
P 
ragnę powitać Was wszystkich na 
18. Kongresie Polonii Adwentysty-
cznej w Australii. Mam nadzieję, 
że będzie to szczególna okazja dla 

wszystkich, aby odświeżyć stare znajomości i 
zawiązać nowe; aby zaprosić przyjaciół i 
znajomych, którzy bądą mogli doświadczyć 
głębi chrześcijańskiej oraz poczuć ciepło i 
uprzejmość Bożego Zboru. Przede wszystkim 
jednak, mam nadzieję, że będziemy mogli 
podczas naszego kongresu nawiązać żywą 
społeczność z naszym Bogiem; zastanowić się 
nad wpływem naszej wiary w szybko zmie-
niającym się świecie oraz przełożyć to na 
praktyczne decyzje zmieniające życie. Życzę 
wszystkim radosnej przygody w społeczności 
naszego Zboru i bliskości naszego Zbawiciela. 
                               Pastor Mariusz Wieczorek 

I 
 would like to welcome you to the 
18th Congress of  the Polish SDA in 
Australia. I hope that this will be a 
special occasion for all of us to renew 

our old relationships  and establish new 
ones; to invite friends and neighbours so they 
can experience Christian depth, warmth and 
the kindness of God’s Church.  
But first of all I hope that all of us will have 
a chance to establish a living relationship 
with our God – to have a chance to ponder 
on the influence of our faith in a quickly-
changing world and put into practice life-
changing decisions.  
I wish all of you a joyful adventure in the 
community of our Church and closeness with 
our God. 
                                Pastor Mariusz Wieczorek 

26 – 29 January 2012 

Lighthouse Christian College 

927-937 Springvale Road, Keysborough, Victoria   
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10am–3pm Congress Picnic 

Sunday                                                                                        January 29                                                                                                                                                                              

6pm–9pm   Official Opening of the Congress   
Address  Pr Mariusz Wieczorek and Chairman Pr Jan Jankiewicz   
Sermons Pr David McKibben and Pr Togamau Tuaoi  
Special Items, song service, prayer 

Thursday                                                                                     January 26                                                                                        

Friday                                                                                           January 27                                                                                                                                                                                         

9am–1pm  Outdoor Recreational Program + BBQ  for all Congress guests 
 

2:30–5pm  Afternoon Program 
Sermons  Pr David McKibben,  Pr Togamau Tuaoi  
Special Items, song service, prayer 

5pm – 7pm  Tea 

7pm–10pm  Evening Program, Agape 
Mini movie, Worship, Sermon Pr Togamau Tuaoi , Agape   

Sabbath                                                                                      January 28                                                                                                                                                                                        

9am–11am Cafe, Health, Sabbath School groups 
 

11am–12:30pm  Divine Service 
Mini Movie, Worship, Sermon Pr Togamau Tuaoi   

12:30pm – 2pm  Lunch 

2pm–5pm   Youth Workshops  

5pm– 6:30pm  Tea 

6:30pm–7:45pm   Official Closing of the Congress 
 

8pm–9:30pm   Charity Gala Concert  

Friday                                                                                                    

2:15pm Signing In;    2:30pm Children’s Program                                                            5pm Sign out 
6:45pm Signing In;    7:00pm Children’s Program                                                            9pm Sign out                                 

Sabbath                                                                                                    

9:15am Signing In  0     9:30am Children’s Sabbath School 
                                                                             11: 00am Children’s Worship Service                         12:30pm Sign out 
1:45pm Signing In  0     2:00pm Children’s Program                                                       5pm Sign out 

 

For more details about Children’s programs see page 8 



Sabat                                                                                                Sabbath  

9.30am–11am 
Program Szkoły Sobotniej 
Studium Biblijne Pr Jan Krysta  Apel Misyjny 
Br Marek Smalec, Utwory muzyczne, song  
service, modlitwy, dary 

 

11am–12.30pm   
Uwielbienie Boga 
Utwór muzyczny Pastorzy 
Kazanie Pr David McKibben 

Utwory muzyczne, song service, modlitwy, dary  

9:30am–11am 
Sabbath School Program 
Bible Study Pr D McKibben, Evangelistic  
Appeal Marek Smalec, Special Items, song 
service, prayer, offering 

 

11am–12:30pm   
Divine Service 
Presentation by Guest Pastors 
Sermon Pr David McKibben 
Special items, song service, prayer, offering  

12:30pm – 2pm  Lunch 

2pm–5pm  Warsztaty  2pm–5pm  Workshop sessions 

5pm – 6:30pm  Kolacja /Tea 

7pm–7.45pm 
Uroczyste Zakonczenie Kongresu 

 

8pm–9.30pm   
         Charytatywny Koncert Galowy           

7pm–7:45pm 
Official Closing of the Congress 

 

8pm–9:30pm 
Charity Gala Concert  

10am–3pm 
Piknik Kongresowy 

10am–3pm 
Congress Picnic Lysterfield Lake Park 

Niedziela                                                                                          Sunday  

Piatek                                                                                                   Friday 

9am–1pm 
BBQ i społecznosc dla wszystkich gości  
Kongresu 

 

9am–1pm 
Posiedzenie Pełnego Komitetu  
Polonijnego – delegaci 

 

2.30pm–5pm 
Program popołudniowy  
Kazania  Pr David McKibben, Pr Mau Tuaoi  
Utwory muzyczne, song service, modlitwy 

9am–1pm 
BBQ and fellowship for all Congress 
guests 
 

9am–1pm 
Meeting of the Polish SDA Full  
Council – delegates only 
 

2.30pm–5.00pm 
Afternoon Program 
Sermons  Pr D McKibben,  Pr Mau Tuaoi  
Special items, song service, prayer 

5pm –7pm  Kolacja /Tea 

7pm–9pm 
Prezentacje Zborów 
Utwory muzyczne, song service, modlitwy, dary 

7pm–9pm 
Presentations by individual churches 
Special items, song service, prayer, offering 

6pm–9pm 
Rozpoczecie Kongresu 
Uroczyste rozpoczęcie Pr Mariusz Wieczorek 

                   Przewodniczący, Pr Jan Jankiewicz 
Kazania Pr David McKibben, Pr Mau Tuaoi  
Utwory muzyczne, song service, modlitwy 

6pm–9pm 
Official Opening of the Congress 
Address  Pr Mariusz Wieczorek 
             Chairman Pr Jan Jankiewicz 

Sermons Pr D McKibben, Pr Mau Tuaoi  
Special items, song service, prayer 

Czwartek                                                                                     Thursday  
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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.  

Pr Julian Hatala 
Warsztat 1: “Spełnione życie” 
Jak przeżyć życie, by po latach móc spojrzeć 
wstecz i powiedzieć jak ap. Paweł: "Dobry bój 
bojowałem, wiarę zachowałem, a teraz  
oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości". Czy 
można zaplanować swoją przyszłość? Od czego 
zależy powodzenie w życiu? 
 
Warsztat 2: “Jak dożyć złotych godów 
małżeńskich?” 
Szatan zaatakował instytucję małżeństwa, 
cząstkę raju na ziemi. Miłość małżeńska ma 
uzmysławiać ludziom jak bardzo Chrystus  
kocha swój kościół. Co radzi Bóg tym, którzy 
chcą być posłuszni Jego woli i ślubują sobie 
wierność aż do śmierci? 
 
 
Pr Zenon Korostenski 
Warsztat 1: “Wpływ proroctw na ożywienie 
i reformację w Kościele” 
Różne sposoby odczytywania proroctw. Jak 
odróżnić ożywienie prawdziwe od fałszywego? 
Czy Kościół Adwentystów wymaga reformacji? 
Co należałoby jeszcze zreformować? 
 
Warsztat 2: “Tajemnica 8 królów z 17 rozdz. 
księgi Objawienia” 
Porównanie wybranych proroctw z Ks Daniela 
i Objawienia. 
Praktyczne odniesienie do czasów końca i 
znaczenie proroctw dla ludu Bożego. 
 
 
Pr Jan Krysta 
“Jak rozwiązywać konflikty” 
W czasie naszego spotkania będziemy się uczyć 
jak jednoczyć ciało Kościoła poprzez  
zrozumienie i rozwiązanie występujących  
konfliktów. Z czym kojarzy się słowo konflikt? 
Jakie odczucia przywołuje? Konflikt to takie 
słowo, które dla większości z nas kojarzy się 
negatywnie. Kłótnie są nieprzyjemne, męczące i 
denerwujące nie tylko dla tych, którzy biorą w 
nich udział , ale także dla otoczenia. Agresja 
rodzi agresję. Spór między dwoma członkami 
może skutkować podziałem zespołu, kościoła 
na dwa obozy. Konflikty są nieuniknione oraz 
potrzebne, poza tym naturalne wszędzie tam, 
gdzie jest więcej niż jeden człowiek. Konflikty 
istniały od zawsze, nie zawsze są rozwiązywal-
ne, ale zawsze trzeba szukać prób rozwiązania 
owego sporu.  
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Pr Jan Pollok 
“Dlaczego konserwatyści i liberałowie mają 
kłopot w rozmawianiu ze sobą?” 
Dlaczego członkowie zboru zarówno w  
kościele Adwentystów jak i w innych  
denominacjach religijnych mają teologiczne 
problemy, oraz przeżywają spory i rozłamy? 
Zwykły członek kościoła niekoniecznie pragnie 
wsłuchiwać się w spory i dyskusje prowadzone 
przez teologów i dla teologów. Jest on  
przekonany, że historia biblijna była napisana 
dla przeciętnego mężczyzny i kobiety oraz 
chłopca i dziewczyny, bez względu na ich  
akademicki poziom i osiągnięcia.  
Porozmawiamy zatem o definicji prawdy oraz o 
jej zawartości. 
Jan Pollok  jest pastorem kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w College Park i Gawler w South Australia. 
Jest z wykształcenia teologiem i historykiem. Jego 
zainteresowania: teologia wczesnochrześcijańska, ruch 
zakładania nowych zborów, piesze wędrówki górskie. 
Jest żonaty z Justyną; posiadają trójkę dzieci: Wiktora, 
Aleksandra oraz Emilkę. 
 
Pr Mariusz Wieczorek 
“Dary duchowe” 
Każdy z nas, bez wyjątku, jako dziecko Boże 
otrzymał co najmniej jeden dar do budowania 
ciała Chrystusa czyli kościoła. Czy wiesz jakimi 
darami zostałeś obdarzony? 
Służba w zborze może a nawet musi być czymś 
przynoszącym radość i satysfakcję ją pełniącym 
a błogosławieństwo tym, którzy są jej 
beneficjentami. Jeśli masz pragnienie służby, ale 
nie jesteś pewny w jakim wymiarze, lub to co 
robiłeś nie przynosiło ci satysfakcji to może ten 
warsztat jest właśnie dla ciebie. Tutaj będziemy 
mogli odnaleźć nasze dary duchowe, a co za 
tym idzie większą satysfakcję i radość w służbie 
dla Pana.  
Test, którym bedą poddani uczestnicy warsztatu będzie 
w jezyku angielskim. 

Wszyscy, którzy złożyli zamówienie na posiłki, 
proszeni są o zgłoszenie się do siostry Ewy 
Jóźwiak po odebranie biletów.  

Maranatha Volunteers International to 
chrześcijańska niedochodowa organizacja 
założona w 1969 roku, która organizuje i 
realizuje budowę pilnie potrzebnych budynków 
na całym świecie. W ciągu ostatnich 40 lat 
ponad 65.000 ochotników wzięło udział w 
projektach Maranaty w 78 krajach.  
Obecnie Maranatha aktywnie realizuje budowy 
budynków w 20 krajach.  Są to budynki dla 
kościołów, szkół, klinik, szpitali i sierocińców.   
 

Tragedia sierot w Indiach to medialnie 
niezidentyfikowany wymiar - wymiar 
problemów z jakimi muszą sobie radzić dzieci 
upośledzone przez los. Dlatego pragnieniem 
naszym jest wsparcie działań, które mają na 
celu polepszenie doli dzieci hinduskich. 
 

Wszystkie środki zebrane na koncercie zostaną 
przekazane na rzecz Sierocińca „Maria Cieślar” 
w Indiach, który został wybudowany z 
prywatnych funduszy naszego rodaka, pr Pawła 
Cieślara, który jest przedstawicielem organizacji 
Maranatha Volunteers International.  
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Wszyscy zainteresowani nabyciem nagrań audio 
i wideo z Kongresu proszeni są o wypełnienie 
formularza, który bedziemy mogli otrzymać w 
księgarni kongresowej.  

Z uwagi na przepisy bezpieczeństwa wszyscy 
uczestnicy Kongresu proszeni są o zarejestro-
wanie swojej obecności w recepcji tuż po 
przybyciu na miejsce i pobranie identyfikatora. 
Pomoże on nam wszystkim w łatwiejszym  
nawiązaniu znajomości lub połączeniu twarzy z 
nazwiskami.  
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Uczestników Kongresu serdecznie zapraszamy 
do odwiedzenia Księgarni Kongresowej, w 
której znajduje się szeroki zestaw wydanych w 
ostatnim czasie w Polsce publikacji 
Wydawnictwa „Znaki Czasu”, Fundacji „Żródła 
Życia”, Studia „AdeeS”, Ośrodka Radiowo 
Telewizyjnego „Głos Nadziei” a także 
najnowsze audiobooki naszego rodzimego 
Studia Książki Mówionej „Dobre Słowo”. 
Obok książek, płyt CD, DVD, MP3, w 
księgarni można nabyć egzemplarze Pisma 
Świętego w różnych formatach i oprawach.   
Zachęcamy w szczególny sposób do zwrócenia 
uwagi na ofertę przeznaczoną dla dzieci, a w 
niej bogato ilustrowane opowiadania biblijne, 
słuchowiska i piosenki, które mogą pomóc i 
zachęcić nasze pociechy do nauki  języka 
polskiego. 
Warto odwiedzić Księgarnię Kongresową z 
jeszcze jednego bardzo istotnego powodu, otóż 
dochód z każdej zakupionej książki czy 
płyty, przeznaczony jest na wsparcie 
projektu ewangelizacyjnego związanego z 
rozpowszechnianiem książki „Wielki Bój”. 
 
“Muzyczne Wspomnienia” 
czyli zespół “Dźwięk Adwentu” na płytach CD.   
Dla tych, którzy pamiętają pieśni zepołu 
„Dźwięk Adwentu”,  wydobyte z archiwum i 
odświeżone nagrania, tego już niemal 
legendarnego polskiego zespołu,  z pewnością 
sprawią wiele radości i miłych wspomnień.   
Zespół „Dźwięk Adwentu” powstał w roku 
1974 (38 lat temu!!) i przez 20 lat pieśnią i 
muzyką zwiastował słuchaczom Dobrą Nowinę 
o powracającym  na ziemię Jezusie. 
Tych pięć płyt CD, to nie tylko pamiątka po 
zespole, ale także żywe poselstwo, tak samo 
przemawiające dzisiaj. 
Aż dwunastu członków zespołu Dźwięk 
Adwentu mieszka obecnie w Australi i możemy 
ich spotkać na tegorocznym kongresie 
polonijnym: są to Jola Mielczarek, Małgosia i 
Marek Smalcowie, pastor Jan Pollok, Cezary 
Niewiadomski, Lidia Gmurkowska, Mirek i 
Hania Steklowie, Ilona i Piotr Paradowscy, oraz  
Piotr Matuszak i Krzysztof Jarocki. Także 
postać pastora Jana Jankiewicza jest na trwałe 
związana z historią i działalnością „Dźwięku 
Adwentu” . Członkiem zespołu był także syn 
pastora Jana - pastor Dariusz Jankiewicz.  
Pewnym „rarytasem” tych muzycznych  

wspomnień jest zupełnie niedawno odnalezio-
ne nagranie programu pt „Patrząc na Jezusa”, 
dokonane podczas koncertu przypuszczalnie w 
Podkowie Leśnej jesienią 1981 roku.  

Przypypominamy  członkom  
miejscowych zborów o  
przyniesieniu w niedzielę  
na Piknik sałatek i ciast  
lub owoców.  
Organizatorzy pikniku zapewniają duży wybór  
delicji BBQ (wegeteriańskie i nie tylko), oraz 
inne specjały!  Poza FOTELAMI warto zabrać 
ze sobą spray przeciw komarom, sunscreen, 
kapelusz, wygodne buty na spacer, okulary 
słoneczne/parasol – w zależności od pogody  
(w Melbourne wszystko się może zdarzyć) i 
obowiązkowo dobry humor!  
PS Organizatorem Pikniku jest nasz niezawodny 
Szef Józef i jego zespół. 
Miejsce pikniku: Lysterfield Lake Park   
Dokładny adres: Horswood Road, Lysterfield. 
Dojazd: z Belgrave-Hallam Rd skręcamy w 
Horswood Rd i jedziemy do końca drogi. 
Melway: mapa 108, D2 
Współrzędne GPS: 145⁰ 18‟ 5”E  37⁰ 57‟ 59”S  
[145.30141E 37.96646S] 

Due to security requirements all Congress  
participants are requested to register their  
presence in the reception and obtain their ID 
card. It will also help us to make new  
connections and to match faces with names.  
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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 SDA 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.  

Pr David McKibben  
Workshop 1: “Keeping the Fire Burning” 
Discipleship is a life-long experience, and this 
seminar looks at how we can keep our spiritual 
passion alive and avoid those traps that rob us 
of our enthusiasm and our desire to serve God. 
 

Workshop 2: “Recovery from the Pit” 
Based upon the experience of Elijah, the  
content of this seminar looks at how we can 
experience growth and passion again after going 
through spiritual tiredness and burnout. 
 
Pr Mau Tuaoi 
“Putting your faith to Work” 
Sometimes we think we're doing better  
spiritually than we are. But often the enemy has 
not ceased to attack, he's just moved from  
doing it in the natural realm to doing it in the 
spiritual realm. He's attacking your mind, your 
rest, your peace, your emotions and your 
thought life.  So what can you do?  Join us in 
this workshop to explore how to counter His 
attacks. 
 
Br Darius Ignasiak 
“Youth Resilience” - reaching out to youth in 
your community. A practical and proven  
approach to reaching out to families in need in 
your community, using young mentors from 
your church. This approach brings significant 
growth for your church, young mentors and the 
families they support. This workshop will allow 
you to identify possible mentors in your church, 
give you the tools to train and equip them,  
provide you with agency contacts for referral of 
families in need and give you an opportunity to 
formulate a strategy for your church or youth group. 
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If you have ordered meals you can collect your 
meal coupons from  Ewa Jozwiak..  

 

If you wish to obtain audio and video  
recordings from the Congress please fill out a 
form  available from our book stall.  



 

Members from the Melbourne  
churches are asked to  
bring salads and cakes 
or fruit, and the  
organizers will take care of the main meal. 
Organizers will offer a large selection of  BBQ 
goodies (vegetarian and non-vegetarian), and 
other delicacies!   
Besides a comfortable SEAT, it‟s worth taking 
mosquito spray, sunscreen, a hat, comfortable 
walking shoes, sunglasses/umbrella - depending 
on the weather (in Melbourne anything can 
happen) and the obligatory good humor!   
LOCATION: Lysterfield Lake Park   
Exact address: Horswood Road, Lysterfield. 
To get there:  from Belgrave-Hallam Rd turn into 
Horswood Rd and go as far as you can. You 
will get to the Park's car park. 
Melway map 108, D2 
GPS coords: 145⁰ 18‟ 5”E  37⁰ 57‟ 59”S  
[145.30141E 37.96646S] 

Maranatha Volunteers International, founded 
in 1969, is a non-profit Christian organization, 
which organizes and implements the construction 
of urgently needed buildings all over the world.  
In the past  40 years, more than 65,000 people 
have volunteered for Maranatha projects in 78 
countries.  Currently Maranatha is actively  
constructing buildings in 20 countries.   
In addition to churches and schools, Maranatha 
has also built homes, clinics, hospitals, and 
orphanages. 
 

Tragedy of orphans in India is a problem  
unidentified by media. It is a problem that  
millions of children handicapped by fate have 
to deal with every day. Therefore, our desire is 
to support activities that aim to improve the 
plight of Indian children. 

 

All funds raised at the concert will be  
forwarded to the Maria Cieslar Orphanage in 
India, which was built with private funds by 
our compatriot, pr Paul Cieslar, who is a  
representative of  Maranatha Volunteers  
International Organisation. 

Children‟s program will run for children aged 0
-12 years during the times advertised in the 
Congress program. On Sabbath morning there 
will be a children‟s Sabbath School program, 
which will be divided into three age groups: 
Beginners/Kinder (0-5), Primary (6-10) and 
Juniors (10-12). The Sabbath School program 
will be followed by a combined Worship  
Service for our children, lead by a special guest 
from Rowville-Lysterfield church. 
 
On Friday afternoon, Friday evening and  
Sabbath afternoon there will be a children's 
program entitled “Bug Safari – Where kids 
catch the BUZZ about God‟s love”.  
All children 0-12 years are welcome to attend. 
Each of these programs will consist of a  
Worship section, craft and games.  
 
For security reasons we will have a „sign in‟ and 
„sign out‟ process. All children attending any of 
the children‟s programs will need to be „signed 
in‟ by a caregiver before the beginning of each 
program and will need to be picked up and 
„signed out‟ by their caregiver at the program‟s 
advertised end time. 
 
Please note: All children under 5 years of age 
will need to be accompanied by an adult  
caregiver at all times when attending the kids 
programs. Any questions regarding the kids 
program can be directed to Eliza Zawislak-Ciz. 


