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Miesięczny temat kazań                     Monthly theme for sermons 

Luty: 
“Ofiara Boga”  
(Chrześcijaństwo duchowe) 
 
Marzec: 
“Prawda o Bogu”  
(Aspekt poznawczy) 

04.02.12:  Pr Julian Hatala  
11.02.12:  Br Nikolai Millen 
18.02.12:  Pr Jan Krysta 
25.02.12:  Pr Zenon Korostenski 

03.03.12:  DVD (Church Camp Howqua, Pr Chris Stanley) 
10.03.12:  Pr Zenon Korostenski 
17.03.12:  Br Wiesław Urbaniak  
24.03.12:  Pr Jan Krysta 
31.03.12:  Pr Zenon Korostenski 

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

obecność
 21 stycznia

 
 

last Sabbath 
attendan

ce 
 

192 
Zachody slonca 
Dzisiaj 8:31 pm 
Piątek za tydzień 8:26pm   

Sunset times 
Tonight 8:31 pm 

Next Friday 8:26 pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Spojrzenie na naszego Boga” 
dzisiejsza lekcja: „Świętość Boga” 
 
  10.30am Apel Misyjny Br Jonatan Ostrowski 
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: Pr Julian Hatała 
                    

           dary: Budżet lokalnego zboru (woreczki) 
                  South Pacific Record (koperty) 
Dary te przeznaczone są na pokrycie kosztów wydawa-
nia „Recordu”. Dzięki tym darom wszyscy możemy 
otrzymywać tygodnik „Record” za darmo.  

                                                               Dziękujemy za hojne dary 

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Glimpses of Our God” 
 today’s topic: “The Holiness of God” 
 
10.30am Mission Appeal  Jonatan Ostrowski 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: Pr Julian Hatała 
        

      offering: Local Church Budget (offering bag) 
                 South Pacific Record (envelope) 
This funds are used for the suply and distribution of the 
South Pacific Record to church members each week. 
Proceeds go in full to South Pacific Division.  
                                 Thank you for your generosity 

Program Nabozenstwa                                            Today’s Program 

Dyzury                                                                                             On Duty 
 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Jurek Kwaśniewski 
                      za tydzień: Bogus Kot 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Jan Krysta 

 
Koordynator Nabożeństwa: Zbyszek Wrzos 
                      za tydzień: Damian Wasilewski 
 

        Koordynator muzyki: Ilonka Paradowska 
                      za tydzień: Ania Selent 
 

      Tłumaczenie kazania: Jacek Patryarcha 
                     za tydzień: Tadeusz Jadczuk 

Sabbath School Leading: Jurek Kwaśniewski 
                   next week: Bogdan Kot 
 

              Elder on duty: Jan Krysta 
 
    Worship Coordinator: Zbyszek Wrzos 
                   next week: Damian Wasilewski 
 

       Music Coordinator: Ilona Paradowska 
                   next week: Anna Selent 
 

       Sermon translation: Jack Patryarcha 
                   next week: Ted Jadczuk 

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.00pm                             Friday’s Teacher’s meetings @ 7.00pm 
10.2.12  Andrzej Tomasiuk 
17.2.12  Cezary Niewiadomski 



Informacje dla Zboru 

Słowo od Pastora 
Kolejny kongres mamy za sobą. Był to festival 
uśmiechów, radości i wiary. Pragnę wszystkim 
współorganizującym ten kongres podziękować 
z głębi serca za wasz wkład, czas oraz 
zaangażowanie! 
Bez Was wszystkich nie byłoby możliwe 
doświadczenie takiej współpracy, kooperacji i 
ciepła. Niechaj Wasze zaangażowanie w 
sprawach Boga będzie wprost proporcjonalne 
do Jego błogosławieństwa w Waszym życiu. 
                                                   Pastor Mariusz 

Zebrania nauczycielskie 
zostają wznowione po przerwie urlopowej, od 
następnego piątku (od 10 lutego).  Godzina 7pm.  

Dzięki za piknik ostatniej niedzieli: 
Było to bardzo miłe spotkanie zborowników w 
przyrodzie. Mogliśmy być ze sobą, pogaworzyć, 
chwalić Boga śpiewając pieśni, niektórzy kąpali 
się w jeziorze, inni jeździli na rowerze lub 
spacerowali. A najważniejsze to to, że mogliśmy 
skorzystać ze wspaniałego menu w Restauracji 
Pod Eukaliptusem! 
Dziękujemy Józkowi Kasprzakowi i Sławkowi 
Postkowi za zorganizowanie tej przyjemności!!! 
PS 
Cudowną rzeczą było to, że zebraliśmy 
dodatkowe 500 dolarów na wsparcie sierocińca 
w Indiach!  Rozśpiewana grupa pod dyrekcją 
pastora Krysty pobudziła nas do tego... 
A więc był to bardzo pożytecznie spędzony 
czas! 

Wspólny lunch za tydzien:  
Przypominamy kilka zasad dotyczących  
wspólnych obiadów:  
– Uprzejmie prosimy, aby pożywienie było 
przygotowane całkowicie w domu; aby było 
gotowe do podgrzania, jeśli jest to danie na 
ciepło.  
– Sałatki i owoce przynieśmy pokrojone,  
gotowe do podania. 
– Nie przynośmy potraw zamrożonych, które 
trzeba dopiero gotować lub piec. 
Pozwólmy naszym siostrom z Komitetu  
Kulinarnego również skorzystać z nabożeństwa. 

Bardzo dziękujemy za współpracę.   

Zebranie Rady Zboru za tydzień 
Niedziela 12 lutego @ 6 pm  

Pożegnanie Pastora Mariusza 
Wszystkich członków Zboru i pastora 
Mariusza zapraszamy na wspólny lunch 
pożegnalny. Chcemy mile spędzić ten czas 
wspominając przeżyte wspólnie chwile po 2,5  
letniej współpracy pastora Mariusza z nami.  
Spotykamy się za tydzień, 11 lutego, po 
nabożeństwie, w holu kościelnym. 

Koniec wakacji!!! 
Dzieci wróciły do szkoły po 
letnich wakacjach, a rodzice 
na pewno bardzo się z tego 
cieszą!  
Wszystkim rodzicom 
życzymy wytrwałości w 
systematycznej współpracy ze 
szkołą, wiele cierpliwości i 
błogosławieństw Bożych!  
Wszystkim dzieciom, które z plecakiem 
pełnym wakacyjnych przygód, wypoczęte, 
rozpoczynają nowy rok szkolny, życzymy 
pomyślnej wędrówki po krainie wiedzy, wielu 
atrakcji, wycieczek i dobrych przyjaźni i  
nauczycieli; aby szkoła była dla nich miejscem 
odkrywania i rozwijania talentów, wiedzy i 
umiejętności.  



/ 

4 

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

Stałe potrzeby finansowe: 
Uprzejmie przypominamy o wpłacaniu składek 
w wysokości $30 od członka zboru na rok, na 
konto Polonijnego Funduszu Ewangelizacyjnego.  

Dwie bryly lodu 

Istniały kiedyś dwie bryły lodu. Powstały w 
czasie długiej zimy, w grocie utworzonej z pni, 
kamieni, krzewów, pośród lasu na stokach 
góry. 
Leżały naprzeciwko siebie z ostentacyjną  

Piknik 
piknik zborowy dzisiaj mamy  
smaczne rzeczy zajadamy  
co zespół szefów upiecze 
to drugi na ząb nawlecze  
a pogoda jest wspaniała   
żart zrobi nam chciała  
więc słoneczkiem trochę przypiekała  
na ciasto prawie upiekła  
rozmowy i gry toczymy  
do Boga podziękowania zanosimy  
za kongres co przeżyliśmy  
za błogi czas co mieliśmy  
piknik dzisiaj mamy  
naszegoBoga wychwalamy  
zdjęcia wszyscy pstrykają  
czas na dyskach uwieczniają  
każdy coś  gryzie popija  
aż sąsiadowi leci ślina   
no a zespół rozśpiewany   
pieniądze na Indie zbieramy  
za rok się znowu spotkamy    
 

andrzej tomasiuk 29. 1. 2012 

/ 

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

obojętnością. Ich stosunki cechowała pewna 
oziębłość. Czasami jakieś „dzień dobry”, 
czasami „dobry wieczór”. Nic ponadto.  
Nie potrafiły „przełamać lodów”.  
Każda bryła myślała o drugiej: „Mogłaby 
chociaż wyjść mi naprzeciw”.  
Bryły jednak nie mogą samodzielnie wędrować. 
Z tego też powodu nic się nie działo i każda 
bryła lodu zamykała się jeszcze bardziej w 
sobie. 
W grocie mieszkał borsuk. Pewnego dnia 
stwierdził: „Szkoda, że musicie być tutaj. Jest 
wspaniały, słoneczny dzień!” Dwie bryły lodu 
zatrzeszczały ponuro. Od maleńkości 
wiedziały, że słońce stanowi dla nich wielkie 
niebezpieczeństwo. 
Tym razem, o dziwo, jedna z brył zapytała: 
„Jak wygląda słońce?” 
„Jest cudowne... Jest życiem...” – odpowiedział 
borsuk. 
„Czy mógłbyś zrobić szparę w sklepieniu tej 
nory? Chciałabym zobaczyć słońce...” – 
wyznała bryła lodu. 
Borsuk nie kazał sobie powtórzyć dwa razy. 
Zrobił dziurę w gmatwaninie korzeni i ciepłe, 
miłe światło słoneczne wdarło niczym złocisty 
promień. 
Po kilku miesiącach, w południe, gdy słońce 
rozgrzewało powietrze, jedna z brył poczuła, 
że trochę się topi i rozpuszczając się, stawała 
się przejrzystym strumykiem wody. Czuła się 
inaczej, nie była już tą dawną bryłą lodową. 
Druga bryła również zrobiła to cudowne 
odkrycie.  
Dzień po dniu, z dwóch brył lodu wypływały 
dwa strumyki wody, które kierowały się ku 
wejściu do groty. Po pewnym czasie połączyły 
się razem, tworząc przejrzyste jeziorko, w 
którym odbijało się niebo. 
Dwie bryły lodu odczuwały jeszcze zimno, ale 
odkryły również swą kruchość i samotność o 
troskę i niepewność. Zdały sobie sprawę, że są 
podobnie zbudowane i że w rzeczywistości 
potrzebują jedna drugiej. 
Przyleciały dwa szczygiełki ze skowronkiem i 
napiły się wody. Owady brzęczały wokół 
jeziorka, wiewiórka o długim, puszystym 
ogonie wykąpała się w nim. 
Wśród tej radości odbijały się dwie bryły lodu, 
które teraz odnalazły serce. 
 
Czasami wystarcza jeden promień słońca. 
Jedno miłe słowo. Jedno pozdrowienie.  
Jedna pieszczota. Jeden uśmiech.  
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych, którzy 
znajdują się obok nas.      
Czy to robimy?                           Bruno Ferrero 

Zborowy Kamp Rodzinny w Howqua  
2-4 marca 2012 
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

07.02.12 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club 

11.02.12 Sabat/Sabbath Wspólny lunch/Potluck Lunch 

12.02.12 Niedziela/Sunday Rada Zboru/Board Meeting 

12–14.2.12 Sunday–Tuesday The Great Ocean Road – Cycle Tour  

19.02.12 Niedziela/Sunday Victorian Conference Health Department Seminar Nunawading 

25.02.12 Saturday Safe Places Training Day  Nunawading 

2–4.03.12 Friday – Sunday Church Camp (Chris Stanley – main speaker)  Howqua  

3–4.03.12 Saturday–Sunday Level 3 Leadership Training Seminar  Nunawading 

03.03.12 Sabat/Sabbath Dr Sigve Tonstad  from Loma Linda Uni  Wantirna PL 

21.04.12 Sabat/Sabbath GraceLink Training Conference Chapel 

Ellie Jocelyn Koziol born 18th of  
January 2012 
 

We are thrilled to report that Ellie 
was born to Janelle and James Koziol 
on Wednesday, January 18, 2012. 

Please keep the family in your prayers as  
they celebrate this new chapter together! 
 
Gratulacje dla James i Janelle, dla 
dziadków: Kazi i Mika Koziołów,  
dla pradziadków: Anieli i Ludwika 
Koziołów i dla reszty rodziny!!! 



Church Announcements 
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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 Picnic Thank You! 

Big Thank you to Josef Kasprzak and Slav 
Postek for organising the church picnic last 
Sunday. It was a great day for our church family 
and our friends, in nature. We spent time  
together, having a chat, praising God, singing 
songs, some were bathing in the lake, others 
rode a bicycle or walked. And, what’s most  
important, we had delicious meals in the  
Restaurant Under the Eucalyptus Tree! 
PS 
It was also wonderful that we have collected an 
extra $500 to support an orphanage in India! A 
singing group under the direction of Pastor 
Krysta encouraged us to this act of charity.  
And so we had a great time! 

A Word From the Pastor: 
We have another Congress behind us. It was 
festival of joy, happiness and faith. I would like 
to thank  from the bottom of my heart, all 
thanks to whom this endeavour was 
possible.Thank you for your contribution, time 
and involvement!  With out you it would be 
impossible to experience such worth and  
cooperation. May your involvement on the 
Gods field be proportionate to His blessings in 
your life.                                     Pastor Mariusz 

 

Board Meeting next week  
Sunday 12 February @ 6 pm  Friday’s Teachers’ Meetings 

Teacher’s meetings start next Friday at 7.00 pm  

Church Camp at Howqua 
2-4 March 2012  

Church Lunch next week: 
A few remainders for church members: 
– Please, prepare your food completely at 
home to be ready to heat if it is a hot dish 
– Salads and fruit should be sliced, ready to 
serve. 
– Please do not bring frozen foods, which have 
to be baked or cooked before it’s ready to eat 
– Please let our kitchen staff enjoy the Worship 
time as well. 

Thank you for your cooperation! 

Farewell of Pastor Mariusz next 
week, 11 February 
We would like to farewell Pastor Mariusz and 
thank him for his 2.5 year service and team 
work. We sincerely invite all members, together 
with Pr Mariusz, to our potluck lunch after the 
Divine Service  where we can enjoy time 
together and reminiscence over special 
moments from the past.  

To All Students:  
On your back to  
school… here’s  
wishing you success  
in all you do!   
We hope everyone has had an  
enjoyable summer filled with  
plenty of fun and month February  
finds you relaxed, refreshed, and  
ready to start another amazing  
school year. The more you know, the  
more opportunities you will find to  
enrich your schooling experience.  
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GraceLink Training  
GraceLink has been designed to help 
Children's Sabbath School teachers effectively 
minister to children. 
All Children's Sabbath School leaders are 
encouraged to attend the training.  
 

April 21 - GraceLink Training – Conference 
Chapel 
Book with the Children's Ministry Department 
at the Conference Office. 

Safe Places Training Day  
25 February 2012  
By now your Church Pastor will have received the 
Flyer and Registration Form for the upcoming Safe 
Places Training Day on the 25th of February.  
 

We are very keen for as many as possible to attend, 
including the Safe Place Co-ordinators together with 
any other members of your church that work with 
children or have an interest in children’s ministries.   
 

There will be speakers from different fields 
including Maggie Hamilton, Bravehearts and the 
Department of Human Services.  
 

There is a web page for you to visit to access the 
training manual.  Click on the web page (as per 
below) then select Resources/ then - SPS Booklets 
and Articles/then -Safe Church Training Manual.    
 

It would be very helpful for you to familiarize 
yourself with this manual before the day.  
We look forward to receiving your registration as 
soon as possible. www.safeplaceservices.org.au 

What you plant... 
 

If you plant honesty, you will reap trust. 
If you plant goodness, you will reap friends. 
If you plant humility, you will reap greatness. 
If you plant perseverance, you will reap 
 victory. 
If you plant consideration, you will reap 
 harmony. 
If you plant hard work, you will reap success. 
If you plant forgiveness, you will reap 
 reconciliation. 
If you plant openness, you will reap intimacy. 
If you plant patience, you will reap 
 improvements. 
If you plant faith, you will reap miracles. 
 

But 
 

If you plant dishonesty, you will reap distrust. 
If you plant selfishness, you will reap 
 loneliness. 
If you plant pride, you will reap destruction. 
If you plant envy, you will reap trouble. 
If you plant laziness, you will reap stagnation. 
If you plant bitterness, you will reap isolation. 
If you plant greed, you will reap loss. 
If you plant gossip, you will reap enemies. 
If you plant worries, you will reap wrinkles. 
If you plant sin, you will reap guilt. 
 
So be careful what you plant now, it will 
determine what you will reap tomorrow.  
The seeds you now scatter, will make life 
worse or better, your life or the ones who will 
come after.  
Yes, someday, you will enjoy the fruits, or you 
will pay for the choices you plant today. 
 

                                                Author Unknown  

Level 3 Leadership Training Seminar 
(Women’s Ministries) 
How can God use me in His work? How do I excel as 
a woman in leadership? Allow Him to do it - be trained 
& equipped! 
What:  Training for women of all ages – Certificate 
Leadership Program, Level 3  
Accredited by Griggs University USA 
When: Sabbath March 3, 3:30pm–6:30pm Tea provided   
           Sunday March 4, 9:30am–3:30pm Lunch provided 
Where:  Conference Office Chapel, Nunawading 
Cost:  $30  (Including Resource CD & 2 meals) 
BOOKINGS: please book by February 24.            
Danijela Trajkov (03) 5561 7145   Mob: 0423 371 841 
                            Email: dtrajkov@adventist.org.au 
Susie Potts  (03) 9264 7701  
                  Email: spotts@adventist.org.au 

Special Sabbath Afternoon Meeting 
with Dr Sigve Tonstad  from Loma 
Linda University 
March 3 @ 3pm at Wantirna Polish Church  
Originally from Norway assistant professor of 
religion and associate professor of medicine at Loma 
Linda University. Author of Saving God’s Reputation 
and three other books his latest The Lost Meaning of 
the Seventh-day. Lawrence Geraty, President of 
Emeritus of La Sierra University says of this book 
”… will be a classic! Truly a magnum opus on the 
Sabbath, it is this generation’s most complete and 
insightful work on the topic. Not only does it satisfy 
the academic theologian with its fresh perspectives, 
but it also creatively shares practical gems that will 
inspire a lay believer.” 

http://www.safeplaceservices.org.au/
mailto:spotts@adventist.org.au
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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 
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Print/Copy: Piotr Paradowski 

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

last week:  Stasia Jarocka 29.1 

Henry Wawruszak 29.1 

Rachelka Grochocka 31.1  

Zosia Patryarcha 1.2  

Bartek Ostrowski 2.2 

Marysia Sawczuk 2.2 
  

today:     Chanel Patryarcha 4.2 

David Patryarcha 4.2 
 

next week: Ania Kasprzak 8.2  

Sara Mrozowska 8.2  

Marzena Patryarcha 8.2  

Estera Klauza 10.2 
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