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Zjazd ogólno-
wiktoriański

High Sabbath for
Victoria

Dallas Brooks Hall
Melbourne
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9.30am Studium Biblijne w małych grupach
obecny kwartał: „Ewangelia w Liście do Galatów”
dzisiejsza lekcja: „Droga Wiary”

10.30am Apel Misyjny DVD

11.00am Uwielbienie Boga
kazanie: Br Andrzej Tomasiuk

ADS

dary: Budżet lokalnego zboru (woreczki)
Budżet Misji Światowej (koperty)
Dziękujemy za hojne dary

9.30am Bible Study in small group
this quarter: “The Gospel in Galatian”
today’s topic: “The Road to Faith”

10.30am Mission Appeal DVD

11.00am Worship Service
sermon: Br Andrew Tomasiuk

offering: Local Church Budget (offering bag)
World Mission Budget (envelope)
Thank you for your generous gifts

Program Nabozenstwa Today’s Program

Dyzury On Duty

Prowadzenie Sz. Sobotniej: Jurek Kwaśniewski
za tydzień: Janek Kowalak

Dyżurny Starszy Zboru: Jacek Patryarcha

Koordynator Nabożeństwa: Zbyszek Wrzos
za tydzień: Damian Wasilewski

Koordynator muzyki: CD/Michał Olszewski
za tydzień: Ania Selent

Tłumaczenie kazania: Jacek Patryarcha
za tydzień: Zbyszek Jankiewicz

Sabbath School Leading: Jerry Kwaśniewski
next week: Janek Kowalak

Elder on duty: Jack Patryarcha

Worship Coordinator: Zbyszek Wrzos
next week: Damian Wasilewski

Music Coordinator: CD/Michael Olszewski
next week: Anna Selent

Sermon translation: Jack Patryarcha
za tydzień: Bill Jankiewicz

Piatkowe zebrania o7.30pm
18.11.11 Tadeusz Kania
25.11.11 Jurek Kwaśniewski
02.12.11 Jan Krysta

Friday’s Teacher’s meetings @7.30pm
18.11.11 Ted Kania
25.11.11 Jerry Kwasniewski
02.12.11 Jan Krysta

Miesieczny temat kazan Monthly theme for sermons

Listopad:
“Łaska Stwórcy”
(Aspekt poznawczy)

Grudzien:
“Królestwo Boże”
(Aspekt relacyjny)

12.11.11: Br Andrzej Tomasiuk
19.11.11: Dr David Tasker Ministerial Secretary, Sth Pacific Division
26.11.11: Dr John Ashton Research Manager, Sanitarium

03.12.11: Pr Hal Mayer Keep the Faith Ministry, Virginia, USA
10.12.11: Br Darius Ignasiak
17.12.11: Pr Mariusz Wieczorek
25.12.11: Pr Emanuel Millen
31.12.11: Pastor Mariusz & Elders

November:
“Creator’s Mercy”
(Cognitive Aspect)

December:
“Kingdom of God”
(Relational Aspect)

Gdzie sa nasi pastorzy Where are our pastors

Pr Mariusz i Pr Karin biorą udział w Zjeździe
Regionalnym w Dallas Brooks Hall

Pr Mariusz & Pr Karin take part in the
Regional Meeting at Dallas Brooks Hall

Zachody slonca:
Dzisiaj 8:06 pm
Piątek za tydzień 8:13pm

Sunset times:
Tonight 8:06 pm
Next Friday 8:05 pm

obecność ubiegłej soboty

last Sabbath attendance

214
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Ted Wilson w Melbourne dzisiaj
Sabat, 12 listopada
Całodniowy, ogólno-wiktoriański, zjazd
w Dallas Brooks Hall, City.
Głównym mówcą jest Prezydent Generalnej
Konferencji, Pastor Ted Wilson.
Szczegóły na stronie 6 (ang.)

Polski Festiwal 2011
juz za tydzien!
niedziela 20 listopada
10 am – 5 pm
Federation Square, City

Wyklady pastora Leonarda Tolhursta
w polskich kościołach – w dniach 17–24 grudnia.
Więcej informacji wkrótce. Pr Paweł Ustupski

Potrzebujesz pomocy Zlotej Raczki?
Majster złota rączka czeka na Twoje wezwanie!
Kontakt: sekretarz Biuletynu, Grażyna Jankiewicz

Wizyta Dr Davida Taskera
za tydzien
Sabat, 19 listopada
Dr David Tasker penłni funkcję sekretarza
przy Dywizji Południowego Pacyfiku.
Wygłosi on kazanie, a po wspólnym lunchu
będziemy mieli przywilej usłyszeć go jeszcze
raz w programie popołudniowym.

Boża Spiżarka:
Dział Usług Społecznych bardzo prosi o
pomoc w napełnieniu Bożej Spiżarki, która
poważnie cierpi na brak produktów. Osoby w
ciężkiej sytuacji materialnej już czekają na
pomoc. Dla przypomnienia podajemy, jakie
produkty są najbardziej pożądane:
Pilne: warzywa i owoce puszkowane, zupy w
puszkach, zupy w torebkach, ‘long life’ milk,
masło orzechowe, cereals, dżemy, pasta
sauces, pasta sauce (jars), pasta & sauce
(packets), baked beans, tuna (canned), kawa–
małe pojemniki, herbata – małe opakowania,
cukier 1 kg, mąka 1 kg, olej1 lt, dried cordials
500ml lub 1 l., soki, spaghetti in tomato
sauce, instant porridge, oats, pancake mixture.
Mniej pilne: pasta do zębów (małe tubki),
mydło (pojedyńcze), szampony (małe), gąbki
(pojedyncze), scrubbers (pojedyńcze), proszek
do prania (małe opakowania).

Niech Bóg wynagrodzi Waszą szczodrość, na
którą liczymy i z góry dziękujemy za to, co
wpłynie w następnych tygodniach.

Dział Usług Społecznych

Garage Sale:
W tym roku planujemy zorganizować jeszcze
jedną Garage Sale, na początku grudnia. Tabita

Polskie audycje radiowe
programu etnicznego radia 3ZZZ (FM 92.3MHz)
srody, 10 pm –11pm

Podziekowanie:
Wszystkim nauczycielom, którzy
poinformowali nas o nieobecności w
dzisiejszym dniu, kierownictwo Szkoły
Sobotniej serdecznie dziękuje! A. Tomasiuk

Wspólny lunch za tydzien
Sabat, 19 listopada
Zborownicy przynoszą
ulubione potrawy + desery
lub owoce. Będziemy się nimi
dzielić w miłej, chrześcijańskiej atmosferze.

Dary za tydzien – Budzet Misji
Swiatowej
Dary te przeznaczone są na
Światowy Budżet Misyjny
Generalnej Konferencji i
przeznaczone są na różne
potrzeby związane z misyjnym
budżetem Kościoła, włącznie
z finansowaniem misjonarzy wysyłanych
zagranicę. Są to dary szczególne, określone jako
dary na „nadzwyczajnie sprzyjające
okoliczności”, które mogą zaistnieć.

Stale potrzeby finansowe:
Uprzejmie przypominamy o wpłacaniu składek
w wysokości $30 od członka zboru na rok, na
konto Polonijnego Funduszu Ewangelizacyjnego.
Za 2 miesiące odbędzie sie kolejny, 18. Kongres
Polonii ADS w Melbourne. Wesprzyjmy ten
cel naszą ofiarnością.
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List ekumeniczny na temat
swietowania niedzieli
6 lis, 08:02 POg / PAP

Wspólny list ekumeniczny o tym, jak
świętować niedzielę wystosują do wiernych
hierarchowie Kościoła katolickiego i
Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie
Ekumenicznej - zapowiedział w rozmowie
z PAP dyrektor Rady ks. Ireneusz Lukas.

Poinformował, że inicjatywa opublikowania
wspólnego listu powstała po sympozjum nt.
"Świętowania Dnia Pańskiego w ekumenicznej
refleksji Kościołów", które odbyło się w
Kamieniu Śląskim pod koniec października.
Zostało ono zorganizowane przez Komisję ds.
Dialogu Polskiej Rady Ekumenicznej i Zespołu
Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów
z Polską Radą Ekumeniczną.

- Nie ulega wątpliwości, że dla większości
Kościołów chrześcijańskich niedziela jest
dniem Pańskim. Stąd też będziemy starali się
zwrócić uwagę na znaczenie tego dnia i
przypomnieć, że jest on najważniejszym dniem
dla chrześcijaństwa - powiedział dyrektor Rady.

Wyjaśnił, że hierarchowie będą przypominali
nie tylko o konieczności uczestnictwa wiernych
w niedzielnych nabożeństwach, udziału w
Eucharystii, ale także o tym, że niedziela jest
dniem wolnym od pracy, dniem dla zdrowia,
rodziny.

- Chcemy przy tej okazji zwrócić uwagę m.in.
na problemy dotyczące zatrudnienia czy
nadmiernego wykorzystania pracowników,
choćby np. w wielkich sieciach handlowych.
Chcemy także mówić o wpływie na życie
rodzinne braku dnia wolnego od pracy -
powiedział dyrektor Rady.

Dodał, że ochrona niedzieli jako dnia wolnego
od pracy jest jednym z pięciu tematów, które
podnosi Polska Rada Ekumeniczna podczas
polskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej.

Jak powiedział ks. Lukas list miałby zostać
odczytany podczas niedzielnych nabożeństw i
mszy św. we wszystkich Kościołach
zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej i
w Kościele katolickim. Nie sprecyzował, w
jakim terminie miałoby się to stać.

Członek Zespołu Konferencji Episkopatu
Polski ds. Kontaktów z Polską Radą
Ekumeniczną, biskup opolski Andrzej Czaja
podkreślił, że temat świętowania niedzieli
podjęty został w odpowiedzi na zjawisko coraz
mniej godnego przeżywania Dnia Pańskiego
wśród wiernych wszystkich Kościołów w

Polsce.
- Jesteśmy świadomi, że nie tylko spada udział
wiernych w liturgii, ale że wiele do życzenia
pozostawia także sposób przeżywania niedzieli
– powiedział bp Czaja.
Zaznaczył jednocześnie, że współczesne nurty
myślowe i nasza codzienność sprawiają, że
"niedziela coraz bardziej staje się jedynie dniem
wolnym, a nie dniem Pańskim.

Bp Czaja wyraził też nadzieję, że temat handlu i
pracy w niedzielę powróci do debaty publicznej
i skłoni władze do powtórnej refleksji nad tym
zagadnieniem. http://wiadomosci.onet.pl

/Pozbieraj piorka...

Znana jest historia o młodym człowieku, w
średniowieczu, który poszedł do mnicha
mówiąc:
„Zgrzeszyłem, mówiąc o kimś oszczercze
słowa. Co mam teraz zrobić?”

Mnich powiedział:
„Połóż piórko na każdym progu w mieście.”

Młody człowiek tak zrobił.

Następnie powrócił do mnicha, zastanawiając
się, czy jest coś jeszcze, co powinien zrobić.

Mnich powiedział:
„Idź i zbierz wszystkie piórka spowrotem.”

Na to młody człowiek:
„To niemożliwe! Do tej pory to wiatr
zdmuchnął wszystkie piórka w całym mieście!”

Mnich odpowiedział mu:
„Tak samo niemożliwe jest pozbierać twoje
oszczercze słowa”...

Joseph M. Stowell

Chrześcijanie nie plotkują.
Oni dzielą się prośbami o
modlitwy!

Cytat Tygodnia



5

Kalendarz Calendar

12.11.11 Sabat/Sabbath Regional Meeting – Ted Wilson in Melbourne Dallas Brooks Hall

13.11.11 Niedziela/Sunday Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

15.11.11 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club

18.11.11 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers Meeting

18–19.11 Friday/Saturday ADRA YOUTH Resilience/Mentoring Training

19.11.11 Sabat/Sabbath Dr David Tasker – Youth Sabbath + Church Lunch

20.11.11 Niedziela/Sunday Polski Festiwal /Polish Festival at Federation Square City Melbourne

26.11.11 Sabat/Sabbath Dr John Ashton + Church Lunch

03.12.11 Sabat/Sabbath Pr Hal Mayer

04.12.11 Niedziela/Sunday Polskie Targi – Dom Polski Syrena/Polish Fair at Polish House Syrena

10.12.11 Sabat/Sabbath Youth Sabbath

17.12.11 Sabat/Sabbath Uroczystość Chrztu Świętego/Baptism Dandenong PL

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

2–4.3.12 Friday – Sunday Church Camp Howqua

Czego oko nie widziało,
czego ucho nie słyszało...

Koniecznie zobacz:
www.studioadees.pl/tv-braga.html

Opiekunem duchowym i doradcą
Studia Nagrań ADeeS jest

pr Zenon Korosteński.
Możesz wiele zobaczyć, usłyszeć i zamówić !!!

Baby Girl Congratulations!
Nika Alexandra Mrozowski
born 6th of November!

We are thrilled to report that
Nika Alexandra was born to
Estera and Daniel Mrozowski.
She is a little sister to Sara and Ethan.
Please keep the family in your prayers as
they celebrate this new chapter together!

Gratulacje dla Estery i Daniela, Sary i Ethana,
oraz dla dziadków Widuchów i Mrozowskich
i dla reszty rodziny!!!
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Church Announcements

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!

A High Sabbath for Victoria
Today, November 12
This is a great Sabbath.
Our GC President, Pastor
Ted Wilson, is our Key
Speaker for the Day with
super special music both
in the morning and
especially in the afternoon.
Children will have their own program from
Beginners to Junior level during the Sabbath
School segment of the day’s program.
All will join together for Church for a feast of
spiritual food.
Afternoon program:
Be part of celebrations that will include:
●The ordination and commissioning of some 
of our pastors. ●News from around the world 
shared with us by Pastor Ted Wilson. ●A short 
Concert from the Avondale/Melbourne
Orchestra that is set up especially for the day
by Lyell Heise featuring Soloist Albert Mataaf.

It is all designed to be an uplifting opportunity
to worship God, meet together and to bless us
– hope you can come!

Paid Parking is available at:
Metro Parking, Freemasons Hospital Day
Procedure Centre, 320 Victoria Parade, East
Melbourne.
Wilson Parking, Eye & Ear Hospital,
410 Albert Street, East Melbourne.

Dr David Tasker in our church
next week,
Sabbath, 19 November
Dr. David Tasker is Field and Ministerial
Secretary of the South Pacific Division.
He will take the sermon, and after lunch we will
have a privilege to hear him again.

Polish Festival 2011 next week!
Sunday 20 November
10 am – 5 pm
@ Federation Square

Lord’s Pantry
Community Services Department is requesting
your help to replenish the ‘Lord’s Pantry’,
which is seriously lacking in supplies. We have
people in our community who lack essential
items and are already waiting. To assist you,
here is a list of the most urgent items:
Urgent: tinned vegies, tinned fruit, tinned
soups, packet soups, peanut butter, cereals,
jams, ‘long life’ milk, pasta sauces, pasta sauce
(jars), pasta & sauce (packets), baked beans,
tuna (canned), coffee - small jars , tea - small
packets, sugar 1 kg, flour 1 kg, oil 1 lt, dried
cordials 500ml or 1 lt, juices, spaghetti in
tomato sauces, porridge (instant), oats, pancake
mixture;
Not urgent: toothpaste (small tubes), soaps
(single), shampoos (small), sponges (single),
scrubbers (single), washing powder (small
boxes).
May God bless you for your generous heart
and Community Services thank-you for all that
you do and for your continued support!

Next Garage Sale:
This year we want to organize another Garage
Sale at the beginning of December. Dorcas Dept

Fellowshiplunch nextweek
Sabbath, 19 November
You are all invited to join us for
the Pot Luck Lunch and please
bring plenty of your special food
to share, and dessert or fruit.

Next Week Offering – World Mission
Budget
This offering will contribute to
the World Mission Budget of the
Seventh-day Adventist Church,
and will be used to provide a
fund so that the Church can
readily respond to unusual opportunities for
evangelism or enter new areas as they open.
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ADRA YOUTH Resilience/Mentoring
Training, November 18 and 19

UPDATED
The Youth Resilience training will provide
leaders in your local church with information
on ADRA’s new resilience program and will
equip your leaders with the basic tools needed
to identify ways to help youth develop
resilience in your church and/or in your
community.
Presenter: Dr. Wayne French
Wayne graduated from Avondale College in
1976 and has been in ministry for the Seventh-
day Adventist Church for the past 34 years.
He spent 14years as a local church pastor and
14 years as Youth Director for North NSW
Conference. He has spent the past 6 years as
Chaplain for Avondale College.
His studies include a Bachelor of Arts in
Theology, a Diploma in Training Systems, a
Masters in Youth Ministry and a Doctor of
Ministry in Youth Ministry. He has written two
books entitled “Creating Memories for Teens”
about the importance of experiential learning,
and “B Somebody to Someone” on mentoring.
During his six years at Avondale College he has
lectured on mentoring and on Youth Ministry,
and has taught one of the core subjects in the
Masters program.
Date: November 18 and 19 2011
Time: Friday night 6.30-9pm and Sabbath 3-
6pm (Light Supper Provided)
Venue: Victorian Conference Office Chapel -
141 Central Road Nunawading
Registration by: November 14 th 2011
Spaces are limited: Call or email
Rebecca Auriant (Director of ADRA Services -
Vic) on 0411 865 790/9264 7720 email:
ra@adventist.org.au

Youth Ambassador for ADRA
(Victoria)
Want to see first-hand ADRA's projects in
Australia and Overseas and organise Mission
Trips?
The Adventist Development and Relief Agency
(ADRA) is calling for a Youth Ambassador for
the Victorian Conference.
We are looking for a volunteer aged between
18 – 30 years old, who is passionate about
social justice and has a heart for helping poor
and disadvantaged people. Applicants will have
demonstrated these traits in service for others
as well as leadership, initiative, and courage.
The ADRA Youth Ambassador will visit
ADRA projects here and overseas. They will
organise at least 1 mission trip per year with
the new 'ADRA Connections' program and will
be expected to share their experiences and the
mission of ADRA with members of our
conference. They will work closely with the
Director of ADRA Services and also the
Director of VicYouth.
Although only one ADRA Youth Ambassador
will be chosen, unsuccessful applicants will be
given an opportunity to join ADRA's
Leadership Team and many of the activities
during 2012.
If you think you have what it takes to be the
ADRA Youth Ambassador, we want to hear
from you! Simply tell us in 400 words or less,
why you want to be ADRA’s Youth
Ambassador and why it’s important for young
people to do something about poverty. The
best applicants will be asked to share their
thoughts at the Horn of Africa Concert on
November 26th. The Youth Ambassador for
2012 will be announced at the end of the
concert.
For further information and position
description please telephone Rebecca Auriant
on 0411 865 790.
Email your applications to ra@adventist.org.au
by Midnight November 20th, 2012. http://
vimeo.com/31014693

Horn of Africa CONCERT
Last chance to double your donation!
Date: November 26
Time: 5 – 6.30pm
Where: Wantirna Polish SDA Church
Address: 753 Boronia Road Wantirna

13.3 million people in the Horn of
Africa are crying out for water, as
drought continues to hold Kenya,
Somalia, Ethiopia and Djibouti in a deadly grip.
ADRA Australia is responding to their need.
ADRA is supplying clean, drinkable water to
communities in Mwingi, Kenya.
Please join us on November 26 and give to

ADRA Australia’s East Africa Drought
Appeal.
The Australia Government is matching any
donation given before Nov 30 – this is your
last chance to double your impact!
Special music by Chris Leroux, Narelle
Arthur, Kate Hollingsworth, African Artists,
Nadia Widuch and more...
For more info call Rebecca Auriant on 0411 865
790 or email ra@adventist.org.au
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Zyczymy wszystkim
milego Sabatu

Happy Sabbath to All!

Happy Birthday
last week: Arek Wrzos 6.11

Ania Kania 8.11
Elisha Klauza 8.11
Jacek Patryarcha 9.11
Basia Przychodzka 9.11
Maruszka Wawruszak 9.11
Krysia Ciz 10.11
Magda Urbaniak 11.11
Aniela Wojcik 11.11

next week: Estera Mrozowski 13.11
Basia Ostrowska 13.11
Jola Zacharzewska 13.11

Do twoich usług: In Your Sevice:
Pastor Zboru: Mariusz Wieczorek 0434 660 823 Church pastor: Mariusz Wieczorek 0434 660 823


