
 

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 prai-
sed, both now and forevermore. From the 
rising of the sun to the place where it sets, 
the name of the LORD is to be praised .” 
 

—Psalms 113:1-3  NIV 

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 

 

DZISIAJ – 20:44 
Piątek 4 stycznia – 20:44 

 

TODAY – 8:44PM     
Friday 4 January – 8:44pm 

____________________________________________________ 

We WELCOME you warmly to our church today, to experience grace and  
peace in our LORD Jesus Christ. 

  
WITAMY gorąco w naszym kościele, gdzie pragniemy wspólnie  

doświadczyć łaski i pokoju w naszym PANU, Jezusie Chrystusie.   

____________________________________________________ 
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Host:  Michael Olszewski 

Elder: Michael Olszewski 

Sermon: Br Peter Grochocki 

Sermon Interpreter: Henry Wawruszak 
 

Offering:  Local church budget 

Koordynator: Michał Olszewski 

Starszy Zboru: Michał Olszewski 

Kazanie: Br Piotr Grochocki 

Tłumacz: Henryk Wawruszak 
 

Dary:  Budżet lokalnego zboru 

5 JANUARY / 5 STYCZNIA  2019 

Anonymous:  $150,  $30,  $100,  $200   
Sabbath School: $479.95 
Education: $457.75 
Building Fund: $380.00 
Dorcas: $105.00 
ADRA: $250.00 

Bezimienne: $150,  $30,  $100,  $200     
Szkoła Sobotnia: $479.95 
Edukacja: $457.75 
Fundusz Budowlany: $380.00 
Tabita: $105.00 
ADRA: $250.00 

         last sabbath offering / dary z ubiegłej soboty  

                          29.12.18:   Pr Roman Chalupka  
  

                             5.01.19:   Br Peter Grochocki  
                           12.01.19:   Pr Jan Pollok  
                           19.01.19:   Pr Michael Lilikakis 
                           26.01.19:   Pr Roman Chalupka  

               preaching schedule / plan usługiwania  

                              services / dyżury 

 
 

29 DECEMBER / 29 GRUDNIA  2018 

 

Koordynator: Danielle Tomasiuk 
– Studium biblijne w grupach 
– Segment Misyjny – Pr Roman 
 

– Dary 13. soboty 

 

Host: Danielle Tomasiuk 
– Bible study in small groups 
– Mission Segment – Pr Roman 
  

– 13th Sabbath Offering 

 

Host:  

Sermon: Pr Roman Chalupka 

Interpreter: Peter Grochocki 
 

Elder: Jarek Kania 
 
 

Offering: New church buildings in Vic. 

 

Koordynator:  

Kazanie: Pr Roman Chalupka 

Tłumacz: Piotr Grochocki 

 

Starszy Zboru: Jarek Kania 
 
 

Dary:  Nowe budynki kościelne w Wiktorii 

_____________________ __________________ 
9:30 am SABBATH SCHOOL 

11:00 am CHURCH SERVICE  _____________________ __________________ 



                            ogłoszenia dla zboru 
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Nabożeństwo modlitewne 
w kościele  
 

Poniedziałek 31 grudnia, 7pm  

Youth Sabbath ZA 2 TYGODNIE 
Sobota 12 stycznia 

Wspólny obiad ZA 2 TYGODNIE 
Sobota 12 stycznia 
 

Tradycyjnie,  
przynosimy to,  
co najlepsze, i  
z myślą o gościach. 

Klub Seniora  MARANATHA 
Pragnę powiadomić że we wtorek  
15 stycznia 2019 o godzinie 10.30 
wznawiamy cotygodniowe spotkania 
klubu Seniora „Maranatha” przy na-
szym kościele. Klub będzie funkcjono-
wał na podobnych zasadach jak do tej 
pory.  
 

Z przyrządowej organizacji dostaliśmy 
AUTOBUSIK, który będzie przywoził i 
rozwoził naszych seniorów do domów. 
Będzie parkował  przy kościele i będzie 
do dyspozycji klubu w każdy wtorek. 
Planujemy wykorzystywać go również 
zwiedzając ciekawe miejsca w naszej 
okolicy. Wszystkich chętnych do ko-
rzystania z tej usługi proszę o zgłosze-
nie się do sr. Małgosi Smalec tel.  
0401 021 526 a także do mnie tzn. 
Zygmunta Ostrowskiego. Mój nr. tel.  
0421 753 754  
 

Proszę podać na kartce nazwisko, 
imię, adres i nr. tel. do 10 stycznia 
2019 roku.   
 

Sr. Małgosia Smalec będzie prowadzić 
zajęcia z Seniorami a także zabierać  

Dary 13. soboty   DZISIAJ 

  

W obecnym kwartale prezentujemy  
 
 

WYDZIAŁ POŁUDNIOWOAZJATYCKO-
PACYFICZNY, który obejmuje kraje:  

 

Bangladesz, Brunei Darussalam, 
Kambodża, Indonezja, Laos, Malezja, 
Birma, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, 
Tajlandia, Timor Wschodni, Wietnam, 
i Pakistan. 
 

W regionie mieszka miliard ludzi, w 
tym 1,4 miliona adwentystów.  
Jest to stosunek jednego Adwentysty 
do 707 osób. 

Projekty – budowa lub rozbudowa:  

▪Centrum zdrowia Better Living,  
Lahore, Pakistan 
▪Adwentystyczna Międzynarodowa 
Szkoła Misyjna w Nakhon  
Ratchasima, Tajlandia 
▪Essential Life Centre, Battambang, 
Kambodża 
▪Szkoła nauki języków Namthipsavan, 
Laos 
▪Ośrodki pomocy młodzieży,  
Półwysep Malezja 
▪Centrum szkolenia umiejętności czy-
tania i pisania, Lake Sebu, Filipiny 
▪Projekt dla dzieci: jedenaście pomie-
szczeń dla dziecięcej Szkoły Sobot-
niej, Sarawak, Malezja 
—https://am.adventistmission.org/ 
 

Wesprzyjmy pracę ewangelizacyjną, 
do której wszyscy jesteśmy powołani.  
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Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego radia 3ZZZ  

Środy, godzina 22.00 – 23.00 

FM  92.3MHz 

niektórych do klubu i rozwozić ich do 
domów. Jak zwykle Pr. Chalupka i 
inni będą służyć strawą duchową, a 
nasze siostry „kucharki” będą przygo-
towywały smaczne posiłki.  
 

Zapraszam tych którzy jeszcze nie byli 
członkami klubu aby nimi zostali, 
będą mogli  spędzić więcej czasu nie 
tylko wśród  braci i sióstr w sobotę ale 
będą mieli możliwość praktycznie 
dzielić się swoją wiarą z wszystkimi 
członkami klubu a szczególnie z tymi 
którzy nie są członkami kościoła  
Adwentystów.  
Maranatha – Pan Przychodzi 
 

—Prezes, Zygmunt Ostrowski. 

Wszystkim czytelnikom Biuletynu —  
miłych urlopów i okresu noworoczne-
go! 
Dla tych, którzy będą podróżować  
w następnych kilku tygodniach –  
życzenia bezpiecznej i przyjemnej  
podróży, radosnego urlopu pełnego 
miłych przygód oraz wspaniałych 
doświadczeń z naszym Bogiem!  

Kilka ciekawostek z krajów  
Wydziału Południowoazjatycko-
Pacyficznego 

BIRMA 
▪ Zarówno mężczyźni, jak i kobiety w 
Birmie używają żółtą pastę z kory 
drzewa THANAKA jako kosmetyk. 
Aplikowany na twarz służy jako sku-
teczny krem do opalania oraz do  
pielęgnowania tłustej cery. 
▪ Góry w Birmie obfitują w bogate 
złoża wielu kamieni szlachetnych. 
Około 90% światowych rubinów po-
chodzi z Birmy. Szafir i jadeit (nefryt) 
również występuje tam w wielkich 
ilościach. 

INDONEZJA 
▪Indonezyjska strona Timoru znana 
jest z tego, że jeszcze istnieją tam 
wioski łowców głów. 
▪ Indonezja każdego roku eksportuje 
do Francji 3000 ton żabich udek. 
▪ Indonezja jest jedynym miejscem na 
świecie, w którym można zobaczyć 
smoka z Komodo (olbrzymia jaszczur-
ka) na wolności. Sumatra jest jedy-
nym miejscem poza Borneo, gdzie 
można zobaczyć orangutany na wol-
ności.           

TAJLANDIA 
▪Tajlandia jest miejscem, w którym 
znajdziesz zarówno najmniejsze jak i 
największe stworzenia. Najmniejszym 
ssakiem na świecie jest nietoperz, a 
największą rybą jest rekin wielorybi. 
▪ Stolica Tajlandii to Bangkok, z popu-
lacją prawie 15 milionów ludzi. 
 

—https://am.adventistmission.org/ 

_________________________ 
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Church Bulletin 52,  29 December  2018  

____________________________________________________ 

Biuletyn: Nadsyłanie ogłoszeń do 
Biuletynu – do wtorku, 9 pm 
 

Grażyna Jankiewicz   
0418 595 414  graciela6@gmail.com 

Bulletin: notices submission DEADLINE: 
Tuesday, 9 pm    

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

31.12.18 Pon/Monday – Nabożeńtwo modlitewne w kościele  

01.01.19 Wtorek/Tuesday – Nowy Rok/New Year 2019 

12.01.19 Sobota/Saturday 
– Youth Sabbath 
– Wspólny  lunch/Potluck lunch 

15.01.19 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora MARANATHA  

25   –28.01 Friday—Monday – Joining Christ In The Harvest Training 2019  

28.01.19 Pon/Monday – Australia Day Public Holiday  

16.02.19 Szabat/Sabbath – Wieczerza Pańska/Communion Service  

kalendarz / calendar 

kontakty / contacts  

_________________________________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Pierwszy  Starszy Zboru ▪ Head Elder 
Henry Wawruszak   
  

Starsi Zboru ▪ Elders: 
  

Zbyszek Wrzos   

Jarek Kania   

Michael Olszewski   
  

Sekretarz Zboru ▪ Church Clerk 
Marzena Kania   
  

Skarbnik Zboru ▪ Church Treasurer 
Wojtek Klauza  
  

Ewangelizacja ▪ Personal Ministries 
Przemek Wrzos   
  

Szkoła Sobotnia ▪ Sabbath School 
Tomek Chalupka   

  

Starszy Diakon ▪ Head Deacon 
Marek Smalec   
  

Starsza Diakonisa ▪ Head Deaconess 
Barbara Ostrowska   
  

Kierownik Młodzieży ▪ Youth Leader 
Valentina Olszewski   
  

Safe Places 
Małgosia Kelly   
  

Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop 
Marzena Kania   

  

Klub Seniora MARANATA 
Zygmunt Ostrowski  
  

Opiekun kościoła ▪ Church Caretaker 
Józef Kasprzak   

Church bookings diary: Henry Wawruszak  9708 0426 



church life 
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Joining Christ In The Harvest 
Training 2019  
25—28 January  (Australia Day Weekend) 
Nunawading Christian College 
 

He said to His disciples “The harvest is 
plentiful but the workers few. Ask the Lord 
of the Harvest to send out workers into His 
field” – Matt 9:37 
 

Come to be train how to be an  
effective worker for Christ. You will be 
thought how to look for interest, how 
to give Bible study, how to  
answer objection and most  
importantly, how to win decision for 
Christ. 
 

This training will be conducted with 
partnership from It is Written (with  
evangelist Pr. Eric Flickinger and 
Evangelism coordinator Pr. Yves 
Monnier.  
 

The $75 per-person registration fee 
cover the training material & meals. 
 

Register Online at https://
vic.adventist.org.au  

Youth Sabbath IN 2 WEEKS 
Saturday 12 January 

Potluck Lunch IN 2 WEEKS 
Sabbath 12 January 
Just a kind reminder that  
all families contribute  
their favourite dishes  
(savoury and dessert)  
to share while we  
fellowship and enjoy  
each other’s company  13th Sabbath Offering TODAY 

 

This quarter we feature the  

SOUTHERN ASIA-PACIFIC DIVISION, 

which includes: Bangladesh, Brunei 
Darussalam, Cambodia, Indonesia, 
Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore, Sri Lanka, Thailand, East 
Timor, and Vietnam and Pakistan. 
  

Opportunities:  

▪Better Living health center, Lahore, 
Pakistan 

▪Adventist International Mission Sch. 
Nakhon Ratchasima, Thailand 

▪Essential Life Centre, Battambang, 
Cambodia 

▪Namthipsavan Language School, Laos 

▪Youth outreach centers, Peninsular 
Malaysia 

▪Literacy training center, Lake Sebu, 
Philippines 

▪Children’s project: Eleven children’s 
Sabbath School classrooms, Sarawak, 
Malaysia 
 
—https://am.adventistmission.org/ 
  
Let’s support the work of God, to 
which we have all been called. 

https://vic.adventist.org.au
https://vic.adventist.org.au
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to think through... 

From the church Bulletin 

To all Bulletin readers — wishing you 
an abundantly blessed holiday  
season and the most wonderful  
experiences with our Lord.  Enjoy 
your holidays!   
For those who will travel in the next 
few weeks – wishing you a fabulos 
and safe trip filled with lovely  
moments. And may you return with a 
suitcase filled with good memories…  

SOUTHERN ASIA-PACIFIC DIVISION  

Fast Facts:  

MYANMAR 

▪Both men and women in Myanmar  
use a yellow paste from the bark of 
the Thanakha tree as a cosmetic. 
Applied to the face, it is an effective 
sunscreen that also tightens the skin 
and prevents oiliness. 
▪The mountains in Myanmar are  
home to many precious stones.  
Around 90 percent of the world’s  
rubies come from Myanmar.  
Sapphires and jade are also abundant. 

INDONESIA 

▪The Indonesian side of Timor is 
known to be home to the last  
remaining headhunting villages. 
▪Indonesia exports 3,000 tons of frogs’ 
legs to France each year. 
▪Indonesia is the only place in the 
world to see a Komodo dragon in the 
wild. Sumatra is the only place  
outside of Borneo to see orangutans 
in the wild. 

THAILAND 

▪Thailand is where you’ll find both the 
smallest and the largest creatures. 
The smallest mammal in the world is 
the bumblebee bat, and the largest 
fish is the whale shark. 
▪Thailand’s capital is Bangkok, with a 
population of nearly 15 million people. 
 

—https://am.adventistmission.org/ 

      adventist mission 

The Top Ten Predictions for  
2019 
▪The Bible will still have all the  
answers. 
▪Prayer will still work. 
▪The Holy Spirit will still move. 

▪God will still inhabit the praises of  
His people. 
▪There will still be God-anointed 
preaching. 
▪There will still be singing of praise 
to God. 
▪God will still pour out blessings 
uponHis people. 
▪There will still be room at the Cross. 
▪Jesus will still love you. 
▪Jesus will still save the lost. 
  
Isn’t it great To Remember Who Is  
Really In Control, and that; “the  
Word of the Lord endures forever.”  
(1 Peter 1:25) 
 

“Lord we just want to thank You for  
the year behind us and the year  
ahead. Help us in Your new year to  
fret less and to laugh more, to teach 
others to love by loving them. Help us 
to stop and listen to You when You 
are speaking to us. Thank You for 
another new year and new chances 
every day. We pray for peace, light, 
and for hope that we may spread 
them to others. Forgive us for falling 
short this past year.  
Teach us to do Your will, and  
Your will only. In Jesus we pray, 
Amen.”  —coffeetimewithgod.wordpress.com  



____________________________________________________ 

obecność ubiegłej soboty / last Sabbath attendance: 155 

_________________________________________________________________________ 

last week: 
 
 

Jessika Korostenski  26.12 
Andrzej Tomasiuk 26.12  
Olga Chmur 27.12 
Daniel Selent  27.12 

next week: 
 
 

Jurek Kwaśniewski 1.1 
Zdzisław Widuch 1.1 
Helena Kamińska 3.1 
Alicja Wrzos 4.1  

The time is near when large cities will be swept away, and all should be warned  

of these coming judgments. But who is giving to the accomplishment of this work 

the wholehearted service that God requires?!  
—Evangelism 29:2 
 

Nadchodzi czas, kiedy wielkie miasta zostaną zmiecione i wszyscy powinni  

zostać ostrzeżeni o nadchodzących wyrokach. Ale kto włoży w spełnienie tego 

dzieła serdeczną służbę, jakiej wymaga Bóg?!  
 

—E G White, Ewangelizacja  


