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W 
ITAMY wszystkich,  

którzy przybyli, aby 

oddac czesc Królowi 

Królów. 

Szczególnie witamy gosci. 
 

Ufamy, ze znajdziesz tu 

radosc, pokój, przyjazn i 

zaspokojenie swoich potrzeb 

duchowych.  

W 
ELCOME to all who  

have come to  

worship the King of 

Kings today.  

We especially welcome visitors.  
 

We hope you find joy, peace, 

friendship and spiritual  

uplifting. Find God. 

Teksty biblijne: 
 

Tych sześć rzeczy nienawidzi Pan,  
a tych siedem jest dla niego obrzydli-
wością:  
Butne oczy, kłamliwy język,  
ręce, które przelewają krew niewinną, 
serce, które knuje złe myśli,  
nogi, które śpieszą do złego,  
składanie fałszywego świadectwa,  
i sianie niezgody między braćmi. 

                     Przypowieści Salomona 6:16-19  BW 
 

 
Bible verses:  
 

There are six things the LORD hates, 
seven that are detestable to him: 
haughty eyes, a lying tongue,  
hands that shed innocent blood, 
a heart that devises wicked schemes, 
feet that are quick to rush into evil, 
a false witness who pours out lies and a 
person who stirs up conflict in the  
community                 Proverbs 6:16-19  NIV 
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Miesięczny temat kazań                     Monthly theme for sermons 

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

18.02.12:  Pr Jan Krysta 
25.02.12:  Pr Mariusz Wieczorek 

 

03.03.12:  DVD (Camp Howqua, pr C.Stanley & pr J.Krysta) 
10.03.12:  Pr Zenon Korostenski 
17.03.12:  Br Wieslaw 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 ostat
niej sobot

y 
 

last Sabbath attendance 
 

234 Zachody słońca 
Dzisiaj 8:17 pm 
Piątek za tydzień 8:08pm   

Sunset times 
Tonight 8:17 pm 

Next Friday 8:08 pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Spojrzenie na naszego Boga” 
dzisiejsza lekcja: „Pan Soboty” 
 
  10.30am Apel Misyjny  Zbyszek Jankiewicz 
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: Pr Jan Krysta 
 

           dary: Budżet lokalnego zboru woreczki 
                  Education/Camping Ministry koperty 
                  Dziękujemy za hojne dary 

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Glimpses of Our God” 
 today’s topic: “Lord of the Sabbath” 
 
10.30am Mission Appeal  Bill Jankiewicz 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: Pr Jan Krysta 
 

      offering: Local Church Budget offering bags 
                     Education/Camping Ministry envelopes 
                 Thank you for your generosity 

Program Nabożeństwa                                            Today’s Program 

 

Dyżury                                                                                             On Duty 

 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Jarek Kania 
                      za tydzień: Zbyszek Jankiewicz 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Jan Krysta 

 
Koordynator Nabożeństwa: Ula Patryarcha 
                      za tydzień: Ewelina Ustupska 
 

        Koordynator muzyki: Michał Olszewski 
                      za tydzień: Malwina Smalec 
 

      Tłumaczenie kazania: Andrzej Wawrzyniak 
                     za tydzień:  Zbyszek Jankiewicz  

Sabbath School Leading: Jarek Kania 
                   next week: Bill Jankiewicz 
 

              Elder on duty: Jan Krysta 
 
    Worship Coordinator: Ula Patryarcha 
                   next week: Evelina Ustupska 
 

       Music Coordinator: Michael Olszewski 
                   next week: Malwina Smalec 
 

       Sermon translation: Andrew Wawrzyniak 
                   next week: Bill Jankiewicz  

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.30pm                             Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm 
24.2.12  Jan Kowalak 



 Wspólny lunch za tydzień, 25 lutego 
Wszystkich członków Zboru i gości  
zapraszamy na wspólny lunch po 
nabożeństwie, w holu kościelnym. 
Będzie to szczególna okazja: celebrowanie 
chrztu i pożegnanie pastora Mariusza. 
Przynieśmy nasze najlepsze potrawy! 

Sprawozdanie z zebrania Rady 
Zboru 14 stycznia – w gablotce.  

Informacje dla Zboru 

Pożegnanie Pastora Mariusza 
Sabat 25 lutego 
Wszystkich członków Zboru i pastora 
Mariusza zapraszamy na wspólny lunch za 
tydzień. Chcemy mile spędzić ten czas 
wspominając przeżyte wspólnie chwile po 2,5 
letniej współpracy pastora Mariusza z nami.  

Planowany Chrzest 
za tydzień 
Sabat 25 lutego 

Zborowy Kamp Rodzinny w Howqua  
2-4 marca 2012 
Formularze zgłoszeniowe na kamp można  
otrzymać od brata Rodney Horne. 

Koncert Pieśni Religijnej 
Dom Polski Syrena, Rowville. 
Niedziela 25 marca, godzina 5.30pm   
                                            Paweł Ustupski 

Uroczysty Koncert Muzyki Pięknej 
za tydzień   
Jest to koncert zorganizowany w celu 
zebrania funduszy na zakup fortepianu 
do auli  Domu Opieki Coronella –  
Adventcare Whitehorse.  
Sobota, 25 lutego, godzina 8pm 
Wstęp wolny; dobrowolne dary. 
Wśród wykonawców:  
Helena and Lisa Ring (solo wokalne, flet),  
Jacinth Powell (wiolonczela), Merv Preusker 
 puzon), Wendy Hansen (solo wokalne) oraz 
pianiści: Judy Bottrill, Karen Wood i Romney 
King. 

Drodzy Zborownicy 
Jeśli pragniecie, aby wasze Rocznice Ślubu były 
wspomniane w Biuletynie Kościelnym, proszę 
przedtem (tydzień wcześniej) podać informację 
do sekretarza Biuletynu. 
Przypomnienie: 
Informacje do Biuletynu podajemy do wtorku, 
godz. 9pm. 

Wszystkie osoby, które jeszcze nie otrzymały 
zwrotu kosztów poniesionych w związku z 
organizacją Kongresu, proszone są o 
niezwłoczne przedstawienie rachunków 
naszemu skarbnikowi. 
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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.  

/ 

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

 

Sposób na stres 

Grupa mieszczuchów wybrała się na wieś. 
Zamówili u gospodyni obiad, ale nie mieli 
zaufania do poziomu higieny na wsi, dlatego 
rzucili trochę jedzenia psu, żeby zobaczyć, jak 
zareaguje.  
Pies zjadł wszystko z apetytem merdając 
wesoło ogonem, więc i oni zjedli.  
Następnego dnia, o zgrozo, dowiedzieli się, że 
pies nie żyje. Wśród turystów wybuchła panika. 
Jedni skarżyli się na bóle brzucha, drudzy na 
osłabienie i gorączkę, a jeszcze inni 
wymiotowali.  
Śpiesznie wezwano z miasta lekarza, który po 
zbadaniu pacjentów zaczął dociekać, co było 
przyczyną zgonu psa. Wtedy okazało się, że psa 
przejechała ciężarówka. Turyści od razu poczuli 
się lepiej. 
 

Z badań przeprowadzonych przez dra Waltera 
Caverta wynika, że aż 92% ludzkich trosk nie 
ziszcza się, albo nie ma wpływu na nasze życie. 
Co z tego wynika? To, że aż 92 razy na 100 
zamartwiamy się zupełnie niepotrzebnie. 
 

Czy wiesz, że słowo „zmartwienie” pochodzi w 
języku polskim od rzeczownika „martwy”?  
Nie przez przypadek, bo między 
zamartwianiem się i śmiercią istnieje związek 
nie tylko semantyczny.  
 

Zmartwienia powodują stres, który osłabia 
obronność organizmu i przyśpiesza zejście do 
grobu.  
Nic dziwnego, że dr Charles Mayo, założyciel 
słynnej Kliniki Mayo, zauważył: „Połowę łóżek 
szpitalnych okupują ludzie, których sprowadziły 
tam ich zmartwienia”. 
 
W Liście do Filipian apostoł Paweł podał 
mądrą radę na wszystkie troski:  
„Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie 
i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze 
Bogu” (Flp 4:6).  
Z jego słów możemy wyłuskać trzy praktyczne 
rady, a wprowadzenie ich w życie pozwoli 
zredukować poziom stresu w naszym życiu: 
- Nie zamartwiaj się. 
- Módl się. 
- Dziękuj Bogu. 
z książki „Radość mimo trudności” Alfreda Palli   

Jaka jest twoja natura 

Pewien zakonnik siedział nad brzegiem 
strumyka i rozmyślał.  
Gdy otworzył oczy, zauważył skorpiona, który 
wpadł do wody i walczył rozpaczliwie, by 
utrzymać się na powierzchni i przeżyć.  
 

Pełen współczucia, zakonnik zanurzył rękę w 
wodzie, złapał skorpiona i położył go na 
brzegu. W nagrodę owad, odwracając się 
niespodziewanie, użądlił go, powodując silny 
ból.  

Zakonnik powrócił do rozmyślania, ale gdy 
otworzył oczy, zauważył, że skorpion znów 
wpadł do wody i miotał się ze wszystkich sił.  
 

Po raz drugi go uratował, ale i ty, razem 
skorpion użądlił swego wybawcę tak, że ten 
zakrzyknął z bólu.  

To samo zdarzenie powtórzyło się po raz 
trzeci. Zakonnik miał łzy w oczach z powodu 
bólu wywołanego ukłuciami.  
 

Wieśniak, który przyglądał się tej scenie rzekł:  
„Dlaczego upierasz się i pomagasz tej nędznej 
kreaturze, która zamiast ci podziękować, 
wyrządza ci krzywdę?”  
 

„Obaj idziemy za głosem naszej natury” – 
odpowiedział zakonnik.  
„Skorpion jest stworzony po to, aby żądlić, a ja 
– by okazywać miłosierdzie”.  
 
A ty, do czego jesteś stworzony?  
Jaka jest twoja natura?  
 

Bruno Ferrero „Czasami wystarcza promyk Słońca” 

Miłość oznacza rozprowadzać ciepło, nie 
dusząc się przy tym wzajemnie. 
Miłość oznacza być ogniem, ale wzajemnie 
się nie spalać.  Phil Bosmans 
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

19.02.12 Niedziela/Sunday Garage Sale (???) 

21.02.12 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club 

24.02.12 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers’ meeting 

25.02.12 Sobota/Saturday Planowany Chrzest/Planned Baptism 
Pożegnanie pastora Mariusza/Farewell of Pastor Mariusz 
Wspólny lunch/Church Lunch 
Safe Places Training Day   
Grand Concert of Beautiful Music  Nunawading, Coronella 

26.02.12 Niedziela/Sunday Giant Book Sale Nunawading church  

2–4.03.12 Friday – Sunday Kamp zborowy/Church Camp 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 

18.03.12 Niedziela/Sunday Heritage College FETE 

25.03.12 Niedziela/Sunday Koncert Pieśni Religijnej/Sacred Concert  Polish House Rowville 

5–9.04.1 Thursday–Monday Victorian BIG CAMP  Elmore 

21.04.12 Sabat/Sabbath GraceLink Training Conference Chapel 

12.05.12 Sobota/Saturday Dorca’s Mother’s Day Concert 

Braterstwo Henryk i Martyna Kwaśniewscy obchodzili 66 Rocznicę Ślubu. 
Życzymy im kolejnych dni pełnych wszelkich błogosławieństwBożych. 

Rodzina zborowa 



Church Announcements 
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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. Thank you!  

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 Camp at Howqua 
2–4 March 2012  
This Camp will be an experience of a lifetime! 
There’ll be lots of fun and activities. 
The main speakers – pr Chris Stanley. Church Lunch next week, 25 February 

It will be a special potluck lunch, as we will 
celebrate the Baptism and it will be Pr Mariusz’s 
last Sabbath with us. 
Please come prepared to stay for lunch – bring  
a dish large enough for your family and extra  
for guests. 

Grand Concert of Beautiful Music  
next week  
This is a fundraising program for the new  
grand piano at Adventcare Whitehorse  
(Coronella) auditorium on  
Saturday, February 25 at 8pm  
Free entry; a collection and donation taken.  
Musicians include: Helena and Lisa Ring (voice, 
flute), Jacinth Powell (cello), Merv Preusker 
(trombone), Wendy Hansen (voice) and pianist 
Judy Bottrill, Karen Wood and Romney King. 

Baptism Planned 
Sabbath February 25 

Farewell of Pastor Mariusz 
Sabbath February 25 
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 next week where we 
can enjoy time together and reminiscence over 
special moments from the past.  

Big Camp 2012 at Elmore,  April 5–9 
Application Forms  
out now in our  
church. 
Application forms  
will be available  
online next week.  
 

Be sure to pre-book your meal tickets as there 
will be only a limited number available to be 
purchased at Camp and we don’t wish for your 
to go hungry!! 

All persons who have not yet received  
reimbursement of expenses incurred in  
connection with the organization of Congress, 
are requested to immediately submit the  
accounts to our treasurer. 
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GraceLink Training, April 21 
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 – Conference Chapel. 
Book with the Children's Ministry Department 
at the Conference Office. 

Level 3 Leadership Training Seminar 
(Women’s Ministries), March 3 and 4 
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 

Giant Book Sale  
6000 quality used books at 70% = $3. A must 
for SS teachers, lay preachers, church librarians, 
readers. New stock. If you have been once you 
will come again. Save Money. 
Religion, EG White, Bibles (also children’s), 
Christian Novels, Music. Mark your diary. 
Proceeds: Church Building Fund. 
Nunawading Church, Central Rd, Nunawading. 
Sunday, February 26, 11am –3pm 

Heritage College FETE,  March 18 
Heritage College will once again host a Fete and 
Open Day on Sunday March 18, 10am –2pm. 
Please feel free to come and browse through 
our many stalls, eat some of our delicious food 
on offer or come and tour our new Multi-
Purpose Centre. We look forward to seeing you there. 

Studying at Uni in 2012 
If you are, or a church youth or your child is 
studying at university in 2012 rest assured that 
there are active and vibrant Adventist student 
clubs at Melbourne, Monash and Victoria 
Universities. These student clubs sponsored by 
Gateway Adventist Centre provides support in 
spiritual growth in care groups and discipleship 
as well as mentoring at Uni. They also support 
the student in their physical, mental and social 
needs as well.  Contact us at email: 
pastor@gatewaysda.org or 0430 908 803 or 
website www.gatewaysda.org 

Special Sabbath, March 3 
with Dr Sigve Tonstad from  
Loma Linda University, USA 

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”.  

Sabbath morning 11am @ Nunawading 
church – 169 Central Rd Nunawading 
“One on One with the Woman of Samaria” 
Sabbath afternoon 3pm @ Wantirna Polish 
church – 753 Boronia Rd  
“The Lost Meaning of The Sabbath”  

Fishermen 
  

Two men went fishing. One was an experienced 
fisherman, the other wasn't.  
Every time the experienced fisherman caught a 
big fish, he put it in his ice chest to keep it 
fresh. Whenever the inexperienced fisherman 
caught a big fish, he threw it back.  
The experienced fisherman watched this go on 
all day and finally got tired of seeing the man 
waste good fish. "Why do you keep throwing 
back all the big fish you catch?" he asked.  
The inexperienced fisherman replied, "I only 
have a small frying pan."  

 
Sometimes, like that fisherman, we throw back 
the big plans, big dreams, big jobs, big  
opportunities that God gives us.  
Our faith is too small.  
We laugh at that fisherman who didn't figure 
out that all he needed was a bigger frying pan, 
yet how ready are we to increase the size of our 
faith?  
Whether it's a problem or a possibility, God will 
never give you anything bigger than you can 
handle.  
That means we can confidently walk into  
anything God brings our way.  
You can do all things through Christ 
(Philippians 4:13.) Nothing is too big for God.  
http://www.christianchallengeandblessing.com 

mailto:spotts@adventist.org.au
mailto:pastor@gatewaysda.org
http://www.gatewaysda.org
http://www.christianchallengeandblessing.com/


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: Piotr Paradowski 

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

last week:  Daniel Kowalski 15.2 

Leokadia Gospodarczyk 16.2 

Adriana Krysta 17.2  
 

today:        Ewa Hanas 18.2 

Bolek Przychodzki 18.2 
  

next week: Wojtek Klauza 21.2 

Krystian Ostrowski 21.2 

Vanessa Fikiert 22.2  

Elizabeth Croom 23.2 

Zyczymy wszystkim milego Sabatu 
  

 

Happy Sabbath  to All! 

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


