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 THE CHURCH 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

A very special welcome to all, including our guests/visitors from far and near. 
May the Holy Spirit fill us with joy, peace, faith, brotherly love and  

the hope of Jesus’ soon return. 
  

Gorąco witamy wszystkich wraz z naszymi gośćmi z bliska i z daleka. 
Niech Duch Święty napełni nas radością, pokojem, wiarą,  

braterską miłością i nadzieją na szybki powrót Jezusa.  

„Bo dobrze znam zamysły, które 
zamyślam wobec was – brzmi wypo-
wiedź Jehowy – zamysły co do poko-
ju, a nie co do nieszczęścia, by wam 
zapewnić przyszłość i nadzieję”.  
  

— Jeremiasz 29:11  PNŚ 

“For I know the plans I have for 
you,” declares the LORD, “plans 
to prosper you and not to harm 
you, plans  to  give  you  hope  
and a future”. 
  

— Jeremiah 29:11  NIV 
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 PLAN USŁUGIWANIA  / PREACHING SCHEDULE 

 

19.05.18:  Pr Jan Krysta – Associate Pastor of Oakleigh Church 
26.05.18:  Pr Roman Chalupka – Senior Pastor of Dandenong Church 
 

02.06.18:  Pr Michael Lilikakis – Pr of Newcastle PL & Wallsend Korean Church 
09.06.18:  Pr Roman Chalupka – Senior Pastor of Dandenong Church 
16.06.18:  Pr Daniel Maher – Youth Pastor of Dandenong and Casey Church 
26.06.18:  Pr Emanuel Millen – Pastor of Yarra Valley Church 
 

07.07.18:  Pr Jan Krysta – Associate Pastor of Oakleigh Church 

 
DARY Z UBIEGŁEJ SOBOTY  

Bezimienne: $150, $50, $20, $20  
Szkoła Sobotnia: $565.00 
Lokalne: $808.45 
Fundusz Budowlany: $940.00 
Tabita: $10.00 
Nepal: $20.00 

LAST SABBATH OFFERING 
Anonymous: $150, $50, $20, $20  
Sabbath School: $565.00 
Local Budget: $808.45 
Building Fund: $940.00 
Dorcas: $10.00 
Nepal: $20.00 

 19 May 2018 

– Pr Jan Krysta 
– Dary Szkoły Sobotniej 

– Pr Jan Krysta 
– Sabbath School Offering 

________________    
  10:30 am MISSION SEGMENT  __________________ 

DYŻURY ZA TYDZIEŃ  26  maja 

                               

Program Szk. Sob: Diakonat 
 

Tłumacz kazania: Jacek Patryarcha 
  

Starszy Zboru: Henryk Wawruszak 
  

Dary: Budżet lokalnego zboru 

NEXT WEEK ON DUTY  May  26 

  

S. School Program: Deaconate 
 

Sermon Interpreter: Jack Patryarcha 
  

Elder: Henry Wawruszak 
 

Dary: Local church budget 

Program Szkoły Sobotniej: 
E & D Mrozowski 

Sabbath School Program:  
D & E Mrozowski 

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

____________________________________________________ 

Kazanie: Pr Jan Krysta  
  

Tłumacz: Jacek Patryarcha 
  

Starszy Zboru: Henryk Wawruszak 
  

Dary:  Służba Zdrowia 

11:00 am DIVINE SERVICE  __________________ _____________________ 

The Message: Pr Jan Krysta  
  

Interpreter: Jack Patryarcha 

Elder on Duty: Henry Wawruszak 
 

Offering: Health Ministry (SPD Strategy) 

____________________________________________________ 
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Zebranie Modlitewne 

Poniedziałek 21 maja, 7pm 

        PRZED NAMI... WIADOMOŚCI DLA ZBORU 

Cóż za radość czcić razem  
Boga dzisiejszego Sabatu! 
 

Goście i zborownicy:  
Prosimy, wypełnijcie jedną  

z żółtobiałych kart informacyjnych znajdują- 
cych się w holu wejściowym i wrzućcie ją do woreczka podczas zbierania  
darów, aby dać nam znać, w jaki sposób możemy WAM służyć.   
 

Niech pokój Boży i Jego błogosławieństwa towarzyszą Wam w tym tygodniu. 

Fundraising Dinner  

„TANIE BIBLIE” 
Niedziela 20 maja, 5:00pm   

Wieczerza Pańska  
2 czerwca 2018 

50. Rocznica  
W sobotę 26 maja 2018 o godzinie 
4pm odbędzie się specjalne nabożeń-
stwo dziękczynne z okazji 50. rocznicy 
poświęcenia Kościoła ADS w  
College Park  (Adelaide). 
Wszyscy jesteśmy zaproszeni.  
Specjalne zaproszenie na tę okazję 
można otrzymać od sekretarza zboru, 
s. Marzeny Kani. 

Taking Charge of Your Health 
 

(w j. angielskim) 
    

Wtorek 22 maja, 7:30pm 

Wybory 
Drodzy Bracia i Siostry w Panu! 
 

W przyszłą sobotę pragniemy po nabo-
żeństwie pozostać na krótki czas, aby 
dokonać wyboru nowych radnych 
Zboru i osób odpowiedzialnych za 
wiele agend naszej działalności. Komi-
tet Nominacyjny pracował na szeregu 
spotkaniach z gorącą modlitwą do 
Pana o pomoc i mądrość. Praca nie 
była łatwa. Wielu z Was, bardzo zaję-
tych lub zmęczonych odmawiało 
współpracy, co stawiało Komitet w 
trudnej sytuacji. Jesteśmy wdzięczni 
Panu Bogu za to, że od kilku tygodni 
mogliście się zapoznać z listą propono-
wanych nominacji. Jesteśmy także 
wdzięczni tym z Was, którzy propozy-
cje Komitetu przyjęli i są gotowi do 
współpracy. 
 

Pragnę Was zatem gorąco zaprosić na 
nasze spotkanie wyborcze i nadal pro-
sić o wsparcie w Waszych modlitwach. 
Bez tego nikt, ani Komitet Nominacyj-
ny, ani tym bardziej nowa Rada nie 
poradzi sobie ze stałymi wyzwaniami i 
problemami. A przecież chcemy docie-
rać do coraz szerszego grona ludzi z 
Ewangelią Pana Jezusa, zanieść im 
nadzieję, prawdę o zbawieniu i naszą 
przyjaźń. Plany są wielkie i ambitne, 
możliwe do wykonania tylko przy bło-
gosławieństwie i współpracy z naszym 
Panem. Zapraszam więc Was do takiej  



“ 
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___________________________________ “ Szczerzy pracownicy Chrystusa nie 
mają czasu na zastanawianie się nad 
błędami innych.  
Nie możemy pozwolić sobie na to, by 
wieść życie na plewach cudzych błę-
dów i upadków.  
Obmawianie jest podwójnym prze-
kleństwem, spadającym na tego, który 
je wypowiada w większym stopniu niż 
na tego, który je słucha. Ten, kto roz-
rzuca ziarna niezgody i niesnasek, 
zbiera w swojej własnej duszy śmier-
telne owoce. Samo szukanie zła w 
innych rozwija zło w tych, którzy to 
czynią.  Przez rozwodzenie się nad 
błędami innych stajemy się tacy sami 
jak oni. Natomiast przez patrzenie na 
Jezusa, mówiąc o Jego miłości i do-
skonałości charakteru, zostajemy 
przemienieni na Jego podobieństwo. 
Rozmyślając nad wzniosłymi ideałami, 
które On postawił przed nami, zosta-
niemy podniesieni do czystej i świętej 
atmosfery, nawet obecności Boga. 
Kiedy tam przebywamy, emanuje z 
nas światło, które opromienia wszyst-
kich, którzy się z nami spotykają. 
 

— E.G.White „Śladami Wielkiego Lekarza” 

“ 
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Bo nie przyszedłem powołać sprawie-
dliwych, ale grzeszników. Mat. 9:13 
 

Jakub był oszustem,  
Piotr był narwany,  
Dawid miał romans,  
Noe pił za dużo,  
Jonasz uciekał przed Bogiem,  
Paweł był mordercą,  
Miriam była plotkarką,  
Marta troszczyła się o zbyt wiele,  
Gedeon był zawsze niepewny,  
Eliasz miał depresję,  
Mojżesz się jąkał,   
Zacheusz był za mały,  
Abraham był za stary,  
Łazarz był martwy… 
 

Jak widać, Bóg nie powołuje ludzi 
wykształconych, ale kształci POWO-
ŁANYCH! 
Dajmy się Jezusowi powołać! 
 

— Autor nieznany  

Sprawozdanie z zebrania  
Rady Zboru - w gablotce z ogło-
szeniami.                    — Sekretarz Zboru 

Przyszła noc bezdenna, głucha 
Niebo czarne jest nad nami 
Żadnych reguł świat nie słucha 
Coś się dzieje pod gwiazdami. 
 

Jakieś są w powietrzu duchy 
Jakieś stwory tam pływają 
Wszyscy czują dziwne ruchy 
I strach wielki odczuwają. 
 

Czy to szatan wszystko tworzy 
Pod osłoną ciemnej nocy 
Teraz otchłań się otworzy 
Gdzie tu szukać więc pomocy? 
 

Wszystko to jest w ręku Boga 
Tylko On nam pomóc może 
I ustąpi wtedy trwoga – 
Dzięki za to Dobry Boże! 
 

— Andrzej Dorecki  28 kwietnia 2018 

Bóg szepcze w twojej duszy i prze-
mawia do twojego umysłu. Czasami, 
gdy nie masz czasu słuchać, musi 
rzucić w ciebie cegłę. Wybierz więc: 
słuchaj szeptu lub czekaj na cegłę. 
-- Autor nieznany 

___________________________________ 

współpracy, do modlitw i do wspiera-
nia dzieła, które stoi przed nami. Niech 
nasz dobry Bóg błogosławi naszemu 
Zborowi.           — pastor Roman Chalupka 
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_________________________________________________________________________ 

19.05.18 Saturday – TIME TO GET TOGETHER Women’s Meeting 

20.05.18 Niedziela/Sunday – Fundraising Dinner  

21.05.18 Poniedziałek – Zebranie modlitewne 

22.05.18 Wtorek/Tuesday 
– Klub Seniora MARANATHA 
– Health on a Plate  

26.05.18 Sobota/Saturday – Women’s Ministries Inspirational Day  Heathmont  

02.06.18 Sobota/Saturday – Wieczerza Pańska/Communion Service 

22–24.06 Friday–Sunday – GROW Conference  Hawqua  

27–29.06 Friday–Sunday – RENEW Conference  Phillip Island   

3–5.08.18 Friday–Sunday – MEN’S MINISTRY weekend away  

11.08.18 Sobota/Saturday – Zjazd Okręgowy/Eastern Regional  Belgrave  
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 FOR  YOUR  DIARY 

What a joy it is to worship  
together this Sabbath! 
 

Visitors and members, please  
complete one of the yellow/white information cards  
located on the WELCOME DESK and drop it in the  
offering bag during offering collection to let us know how we can serve YOU.  
 

We pray God’s special blessing on your life this week and His peace be with you. 

Women’s Meeting 
TODAY, May 19 from 6pm 

Please let us know if you are coming, 
so the organisers are ready for the 
approximate numbers. Looking for-
ward to see you there.  
 

— Marie (Dandy PL) & Therese (Casey Church) 

Fundraising Dinner TOMORROW 

Sunday May 20 at 5pm 

Communion Service 
Saturday 2 June 2018 

Elections 
Dear Brothers and Sisters in Christ, 
 

Next Sabbath we are going to stay a 
little longer in the church to take  
decision of electing new board  
members of those who are going to be  
responsible for many departments of 
our activities. The Nominating Com 
several times for fervent prayers to the 
Lord for His help and wisdom.  
It was not an easy work. Many of you, 
very busy or tired refused cooperation 
what put the Committee in a difficult 
situation. But we are grateful to God 
for the possibility of giving you the list 
of the proposed nominations. We are 
also grateful to those of you who  
accepted the proposals of the Nom 
Com and are ready to cooperate. 
 
I want to invite you cordially for our 
ELECTION meeting and ask you for 
the support in your prayers. Without 
it nobody, Nom Com, nor the new 
Church Board will be ably to cope with 
the constant challenges and problems. 
And we want to reach the widest  
groups of people with Gospel of Jesus 
Christ, bring hem hope, the truth of 
salvation and our friendship. Plans  
are great and ambitious, possibly to  
be accomplished only with the 
blessing and cooperation with our 
Lord. So I invite you to such  
cooperation, prayers and support for 
the work we were entrusted. 
 
May our good God bless our Church. 
 

— pastor Roman Chalupka 

 AN INFORMED  CHURCH 

Taking Charge of Your Health 
Tuesday May 22 at 7:30pm 
 

Session 2: Priorities – stess  
management 
Want less stress? Understand how 
our reaction to stressful situations is 
affecting your health. Learn simple 
strategies and techniques to minimise 
and cope with stress. See you then.  
Go on... Take Charge… 
Please register your name and how 
many people will be attending (catering 
purposes) by either replying to this 
email address,  
healthonaplate1@gmail.com or SMS  
to Julie on: 0407 538 036 

— Julie Mironowicz, Naturopathic Nutritionist 

mailto:healthonaplate1@gmail.com
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More 
Conference News  

(VICON)  
on the notice board 

in the foyer  

Thoughts on the verse:    
 
Ephesians 6:10-11 
 

Be strong in the Lord and in his 
mighty power. Put on the full armor of 
God so that you can take your stand 
against the devil’s scheme.  
  

Many of the struggles in our lives are 
not mere accidents! In fact, many of  
them are not put there by God. Our 
challenges often come from the hand 
of our enemy, Satan. He always  
prowls around looking for the best 
scheme to knock us out of our  
commitment to, and relationship  

___________________________________ 

Earnest workers have no time for 
dwelling upon the faults of others.  
We cannot afford to live on the husks 
of others’ faults or failings. Evil  
speaking is a twofold curse, falling 
more heavily upon the speaker than 
upon the hearer. He who scatters the 
seeds of dissension and strife reaps in 
his own soul the deadly fruits.  
The very act of looking for evil in 
others develops evil in those who look.  
By dwelling upon the faults of others, 
we are changed into the same image. 
But by beholding Jesus, talking of His 
love and perfection of character, we 
become changed into His image.  
By contemplating the lofty ideal He 
has placed before us, we shall be  
uplifted into a pure and holy  
atmosphere, even the presence of God.  
When we abide here, there goes forth 
from us a light that irradiates all who 
are connected with us.  
 

— E.G.White,  Ministry of Healing 

Women’s Ministries  
Inspirational Day 2018  
26 May 10am–5pm  

at Heathmont Baptist Church  
78 Cuthbert St, Heathmont. 
 

To register please go to the Women’s 
Ministries page on the Victorian  
Conference website or look us up on 
Facebook (Women’s Ministries Vic.)  

God whispers in your soul and speaks 
to your mind. Sometimes when you 
don't have time to listen, He has to 
throw a brick at you. It’s your choice: 
Listen to the whisper, or wait for the 
brick.                                     –– Unknown 

with, the Lord. Placing ourselves  
firmly in the hands of the Lord and 
using his tools of warfare will help us 
defeat our enemy, who has already 
been humiliated by Jesus and the 
cross. 
 

Prayer: Strengthen me, O God, that I 
may stand against my foe and tri-
umph by the power of your Spirit and 
bring honor and glory to my conquer-
ing  
Saviour. You will return one day and 
take me home in victory. Through the 
Rider on the White Horse I pray. 
Amen.                http://www.heartlight.org 

 CONFERENCE NEWS 

“ 

___________________________________ 

http://www.crosswalkmail.com/ljwwkqmnwzwrmhnyrdpcfrsfmqrhgpphzjmfkkyjgwhngmh_bgcjbzjgzqdb.html
http://www.crosswalkmail.com/fhjgsrdngqgwdynfwbzlcwtcdrwyhzzyqjdcssfjhgynhsq_bgcjbzjgzqdb.html


_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

next week: 
 

Isabella Danziger 20.5 
Monica Kane 20.5 
Michalska Danuta 20.5 
Nathan Wasilewski 20.5 
Julie Mironowicz 21.5 
Dane Patryarcha 24.5 
Peter Patryarcha 24.5 
Matty Patryarcha 24.5 
Kornelia Jaworski 26.5 

 Obecność ostatniej soboty / last Sabbath attendance: 185 

Time to  
get together 

 
Saturday  

May 19 from 6pm 

last week: 
 

Ethan Mrozowski 13.5 
Stefanie Luszczak 14.5 
Marcin Baran 15.5 
Alliyah Kania 17.5 
Randy Kydd 17.5 
Joanne Brzostek 18.5 

today: 

Ryszard Widuch 19.5 


