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tekst przewodni kazania 
A przeto i my dziękujemy Bogu 
nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, 
które od nas słyszeliście nie jako słowo 
ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako 
Słowo Boże, które też w was wierzących 
skutecznie działa.  1 Tesaloniczan 2:13  BW 
 
theme verse of the sermon 
And we also thank God continually 
because, when you received the word of 
God, which you heard from us, you 
accepted it not as a human word, but as it 
actually is, the word of God, which is 
indeed at work in you who believe.  
1 Thessalonians 2:13  NIV 

W 
e  WELCOME you  

warmly to our church , 

where we are  Family.  

As Family, we come  

together  to worship, to find joy, 

peace, friendship and new  

meaning  in life through an  

intimate relationship with our 

Lord and Saviour, Jesus Christ. 

W 
ITAMY  Cie goraco  

w naszym kosciele, 

gdzie jestesmy  

rodzina. Jako  

rodzina spotykamy sie aby 

wspólnie chwalic Boga, aby 

znalezc radosc, pokój, 

przyjazn i nowe wartosci w 

zyciu poprzez osobista relacje 

z naszym Zbawicielem, 

Jezusem Chrystusem   

DANDENONG 

7 stycznia / January 7,  2012 

Happy New Year  

         2012 
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Dyzury                                                                                              On Duty 

 Prowadzenie Sz. Sobotniej: B i P Stojkowicz 
                      za tydzień: Zdzisław Widuch 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Ela Stacherska-Kot 

 
Koordynator Nabożeństwa: Ewelina Ustupska 
                      za tydzień: Damian Wasilewski 
 

        Koordynator muzyki: Marek Smalec 
                      za tydzień: Ania Selent 
 

      Tłumaczenie kazania: Andrzej Wawrzyniak 
                      za tydzień: Andrzej Wawrzyniak 

Sabbath School Leading: B & P Stojkowicz 
                   next week: Zdzisław Widuch 
 

              Elder on duty: Elizabeth Kot 
 
    Worship Coordinator: Evelina Ustupska 
                   next week: Damian Wasilewski 
 

       Music Coordinator: Marek Smalec 
                   next week: Anna Selent 
 

       Sermon translation: Andrzej Wawrzyniak 
                   next week: Andrzej Wawrzyniak 

Piatkowe zebrania o 7.30pm 
Zawieszone aż do odwołania 

           Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm 
Suspended until further notice. 

Miesieczny temat kazan                     Monthly theme for sermons 

Styczen: 
“Siła Słów”  
(Aspekt praktycznyny) 
Luty: 
“Ofiara Boga”  
(Chrzescijanstwo duchowe) 

07.01.12:  Pr Zenon Korostenski  
14.01.12:  Pr Zenon Korostenski  
21.01.12:  Pr Mariusz Wieczorek 
28.01.12:  Congress 
 

04.02.12:  Pr Julian Hatala  
11.02.12:  Pr  

January:  
“Power of Words” 
(Practical Aspect) 
February:  
“God’s Sacrifice” 
(Spiritual Christianity) 

Gdzie jest nasz pastor                                         Where is our pastor 

Pr Mariusz jest dzisiaj z nami  Pr Mariusz is worshiping in our church today 

Zachody slonca 
Dzisiaj 8:46 pm 
Piątek za tydzień 8:45pm   

Sunset times 
Tonight 8:46 pm 
Next Friday 8:45 pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Spojrzenie na naszego Boga” 
dzisiejsza lekcja: „Bóg w Trzech Osobach” 
 
  10.30am Apel Misyjny Pr Zenon Korosteński 
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: „Skuteczność Słowa” 
                   Pr Zenon Korosteński 
 

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

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Glimpses of Our God” 
 today’s topic: “The Triune God” 
 
10.30am Mission Appeal  Pr Z. Korosteński 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: “Efficacy of the Word” 

                 Pr Zenon Korosteński 
 

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

Program Nabozenstwa                                             Today’s Program 



Informacje dla Zboru 

Krókie Zebranie Zborowe za 
tydzien, Sabat 14 stycznia  
14 stycznia po wspólnym obiedzie będziemy 
mieli krótkie zebranie zborowe, na którym 
poruszymy temat Kościoła, który ma być 
bezpiecznym  miejscem. 
Sue Mercer – nasz gość – będzie reprezentowć 
Konferencję przedstawiając nam  wyzwania 
kościoła w tej materii. 
Proszę upewnijcie się, że będziecie mogli w 
tym uczestniczyć.  Pr Mariusz  

Wspólny lunch za tydzien:  
(Sabat Młodzieży) 
 

Sabat 14 stycznia  
Wszyscy, którzy lubią  
wspólne posiłki w  
kościele po nabożeństwie  
proszeni są o przyniesienie  
swoich ulubionych  
potrawy i deserów/owoców  
aby dzielić się z innymi,  
na kolejny wspólny  
lunch za tydzień. 

Sprawozdanie z zebrania Rady  
(z dnia 18 grudnia) wisi w gablotce z 
ogłoszeniami. 

Pelny Komitet Polonii 
Delegaci z naszego Zboru do Pełnego 
Komitetu Polonii, który spotka się w piątek 
rano 27 stycznia 2012, podczas Kongresu 
Polskiego, zaproponowani przez Radę i 
odgłosowani przez Zbór: Bruno Jantos, 
Marzena Kania, Adriana Krysta, 
Cezary Niewiadomski, Marek Smalec,  
Przemek Wrzos.  

Kongres Polonii ADS 
Kim sa glówni mówcy zaproszeni na Kongres? 
 

Pastorem zaproszonym do kazań w głównym 
audytorium jest David McKibben, a z 
młodzieżą będzie pastor Mau Tuaoi. 

 
Pr David McKibben jest 
obecnie pastorem 
Kościoła Parramatta w 
Sydney. Pr McKibben 
pochodzi z Płn Irlandii.  
Po uzyskaniu dyplomu z 
Newbold College spędził 
swoje pierwsze lata 
służby kaznodziejskiej w 
Szkocji, a w 1998 r. wraz 

z rodziną (żona Jenny urodziła się i wychowała 
w Sydney) przeniósł się do Australii.  
Od tego czasu pracował na kilku placówkach 
na Central Coast w Konferencji NNSW (1998-
2004), a następnie w Konferencji Płd Australii 
(2005-2010).  W 2011 przeniósł się do Sydney.  
Ma dwóch synów, Luke (19) i Nathan (18). 
Pastor McKibben jest doskonałym 
prezenterem Pisma Świętego  

 
Pr Togamau Tuaoi w 
ostatnich 5 latach  
pracował jako Dyrektor 
Działu Youth and Family 
Ministries w New  
Zealand Pacific Union. 
Togamau (Mau) ukończył 
Avondale College w 1997 
r. i pod koniec tego roku 
został powołany do pracy 
w South New Zealand 

Conference, gdzie służył przez 4 lata. Od 2002 
był dyrektorem Oddziału Młodzieży w  
Konferencji Płd Australii. W 2005 uzyskał 
magisterium w Youth Ministry w Avondale 
College, a obecnie kończy studia doktoranckie 
w Ministry on Youth and Family w Fuller  
Theological Seminary w Kaliforni. Obecna rola 
pr Mau to Senior Chaplain for Gilson College i 
Pastor kościoła Living Waters Church.  
Zamieszkuje obecnie w Melbourne. Jego żona 
Rebeka jest nauczycielką. Mają dwunastoletnią 
córkę Rachel. Pr Mau ma poza sobą 18 lat 
pracy w Youth Ministry na poziomie lokalnego 
zboru, konferencji i unii. Jego pasją jest pomóc 
młodzieży nawiązać łączność z Bogiem, 
wzrastać w wierze i wyżywać tę wiarę  
praktycznie w swojej społeczności.  

Boża Spiżarka 

Pilnie potrzebujemy: makarony, cereals,  
sosy do makaronów, masło orzechowe, dżem, 
mleko, warzywa i owoce w puszkach 
Jesteśmy wdzięczni i szczerze dziękujemy za 
wsparcie i chęć pomocy. 
                                   Dział Usług Społecznych 
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Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego  
radia 3ZZZ (FM 92.3MHz) 
srody, 10 pm –11 pm 

Nasze modlitwy mogą być niezręczne. 
Nasze próby mogą być wątłe.  
Ale ponieważ moc modlitwy jest w 
Tym, który słyszy, a nie w tym, który 
mówi, nasze modlitwy mogą wiele 
zmienić.                                  Max Lucado   

/ A kto sie nie modli? 

Pewien wieśniak, w dzień targowy zatrzymał się 
w zatłoczonej restauracji, w której zazwyczaj 
jadała miejscowa śmietanka. 
Wieśniak znalazł miejsce przy stole, przy 
którym siedzieli już inni i zamówił u kelnera 
jakieś danie. Gdy ten przyniósł je, wieśniak 
złożył ręce i zmówił modlitwę. 
Jego sąsiedzi obserwowali go z pełną ironii 
ciekawością, a jeden z młodzieńców zapytał: 
- W domu też tak się zachowujecie?  Modlicie 
się rzeczywiście wszyscy? 
Wieśniak, który spokojnie zaczął jeść, 
odpowiedział: - Nie, również i u nas są tacy, 
którzy się nie modlą.  
Młodzieniec zaśmiał się szyderczo: 
- Ach tak? A kto się nie modli? 
- Na przykład moje krowy, mój osioł, moje 
świnki...   Autor nieznany 

Prosilem... Otrzymalem 

Wiersz osoby która uległa wypadkowi i jest kaleką.  
 

Prosiłem o siłę bym mógł coś osiągnąć. 
Otrzymałem słabość, bym mógł być 
posłusznym. 
Prosiłem o zdrowie bym mógł czynić większe 
dzieła, otrzymałem ułomność, bym mógł 
czynić dzieła lepsze. 
Prosiłem o bogactwo bym mógł być 
szczęśliwy, otrzymałem ubóstwo, bym mógł 
być mądry. 
Prosiłem o władzę bym mógł być chwalony 
pośród ludzi, otrzymałem niemoc, bym mógł 
odczuć potrzebę Boga.  
Prosiłem o wszystko, bym mógł cieszyć się 
życiem, otrzymałem życie, bym mógł cieszyć 
się wszystkim.  
Nie otrzymałem niczego o co prosiłem, lecz 
otrzymałem wszystko, czego pragnąłem.  
Moc i wartość modlitwy jest wielka, lecz Bóg 
wie co nam jest potrzebne. 

10 dni modlitw o Przebudzenie, 
Reformacje i Globalny Deszcz Ducha 
Swietego  
W ramach Odrodzenia i Reformacji z inicjatywy 
Komitetu Wykonawczego przy Generalnej 
Konferencji światowego Kościoła ADS w 2010 
r Doroczna Rada, która odbyła się w Silver 
Spring, Maryland, USA, odgłosowała 
przeprowadzenie Operacji Globalny Deszcz –
10 dni modlitw każdego roku w styczniu jako 
wydarzenie światowe. Kolejna OGD została 
zaplanowana na styczeń 4-14 bieżącego roku. 
10 Dni specjalnych modlitw i postu w różnych 
formach i czasie, aby Bóg oczyścił nas z: 
grzechów, doczesności, niedociągnięć i słabości 
duchowej, aby Kościół był gotowy na 
powtórne przyjście Jezusa i w mocy Ducha Św. 
zwiastował ewangelię i ogłosił trójanielskie 
poselstwo światu Ap 14,6-13 
,,I trwali w nauce apostolskiej i we wpólnocie, 
włamaniu chleba i w modlitwach.[...] A gdy skończyli 
modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, 
i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili 
z odwagą Słowo Boże.”    Dz. Ap. 2,42 i 4,31 
Można przyłączyć się w modlitwach i studium 
Słowa Bożego i Ducha Proroctwa w formie: 
indywidualnej, w rodzinach, we wspólnocie 
domowej, w małej grupie, w zborach. 
Więcej na temat Operacji Globalny Deszcz na stronie 
www: 
http://www.youtube.com/watch?
v=Jo8GAph6jfw&list=UUIhBSY_tI2EjlpJPCj
KclEQ&index=7&feature=plcp  
Film Operacja Globalny Deszcz tylko 3 minuty! 

/ 

Na List do Galatow 

list dawno napisany/teraz przez nas studiowany 
o czym on powiada/czyje imię wysławia 
dla jednych to zgorszenie  
dla innych to zbawienie  
kóry umarł ale żyje 
przyjdzie gdy wybije godzina  
o kim tutaj mowa/odpowiedzcie mi 
o jego wspaniałym królestwie 
po nocy ludzkość śni   
Andrzej Tomasiuk  31 12 2011 
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

10.01.12 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club 

14.01.12 Sabat/Sabbath Wspólny lunch/Potluck Lunch 
Krótkie Zebranie Zborowe/Short Church Business Meeting 
Zebranie Rady Zboru/Board Meeting 

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

2–4.03.12 Friday – Sunday Church Camp  Howqua 

 Z radością pragniemy  
poinformować,  
że  
Jessica Draskovic i 
Tomek Korosteński  
pragną zawrzeć związek 
małżeński  
w niedzielę  
8 stycznia 2012 roku.  
 

Jako cała społeczność  
zborowa pragniemy  
życzyć Im Bożych 
błogosławieństw  
w Ich związku małżeńskim  

With great pleasure we 
inform you  
that  
Jessica Draskovic and 
Tomek Korosteński 
will join their hands in 
holy matrimony on 
Sunday 
January 8, 2012 
 

As a community of the 
church we would like to 
wish them many of God’s 
blessings and His guidance 
in their marriage. 

Wedding Announancement 

“Modlę się o to, abyś  miał wspaniały  
rok z Jezusem, abyś starał się iść z Nim  
ku temu, co On ma dla Ciebie przygotowane. 
Niech 2012 będzie rokiem, w którym  
czujemy jeszcze głębiej i bardziej obecność, 
pokój i cele naszego Zbawiciela i Pana.  
Niech Chrystus zajmuje wysoką pozycję  
w naszym życiu.   
Sprawmy, aby został uwielbiony  
przez nasze życie w posłuszeństwie Jemu”.  

“It is my prayer that  
you will have a  

wonderful 2012 with Jesus,  
seeking to go forward with  

Him to all He has for you in  
the new year.  

May 2012 be a year in which we sense in an 
even deeper and more significant way  

the presence, peace and purposes of our  
Saviour and Lord.  

May Christ have the pre-emminence in our 
lives and may we allow Him to be glorified 

through our lives of obedience this year”.  
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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! 

Church Announcements 

Polish Congress 2012 
Who are the main speakers invited to the 
Congress? 
Pastor invited to preach in the main auditorium 
is David McKibben, and the youth pastor will 
be Tuaoi Mau. 

Pr David McKibben is now 
the senior pastor of 
Parramatta Seventh Day 
Adventist Church  
after serving in the UK and 
various parts of Australia. 
David is originally from 
Northern Ireland, whereas 
Jenny was born and brought 

up in Sydney. 
After training at Newbold College just outside 
London, David served his internship in 
Scotland before the family moved to Australia 
in 1998. Since then he has served in a number 
of pastoral roles in the NNSW Conference on 
the Central Coast (1998-2004) and in the South 
Australian Conference at Adelaide (2005-2010). 
David and Jenny have two sons, Luke (18) and 
Nathan (17), both born in England but now 
proud Aussies!  Pastor McKibben is an 
excellent presenter of the Scriptures.  
 

Pr Togamau Tuaoi has been 
serving as the Youth and 
Family Ministries Director for 
the New Zealand Pacific 
Union over the last 5 years. 
Togamau (Mau) graduated 
from Avondale College in 
1997 with a BA in Theology 
and at the end of 1997 was 

called to the South New Zealand Conference 
where he served for 4 years. From 2002 he 
served as the Youth Director for the South 
Australian Conference. He completed his 
Masters in Youth Ministry in 2005 from 
Avondale College and is currently completing a 
Doctor in Ministry on Youth and Family at 
Fuller Theological Seminary in California. Pr 
Mau has just taken up a new role serving as the 
Senior Chaplain for Gilson College and Pastor 
of Living Waters Church and is now based in 
Melbourne, Australia. His wife, Rebecca, is a 
school teacher and they have a daughter 
Rachel, who is 12 years old. Pr Mau has 18 
years of Youth Ministry experience serving at 
local church, conference and union level. He is 
passionate is to see young people connect to 
their God, grow in their faith and live out that 
faith within their community of believers.  

Potluck lunch next week: (Youth Sabbath) 
Sabbath January14   
 
You are all invited to join  
us for the Pot Luck Lunch  
after Divine Service next  
week and please bring  
plenty of your special food  
to share (savoury and 
dessert or fruit). 

Short Business Meeting next week 
  

(VERY IMPORTANT!) 
 

On Sabbath 14th of January after lunch we  
are going to have a short church business 
meeting regarding Safe Places. 
Mrs Sue Mercer will be our guest presenting 
this challenging matter. 
Please make sure that you are there. 
                                                   Pastor Mariusz 

As part of the General Conference Revival and 
Reformation initiative, the world church’s 
Executive Committee at the 2010 Annual 
Council held in Silver Spring, Maryland, United 
States, voted to make Operation Global Rain’s 
10 days of prayer an annual global event each 
January. The next worldwide OGR has been 
scheduled for January 4-14, 2012. See more on: 
http://www.revivalandreformation.org/ogr 
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Our prayers may be awkward.  
Our attempts may be feeble.  
But since the power of prayer is in the 
One who hears it and not the one who 
says it, our prayers do make a  
difference.  Max Lucado 

The Power of Prayer  

A girl went to her friends house and she ended 
up staying longer than planned, and had to 
walk home alone.  
She wasn't afraid because it was a small  
community and she lived only a few blocks 
away. 
As she walked along under the bike trail Diane 
asked God to keep her safe from harm and 
danger. 
When she reached the alley, which was a 
shortcut to her house, she decided to take it. 
However, halfway down the alley she noticed a 
man standing at the end as though he were 
waiting for her.  
She became uneasy and began to pray, asking 
for God's protection.  
Instantly a comforting feeling of quietness and 
security wrapped round her, she felt as though 
someone was walking with her. 
When she reached the end of the alley, she 
walked right past the man and arrived home 
safely. 
The following day, she read in the newspaper 
that a young girl had been raped in the same 
alley just twenty minutes after she had been 
there. 
Feeling overwhelmed by this tragedy and the 
fact that it could have been her, she began to 
weep. Thanking the Lord for her safety and to 
help this young woman, she decided to go to 
the police station. 
She felt she could recognize the man, so she 
told them her story. The police asked her if she 
would be willing to look at a lineup to see if 
she could identify him. She agreed and imme-
diately pointed out the man she had seen in the 
alley the night before. 
When the man was told he had been identified, 
he immediately broke down and confessed. 
The officer thanked Diane for her bravery and 
asked if there was anything they could do for 
her. 
She asked if they would ask the man one  
question. Diane was curious as to why he had 
not attacked her. 
When the policeman asked him, he answered, 
'Because she wasn't alone. She had two tall 
men walking on either side of her. 
 
Amazingly, whether you believe or not, you're 
not alone.  
People will not stand up to God. 
PS: God is always there in your heart and loves 
you no matter what! 
www.christianchallengeandblessing.com 

Conference Office Closure on  
January 10, 2012 
We have been advised that the office will have 
no power on Tuesday 10 January.  The Power 
Company are doing power pole changes and 
plan to have the area out all day.  The Office 
will have no phones, air conditioning etc.  
therefore the Conference Office and the ABC 
will be closed for the day.  We are opened 
Monday 9 January and then reopen on 
Wednesday 11 January at 9:00 am. 
For Pr. Darren Croft –Cveta Bakof 

Books required:  
Books required by Giant Book Sale (run 
annually and proceeds for church projects) and 
ADRA Op-shop (Mitcham).  
Non-religious and religious subject, any age, 
any condition. I will sort.   
Books you are not likely to read anymore. 
Deceased estates.  Country OK.   
Ring Erick 9763 7653 evenings.  Thanks Muchly 

Do you need a handy person? 
Handy man is waiting for your request. 
Please contact Bulletin secretary G Jankiewicz 

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. This year, we will celebrate the 18th 
Polish Congress in Melbourne, which will 
require your generosity. Thank you!  

Lord’s Pantry 

We need urgently, pasta, pasta sauces, cereals, 
jam, peanut butter, milk canned vegetable and 
fruit. 
Thank you for your support and willingness to 
help.                     Community Services Committee 

http://www.christianchallengeandblessing.com/


last week:   Jurek Kwasniewski 1.1 

Zdzislaw Widuch 1.1 

Hela Kaminska 3.1 

Alicja Wrzos 4.1 

Karolina Zacharzewska 6.1 
 

today:       Sameh Morkos 7.1 
 

next week: Jozef Chmur 8.1 

Kamil Podsiadly 9.1 

Alina Widuch 9.1  

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

Polski Kościół ADS / Polish SDA Church - Dandenong 03 9793 4007   www.dandypolish.org.au 

Polski Kościół ADS - Oakleigh 03 9569 0841  

Polski Kościół ADS - Wantirna  03 9887 0869  

Polski Kościół ADS - Adelaide www.cpchurch.com.au 

Kościół ADS w Rzeczypospolitej Polskiej  www.adwent.pl 

Kościół ADS - Warszawa Centrum www.adwentysci.waw.pl 

Victorian Conference vic.adventist.org.au 

Seventh-day Adventist Church South Pacific adventist.org.au 

The Official Site of the Seventh-day Adventist Church    www.adventist.org 

Adventist Mission www.global-mission.org 

Sabbath School Network www.ssnet.org 

Kontakty/Linki:                                                               Contacts/Links: 

Biuletyn:        Editor: Grace Jankiewicz  9700 2782;  0418 595 414; graciela6@gmail.com        Bulletin: 
Print/Copy: Daniel Kowalski 

Nadsyłanie ogłoszeń do Biuletynu - do wtorku, 9 pm                                                   Bulletin notices deadline 9 pm Tuesday 

 

Modlimy się, aby Bóg sprawił,  
że będziesz zdolny  
do wykonania tego,  
do czego On cię powołał.  
Módl się, aby On wypełnił twoje 
dobre pomysły i akty wiary  
Swoją własną energią,  
aby rezultat by dobry. 
 
na podstawie 2 Listu  
do Tesaloniczan 1:11 

We pray that our God will  
make you fit for what He's 

called you to be,  
pray that He'll fill your  

good ideas and acts of faith 
with His own energy so  

that it all amounts to  
something. 

 
based on  

2 Thessalonians 1:11 


