetings @7.00pm
19.8.11 Jurek Kwaśniewski
26.8.11 Tadeusz Kania

Zachody słonca:
Dzisiaj 5:42 pm
Piątek za tydzień 5:47pm

Sunset times:
Tonight 5:42 pm
Next Friday 5:47 pm

Miesieczny temat kazan Monthly theme for sermons
Sierpien:
“Szafarstwo”
(Aspekt praktyczny)
Wrzesien:
“Ty, Ja i Bóg”
(Aspekt relacyjny)

13.08.11: Pr Matt Hunter
20.08.11: Pr Wayne Stanley Przewodniczący Konferencji
27.08.11: Pr Karin Wieczorek
03.09.11: Pr Mariusz Wieczorek
10.09.11: Br Nikolai Millen
17.09.11: Pr Togamai Tuaoi
24.09.11: Br Wieslaw Urbaniak

August:
“Stewardship”
(Practical Aspect)
September:
“You, Me and God”
Relational Aspect)

Gdzie sa nasi pastorzy Where are our pastors

Pr Mariusz i Pr Karin wraz z dziećmi są na urlopie
w Szwecji i w Polsce

Pr Mariusz and Pr Karin and the children are on
vacation in Sweden and Poland

obecność ubiegłej soboty

last Sabbath attendance

150



Informacje dla Zboru
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“O wydarzeniach czasów konca”
(About The End-Time Events) – to tytuł serii
9 wykładów wygłoszonych przez pastora
Leonarda Tolhursta. Poruszane w wykładach
zagadnienia takie jak:
(1) Bliskość powtórnego przyjścia Pana
(2) Boże wieczne przymierze
(3) Głębsze znaczenie Sabatu
(4) Studium Księgi Daniela 8.14,
(5) Wybrane zagadnienia z księgi Daniela11

i Objawienie18
(6) Pieczętowanie i 144 tysiące
(7) Dekret śmierci
(8) Aktualność trójanielskiego poselstwa
(9) Historia nauki o usprawiedliwieniu przez

wiarę w Kościele Adwentystów –
to podstawowe kompedium wiedzy biblijno-
teologicznej podanej w niezwykle zwięzły i
przystępny sposób.

UWAGA:
Dochód ze sprzedaży płyt przeznaczony jest na
wsparcie projektu misyjnego związanego z wydaniem w
Polsce 50 tysięcy płyt MP3 z nagraniem książki
„Wielki Bój”.
Płyty z nagraniami Pra Tolhursta znajdziesz w
naszym lokalnym sklepie ABC (u Ani
Kasprzak). Marek Smalec

Wspólny lunch dzisiaj
13 sierpnia (Sabat Młodzieży)
Zapraszamy wszystkich, wraz
z naszymi gośćmi i
przyjaciółmi – na wspólny
obiad w holu kościelnym, po
nabożeństwie. Chcemy spędzić wspólnie czas
w miłej atmosferze, dzieląc się ulubionymi
potrawami, jakie przygotowaliśmy.

Przeczytaj – Poszukaj – Podaruj !
Pilna pomocpotrzebna

Prosimy o pomoc dla nowo przybyłych dzieci
(niektóre z nich to sieroty w wieku od 5-12
lat) ze Szkoły Języka Angielskiego w Noble
Park. Większość z tych dzieci przybyła z
krajów rozdartych wojną, prosto z obozu
uchodźców i są kompletnie nieprzygotowe na
australijską zimę. Potrzebują wszelkiej odzieży
zimowej. Tak więc zajrzyjcie proszę do
waszych szaf i jeśli znajdziecie cokolwiek
zechcielibyście podarować, skontaktujcie się
proszę z Ewą Podsiadly (9706 0414 lub 0407
349 508) albo z Dorotką Wawruszak (9547
1471). Dziękujemy!

Sierpien miesiacem Znaków Czasu
W sierpniu mamy możliwość zaprenumerować
dla siebie, albo dla naszych przyjaciół,
australijskie Znaki Czasu (Signs of the Times).
Cena jednej prenumeraty (11 numerów na rok)
wynosi tylko $25, czyli 6.8 centa dziennie.
Czy myślisz, że 6.8c dziennie to za dużo żeby
podzielić się dobrą nowiną z ludźmi, na których
nam zależy – o zbawienie których tak często się
modlimy? Jeżeli stać Cię na 6.8c dziennie,
wypełnij formularz na tylnej stronie Recordu i
wyślij do Warburton, lub porozmawiaj ze
Zbyszkiem Jankiewiczem jeśli potrzebujesz
pomocy lub więcej informacji.

Przeniesienie czlonkostwa
pierwszeczytanie
Zbór w Mszczonowie k/Warszawy prosi o list
zborowy dla Rafała Ochockiego. (Rafał
pozdrawia cały nasz zbór!). Rada Zboru
przedstawia propozycję wydania listu; za
tydzień będziemy mieli możliwość odgłosować
tę propozycję. Wszelkie uwagi dotyczące tej
sprawy prosimy kierować do głównego
starszego zboru, Henryka Wawruszaka.

Sekretarz Zboru

Adres internetowy:
Byłoby rzeczą bardzo pożyteczną, aby – dla
wspólnego dobra i wygody – wszyscy
członkowie zboru, którzy posiadają adres
internetowy, podzielili się nim z sekretarzem
zboru. Przydałoby się to w razie konieczności
szybkiego powiadomienia zborowników o
ewentualnych nagłych wydarzeniach.

Dziękujmy za współpracę, Grażyna Jankiewicz

Uwaga Zborownicy:
Podczas nieobecności Pr Mariusza i Pr Karin,
wszelkie sprawy prosimy kierować do
Starszego Zboru, Henryka Wawruszaka.
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Potrzebujesz pomocy Złotej Raczki?
Majster złota rączka czeka na Twoje wezwanie!
Kontakt: sekretarz Biuletynu, Grażyna Jankiewicz

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

,,
Przepis na Przyjazn
SKŁADNIKI:
- miarka wspólnych zainteresowań,
- całe opakowanie życzliwości,
- szklanka zachęty zmieszanej ze wsparciem,
- łyżka zrozumienia,
- trochę kompromisu,
- sztuka przebaczenia,
- szczerość rozpuszczona w godzinach

wspólnych rozmów,
- szczypta małych niespodzianek,
- komplementy (nie przesolić).

SPOSÓB PRZYRZĄDZANIA:
- wszystko wymieszać i zaprawić gorącą wiara

w Boga,
- przelać do czystego serca,
- piec w atmosferze miłości i zrozumienia.

UWAGA!
Nie podawać z egoizmem ...

Kaleki szczeniak
Pewien rolnik miał kilka szczeniąt, które musiał
sprzedać. Przygotował więc szyld reklamujący 4
szczeniaki, aby go przybić do słupa stojącego na
na skraju podwórka.
Gdy sięgał do ostatniego gwoździa, poczuł, że
ktoś go poklepał po ramieniu. Spojrzał w oczy
małego chłopca.
„Proszę pana”, powiedział, „Chcę kupić jedno
ze szczeniąt ...”
„Cóż”, powiedział rolnik ocierając pot z karku.
”Te szczeniaki pochodzą od rodziców dobrej
rasy i kosztują wiele pieniędzy.”
Chłopak opuścił głowę na chwilę. Sięgnął
głeboko do kieszeni, wyciągnął kilka monet i
uniósł je w górę pokazując rolnikowi.
„Mam trzydzieści dziewięć centów. Czy to
wystarczy aby je obejrzeć?”
„Oczywiście”, powiedział rolnik i gwizdnął.
„Tutaj, Dolly!” zawołał.
Nagle z budy wyskoczyła Dolly a za nią, w dół
po rampie turlały się cztery futrzane kulki.
Mały chłopiec oparł twarz na łańcuchu
ogrodzenia. Jego oczy tańczyły z radości.
Gdy psy zbliżały się do ogrodzenia, chłopiec
zauważył coś ruszającego się w budzie.
Następna kulka futra powoli wygramoliła się
niezgrabnie z budy i zaczęłą się staczać z rampy
bardzo niezdarnie. Była o wiele mniejsza i
kuśtykała próbując dogonić swoich
poprzedników.
„Chciałbym kupić tego...” powiedział mały
chłopiec, wskazując na karzełka.
Rolnik ukląkł obok chłopca i powiedział:
„Synu, nie myślę że chcesz tego szczeniaka...
On nigdy nie będzie w stanie biegać i bawić się z
tobą jak te inne pieski."
Wtedy mały chłopiec cofnął się od ogrodzenia,
schylił się i zaczął zawijać jedną nogawkę
spodni. Ukazała sie na stalowa klamra biegnąca
wzdłuż nogi, dołączjąc się do specjalnego buta.
Patrząc w górę na rolnika, powiedział:
"Widzi pan, ja także nie biegam zbyt dobrze.
Ten piesek będzie potrzebował kogoś, kto go
zrozumie."
Ze łzami w oczach rolnik schylił się i podniósł
szczeniaka i delikatnie wręczył go chłopcu.
"Ile?" spytał chłopczyk .. "Nic", odpowiedział
rolnik, "Nie ma opłaty za miłość".

Świat jest pełen ludzi, którzy potrzebują kogoś,
kto ich zrozumie.
Pokaż swemu przyjacielowi, jak bardzo ci na
nim zależy.

http://www.christianchallengeandblessing.com

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. Za 6 miesięcy
odbędzie sie kolejny, 18. Kongres Polonii ADS
w Melbourne. Wesprzyjmy ten cel naszą
ofiarnością.

Ted Wilson w Melbourne12 listopada
Całodniowy zjazd ogólno-wiktoriański.
Głównym mówcą będzie Prezydent
Generalnej Konferencji, Pastor Ted Wilson.
Będzie to wspaniały czas Uwielbienia naszego
Stwórcy, szczególny czas wspólnoty i uczta
muzyczna.
Gdzie?: Dallas Brooks Hall
Więcej szczegółów wkrótce.
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Kalendarz Calendar
13.08.11 Sobota/Saturday Wspólny lunch/Church Lunch

16.08.11 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club

19.08.11 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers Meeting

19–21.8.11 Friday – Sunday Youth Winter Retreat Howqua

27.08.11 Sobota/Saturday Fundraising for the FINKE Church in the Outback Dandenong Filipino

01.10.11 Sabat/Sabbath Wieczerza Pańska/Communion

23.10.11 Niedziela/Sunday Dzień Dziecka/Kids Fun Day

12.11.11 Sabat/Sabbath Ted Wilson in Melbourne Dallas Brooks Hall
18.12.11 Niedziela/Sunday Koncert Pieśni Adventu/Songs of Advent Concert

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

,/Jak Olowek...
Jak ołówek – możesz poprawić
swoje pomyłki. Nie możesz
zmienić przeszłości, ale możesz
ją poprawić. I chociaż nie
możesz wymazać historii,
możesz wymazać uczucie winy i
złości – przebaczeniem.

Jak w ołówku – bolesne
ostrzenie może uczynić cię
lepszym. Twoje trudne chwile
mogą aktualnie naostrzyć twoje
zdolności lub ukształtować cię w
kogoś, kim chciałeś być.

Jak ołówek – możesz czynić
wielkie rzeczy, jeśli zezwolisz
trzymać siebie w Czyjejś dłoni.

Jak ołówek – możesz
pozostawić swój znak, gdzie
tylko jest to możliwe. Jest to
celem twojego istnienia. Może to
być mały ślad, w życiu innych
ludzi, których dotknąłeś albo
wychowałeś, ale musisz zostawić
po sobie coś dobrego.

Jak w ołówku – to się liczy, co
jest wewnątrz ciebie. Czy jest to
zrozumienie czy nietolerancja,
miłość czy zgorzkniałość, pokój
czy niepokój, przyjaźń czy
egoizm, nadzieja czy desperacja,
odwaga czy obawa: to co jest
wewnątrz, liczy się najbardziej.

Następnym razem, kiedy użyjesz
ołówka, pomyśl przez chwilę o
tym małym przyborze do pisania.
Uczy cięon wspaniałej lekcji o życiu.

Parable Of The Pencil
The Pencil Maker took the pencil aside, just before putting him
into the box.
"There are 5 things you need to know," he told the pencil.
"Before I send you out into the world. Always remember them
and never forget, and you will become the best pencil you can be.
1: You will be able to do many great things, but only if you allow

yourself to be held in Someone's hand."
2: You will experience a painful sharpening from time to time,

but you'll need it to become a better pencil."
3: You will be able to correct any mistakes you might make."
4: The most important part of you will always be what's inside."
5: On every surface you are used on, you must leave your mark.
No matter what the condition, you must continue to write."
The pencil understood and promised to remember, and went
into the box with purpose in its heart.

Now replacing the place of the pencil with you. Always
remember them and never forget, and you will become the best
person you can be.
1: You will be able to do many great things, but only if you

allow yourself to be held in God's hand. And allow other
human beings to access you for the many gifts you possess.

2: You will experience a painful sharpening from time to time,
by going through various problems in life, but you'll need it
to become a stronger person.

3: You will be able to correct any mistakes you might make.
4: The most important part of you will always be what's on the inside.
5: On every surface you walk through, you must leave your mark.

No matter what the situation, you must continue to do your
duties. Allow this parable on the pencil to encourage you to
know that you are a special person and only you can fulfill the
purpose to which you were born to accomplish.
Never allow yourself to get discouraged and think that your
life is insignificant and cannot make a change.
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Church Announcements

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!

Church Members Please Note :
In the absence of Pr Marius and Pr Karin,
please direct all questions to head elder, bro
Henry Wawruszak

Email address:
It would be very useful - for the common good
and comfort - if all church members who have
an email addresses shared it with the church
clerk. It will be very handy in case of a need
for rapid notification of any emergency or
special, unexpected, events.

Thank you for your cooperation, Grace Jankiewicz

Dear church members:
If in the past year you have changed your
address, telephone number, email address (or
date of birth ☺!) - please inform the church
clerk about the change.

Thank you for your cooperation, Grace Jankiewicz

“About The End-Time Events” –
it’s the title of a series of nine lectures delivered by
Pastor Leonard Tolhurst.
The issues discussed in those lectures, such as:
1. The Nearness of the Second Coming of The Lord
2. God's Everlasting Covenant
3. The Deeper Meaning of The Sabbath
4. The Study of Daniel 8:14
5. Selected Aspects of the Book of Daniel and

Revelation
6. The Sealing and The 144.000
7. The Death Decree
8. The Timeliness of the Three Angels' Messages
9. The History of the Doctrine of Righteousness

by Faith in the SDA Church –
are a compendium of basic biblical and theological
knowledge given in a very concise and accessible way.
NOTE: Income from the sale of CDs is designed to
support a missionary project related to the release of the
50 thousand of MP3 CDs with the recording of the book
"Great Controversy", in Poland.
You can buy CDs with Pastor Leonard
Tolhurst’s lectures at our local ABC shop (next
to sound room). Marek Smalec

Church Lunch Today
August 13 (Youth Sabbath)

Everyone is welcome to come
along to a potluck lunch
following the Worship Service
today. Let’s enjoy some good
fellowship and spend quality time together!

Read – Act – Donate !
Urgent help needed

We are asking you to help newly arrived
children (some of them orphans age 5-12)
from Noble Park English Language School.
Most of those children came from the war-
thorn countries, straight from the refugee
camps. They are completely unprepared for
an Australian winter and hey need any kind of
winter clothing.
So please, check your wardrobes, and if you
find anything you would like to donate please
contact Ewa Podsiadly (9706 0414 or 0407
349 508) or Dorothy Wawruszak (9547 1471)

August is the SIGNS month
This August we have an opportunity to
subscribe to Signs of the Times - for yourself
or your friends, or our loved ones. The cost of
one subscription is $25 per year (11 issues),
which is 6.8c per day. Do you think 6.8c a day
is too much to share the good news with
people we care about, or the ones we so often
pray for? If you can afford 6.8c a day please fill
out the subscription form on the back cover of
The Record and send it to Signs Publishing
House in Warburton, or talk to Bill Jankiewicz
to get more info.

Membership Transfer
first reading
We received request for the Letter of Transfer
for Rafael Ochocki from Mszczonow Church,
Poland (Rafael sends greetings for all of us!).
That request has been OK’d by the Church
Board and next week we will have an
opportunity to vote. Should you have any
comments on this matter, please talk to the
head elder, Henry Wawruszak during this week.
Church Clerk

Church parking:
If you can’t find a room for your car in the
church car park, please go to our "overflow"
car park on the corner of James Street and
Heatherton Road. Thanks for your assistance
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The Crippled Puppy
A farmer had some puppies he needed to sell.
He painted a sign advertising the 4 pups and set
about nailing it to a post on the edge of his yard...
As he was driving the last nail into the post, he
felt a tug on his overalls.
He looked down into the eyes of a little boy.
"Mister," he said, "I want to buy one of your
puppies.."
"Well," said the farmer, as he rubbed the sweat
off the back of his neck, "These puppies come
from fine parents and cost a good deal of money"
The boy dropped his head for a moment. Then
reaching deep into his pocket, he pulled out a
handful of change and held it up to the farmer.
"I've got thirty-nine cents. Is that enough to
take a look?" "Sure," said the farmer.
And with that he let out a whistle.
"Here, Dolly!" he called. Out from the
doghouse and down the ramp ran Dolly
followed by four little balls of fur.
The little boy pressed his face against the chain
link fence. His eyes danced with delight.
As the dogs made their way to the fence, the
little boy noticed something else stirring inside
the doghouse. Slowly another little ball
appeared this one noticeably smaller.
Down the ramp it slid.
Then in a somewhat awkward manner, the little
pup began hobbling toward the others, doing
its best tocatch up...
"I want that one," the little boy said, pointing to
the runt. The farmer knelt down at the boy's
side and said, "Son, you don't want that
puppy...
He will never be able to run and play with you
like these other dogs would."
With that the little boy stepped back from the
fence, reacheddown, and began rolling up one
leg of his trousers.
In doing so he revealed a steel brace running
down both sidesof his leg attaching itself to a
specially made shoe. Looking back up at the
farmer, he said, "You see sir, I don'trun too
well myself, and he will need someone who
understands."
With tears in his eyes, the farmer reached down
and picked upthe little pup. Holding it carefully
he handed it to the little boy.
"How much?" asked the little boy..
"No charge," answered the farmer,
"There's no charge for love."

The world is full of people who need someone
who understands. Show your friends how much
you care.
http://www.christianchallengeandblessing.com

Youth Winter Retreat August 19–21
For Youth 18yrs and above
The Annual Youth Retreat is on again this year
at Howqua – with Grenville Kent as our special
guest speaker. Applications available online at
www.vicyouth.com and close Friday August 12.

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!

Fundraising For the FINKE
Community Church In the Outback
The Bayles Church is happily involved in
fundraising for a Community Church and
Lifestyle Centre in the Finke Desert in the
Outback.
We are so happy we can show our love and
support to our Indigenous brothers and sisters
in this way. A Family Fun Evening held in the
church hall at Bayles started the ball rolling for
Bayles Church with $1,300.00 being raised in
the one evening.
Musical duo, PILGRIM (Eric and Monique
Johnson) connected by family to Bayles
Church, will be giving of their time and talent
and sharing their music with all who can attend
their presentation on 27 August commencing
7.00pm. There is no charge for this beautiful
program. A love offering will be lifted for the
Finke Church that is going to be built by
Faith. To enable more people to attend, the
Filipino-Australian Church in Hutton Street
Dandenong have kindly given Bayles Church
members permission to use their facilities for
this evening.
Please share this announcement with your
friends and relatives, and plan to be present to
enjoy the beautiful sacred music, the
fellowship, and the opportunity to be part of
the Finke Church project.
For more details on this excellent Finke
Church, please contact Pastor Steve Piez at the
Union Office (9871 7555).

Ballarat Church To Celebrate 125
Years Anniversary!
Sabbath of September17, 2011



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
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Editor: Grace Jankiewicz 9700 2782 0418 595 414 graciela6@gmail.com

Print/Copy: Piotr Paradowski
Nadsyłanie ogłoszeń do Biuletynu - do wtorku, 9 pm Bulletin notices deadline 9 pm Tuesday

Happy Birthday

David Baran 12.8
Joseph Draskovic 12.8

Zbyszek Wrzos 12.8
Irena Olszewska 13.8


