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W 
ITAMY wszystkich,  

którzy przybyli, aby 

oddac czesc Królowi 

Królów. Ufamy, ze 

znajdziecie tu radosc, pokój, 

przyjazn i zaspokojenie 

swoich potrzeb duchowych  

W 
ELCOME to all who  

have come to  

worship the King of 

Kings today. We hope 

you find joy, peace, friendship 

and spiritual  uplifting  

teksty przewodnie kazania 

Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z nim 
przez chrzest w śmierć, abyśmy jak 
Chrystus wskrzeszony został z martwych 
przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie 
prowadzili. Bo jeśli wrośliśmy w 
podobieństwo jego śmierci, wrośniemy 
również w podobieństwo jego 
zmartwychwstania.          Rzymian 6:4-5 BW 
 
theme verse of the sermon 

We were therefore buried with him 
through baptism into death in order that, 
just as Christ was raised from the dead 
through the glory of the Father, we too 
may live a new life.  
For if we have been united with him in a 
death like his, we will certainly also be 
united with him in a resurrection like his.  

Romans 6:4-5 NIV 
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Miesięczny temat kazań                     Monthly theme for sermons 

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

25.02.12:  Pr Mariusz Wieczorek (Baptism) 

 

 
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 Titus Rore Honiara, Solomon Islands 

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

obecność ostat
niej sobot

y 
 

last Sabbath attendance 
 

178 

Zachody słońca 
Dzisiaj 8:07 pm 
Piątek za tydzień 7:59pm   

Sunset times 
Tonight 8:07 pm 

Next Friday 7:59 pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Spojrzenie na naszego Boga” 
dzisiejsza lekcja: „Troska o Stworzenie” 
 
  10.30am Apel Misyjny  Zbyszek Jankiewicz 
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
                   Nowonarodzenie w Chrystusie 
      kazanie: Pr Mariusz Wieczorek 
 

           dary: Budżet lokalnego zboru  
                   Dziękujemy za hojne dary 

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Glimpses of Our God” 
 today’s topic: “Creation Care” 
 
10.30am Mission Appeal  Bill Jankiewicz 
 
11.00am Worship Service 
                 New Birth In Christ 
      sermon: Pr Mariusz Wieczorek 
 

      offering: Local Church Budget 
                 Thank you for your generosity 

Program Nabożeństwa                                            Today’s Program 

 

Dyżury                                                                                             On Duty 

 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Zbyszek Jankiewicz 
                      za tydzień: Andrzej Tomasiuk 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Jan Krysta 

                      za tydzień: Rodney Horne 
 
Koordynator Nabożeństwa: Henry Wawruszak 
                      za tydzień: Zbyszek Wrzos 
 

        Koordynator muzyki: Malwina Smalec 
                      za tydzień: Marzena Kania 
 

      Tłumaczenie kazania: Zbyszek Jankiewicz  
                     za tydzień:  –––– 

Sabbath School Leading: Bill Jankiewicz 
                   next week: Andrew Tomasiuk 
 

              Elder on duty: Jan Krysta 
                   next week: Rodney Horne 
 
    Worship Coordinator: Henry Wawruszak 
                   next week: Zbyszek Wrzos 
 

       Music Coordinator: Malvina Smalec 
                   next week: Marzena Kania 
 

       Sermon translation: Bill Jankiewicz  
                   next week: n/a  

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.30pm                              
2.3.12  Jan Tomiczek 
9.3.12  Tadeusz Kania 

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm 
2.3.12  Jan Tomiczek 
9.3.12  Tadeusz Kania 



 

Sprawozdanie z zebrania Rady 
Zboru 12 lutego – w gablotce.  

Informacje dla Zboru 

Pożegnanie Pastora Mariusza 
dzisiaj Sabat 25 lutego 
Dzisiaj pastor Mariusz wygłosi swje ostatnie 
kazanie w naszym kościele i pożegnamy się  
z nim.  
Zostaliśmy pobłogosławieni w tym kościele 
mając tak wspaniałego sługę Bożego i 
modlimy się, aby – gdy będzie już w 
Londynie – wszystko, na czym położy rękę w 
imię Pańskie, Pan pobłogosławił. 
Wyrażamy naszą wdzięczność za spędzony 
razem z nami czas. 
Twój wpływ na naszą wiarę i wierność nie 
opuści nas wraz z twoim wyjazdem, pastorze! 

Charytatywna Garage Sale – jutro   
Niedziela, 26 lutego  

Zborowy Kamp Rodzinny w Howqua  
za tydzien, 2-4 marca 2012 
Formularze zgłoszeniowe na stoliku przy wejściu. 
 

Będzie to wspaniały czas! Spędzisz go  
pożytecznie. Będzie to czas wspólnych 
nabożeństw, wspólnej rozrywki i wspólnych 
posiłków (bez pracy w przygotowywaniu ich!) 
Innymi słowy – znajdziesz tam pokarm  
duchowy, natchnienie, wspólnotę, towarzystwo, 
miłą atmosferę chrześcijańską... 
Dziś jest ostatni dzień, aby się zapisać! 
Jeśli już się zdecydujesz na kamp,  zabierz ze 
sobą własną pościel i wygodne buty na sobotni 
spacer popołudniowy. Do zobaczenia na kampie!  

Uchwała Rady Zboru z 12 lutego: 
-Kwiaty i kartę z życzeniami od Zboru będą 
otrzymywać osoby, które obchodzą okrągłą lub 
półokrągłą rocznicę urodzin, czyli co 5 lat – 
począwszy od 80 roku życia i co roku 
począwszy od 100 roku życia! 

-Kwiaty i kartę z życzeniami od Zboru będą 
otrzymywać małżeństwa, które obchodzą 
okrągłą lub półokrągłą rocznicę ślubu 
począwszy od Złotych Godów (50 rocznicy).  

Uroczystość 
Chrztu Świętego  

dzisiaj, Sabat 25 lutego 
podczas nabożeństwa porannego  

Dziękujemy Bogu za cudowną moc 
Ducha Świętego, który dotyka i zmienia 
serca, aby podążały za Panem Jezusem  
i stały się częścią Jego ciała  
wypełniajac Boży plan misji  
na tym świecie. 

Chrzest przez zanurzenie jest symbolem naszej 
jedności z Chrystusem, przebaczenia grzechów i 

przyjęcia Ducha Świętego w naszym życiu. 
tekst z A Quick Look At Seventh-day Adventists 

Wspólny lunch – dzisiaj, 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.  

Kreatywny kucharz to ten, który poślubia  
składniki w taki sam sposób, jak poeta 
poślubia słowa.  Roger Verge 

Uwaga nauczyciele: 
Nauczyciele, którzy wybierają się na Kamp  
do Howqua, proszeni są o poinformowanie  
o tym kierownika Szkoły Sobotniej,  
Andrzeja Tomasiuka. 
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Potrzebujesz pomocy Złotej Rączki? 
Majster złota rączka czeka na Twoje wezwanie! 
Kontakt: sekretarz Biuletynu, Grażyna Jankiewicz 

/ 

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

 

Prosba Tabity do zborowników: 
Potrzebujemy silnych i muskularnych 
ochotników na 1 godzinę, od 7 rano. 
Potrzebujemy Was do pomocy tylko przy 
wynoszeniu rzeczy z pokoju Tabity na parking 
kościelny (w sprzedawaniu artykułów 
zaangażowani są jedynie członkowie Tabity). 
Jeśli jeszcze nigdy nie pomagałeś nam w tym 
przedsięwzięciu – teraz masz okazję, aby 
zadebiutować! Tylko jedna godzina pracy!
Przyjdź i spróbuj, a zobaczysz, jak przyjemna 
jest praca w grupie. Z góry dziękujemy. 

Czego NIE przynosimy na  
Garage Sale – przypomnienie: 
Prosimy aby nie przynosić na sprzedaż starych 
(tzn. kineskopowych) telewizorów i monitorów 
komputerowych, gdyż nie ma na nie kopletnie 
nabywców (plazmy, LCD, LCD/LED mile 
widziane!).  
Prosimy także nie przynosić drukarek, chyba że 
są one względnie nowe i posiadają chociaż 
trochę atramentu w każdym zbiorniku i jeszcze 
niedawno były w użyciu.       Kierownictwo Tabity 

Refleksje 
Wspominamy miło – 
To, co się nie tak dawno wydarzyło; 
Dwa lata i osiem miesięcy temu 
do „Kangurlandii” Pastorze przyjechałeś, 
I pracę dla Pana w kościele Dandenong z żoną 
zaczynałeś... 
Od poczatku, zawsze byłeś uśmiechniety, 
wesoły, pełen zadowolenia. 
Energicznie organizowałes różne wydarzenia... 
Wiele osób z Tobą współpracowało; 
Będzie... oj, będzie Ciebie brakowało! 
Twoje zaangażowanie, z żoną, doceniamy! 
Najlepsze życzenia do dalszych sukcesów 
dołączamy; 
Bądź nadal takim pełnym energii, wigoru, 
uśmiechniętym Mariuszem, 
A tego przypominać Tobie chyba nie muszę... 
Niech życie na nowym kontynencie 
Pełne zadowolenia, zrozumienia będzie... 
W każdej chwili niech Ci dobry Pan łask udziela, 
Pomaga, wzmacnia, prowadzi, zawsze wspiera... 
Błogosławi, siły do pracy na niwie Pańskiej daje, 
A zdrowie co dzień – rankiem z Tobą wstaje... 
Dziel się z innymi  zbawienia radością, 
A Twe pragnienia staną się rzeczywistością... 
W świecie zła przerażającego 
Podnoś zawsze swój wzrok na Jezusa 
zbawiającego... 
Idź drogą życia śmiało – pod opieką Pana, 
który nie zawodzi 
Teraz i zawsze, a nikt i nic Wam nie zaszkodzi... 
Niech swym szlakiem prowadzi Was dobry Bóg 
Błogosławiąc kazdy krok Waszych stóp!!! 
 

Barbara K R Stojkowicz          Melbourne, 20.2.2012 

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

Uroczysty Koncert Muzyki Pięknej 
dzisiaj! 
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. 

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

/ 

Mysli na dzisiaj 

● Wielu ludzi pragnie służyć Bogu, ale tylko 
jako doradcy. 
● Bądźcie rybakami ludzi. Wy łowcie ich – Pan 
ich oczyści. 
● Bóg przyrzekł bezpieczne lądowanie, nie 
spokojną podróż. 
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

25.02.12 Sobota/Saturday Uroczystość Chrztu Świętego/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  

28.02.12 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club 

02.03.12 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers’ meeting 

2–4.03.12 Friday – Sunday Kamp zborowy/Church Camp Howqua  

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

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

18.03.12 Niedziela/Sunday Zebranie Rady Zboru/Board Meeting 
Heritage College FETE 

24.03.12 Sabat/Sabbath Wieczerza Pańska/Lord’s Supper 

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 

Mieliśmy Pastora – pełnego ciepła, zapału bezgranicznego, 

A także uśmiechem wszystkich obdarzającego. 

Również – z poczuciem humoru, temperamentem młodości wszędzie, 

I zgodzicie się ze mną – że tego nam bardzo brakować  będzie. 
Uprzejmie prosimy, bądź zawsze miły, nie zmieniaj niczego, 

Stale rozweselając, pocieszając kogoś smutnego. 

Zatem przyjmij słowa – nie „Do widzenia”, 
   ale do ponownego... kiedyś... gdzieś... „Do zobaczenia”.  
 

Usuń to, co niemiłe – wymaż żałość, 
Rozwiń TWOJE ŻAGLE na całość!           Barbara K R Stojkowicz 

/ / 

Pomyslnych wiatrow!  

To dear Pastor Mariusz, You have been our spiritual  guide 
And for two and a half  long years  You have been at our side 
 

Now  you are leaving To travel to a country quite far 
But you will be in our hearts No matter where you are 
 

You have been an inspiration To us one and all 
With more of Gods work to do You must answer His call 
 

So farewell dear Pastor And Gods speed May you have help from above 
With sharing with others your help and your love 

Farewell of pastor Mariusz 



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 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. 

Farewell of Pastor Mariusz – today  
Sabbath February 25 
Today, pastor Mariusz will deliver his last 
sermon at our church and we bid farewell to 
him.  
We have been blessed in this church to have 
such a great man of God and we pray that 
everything you lay your hand on in London 
in the name of the Lord, the Lord will bless. 
We express our gratitude for your time 
among us. 
Your influence on our faith and faithfulness 
will not leave us with your departure. 

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!! 
We have great Speakers: 

Meridian:  
Ian Sweeney – President British Union - 
International speaker 
Tom Shepherd – New Testament Interpreter 
from Andrews University 
Lynell LaMountain – Senior Manager, 
CREATION Health Churches, Mission 
Development Florida Hospital 

Youth – Sam Lenore 
Teens – Tony Knight 
Juniors – Ken Vogel 
Children Divisions – absolutely 

fabulous programs. See application form for more details 
 

SATURDAY NIGHT CONCERT 
Jennnifer LaMountain and Steve Darmody 

See You All There !!! 

Baptism – today  
Sabbath February 25 
during Worship Service 

We thank God for the wonder-working 
power of the Holy Spirit that touches 
and changes hearts to surrender and follow 
the Lord Jesus and become part of the 
body of Christ to fulfill God’s purpose and 
mission for this world. 

Baptism by immersion is a symbol of our 
union with Christ, the forgiveness of sins,  

and acceptance of the Holy spirit in our lives. 
taken from A Quick Look At Seventh-day Adventists 

Church Lunch today, 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. 
Everyone in the congregation is invited  after 
today’s worship service.  
Show your love!!! Come and join in the 
Celebration and Farewell! 

             A cook is creative, marrying ingredients in 
the way a poet marries words.                Roger Verge 
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Level 3 Leadership Training Seminar 
(Women’s Ministries), March 3 and 4 
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 OR   
Susie Potts  9264 7701 Email: spotts@adventist.org.au 

Grand Concert of Beautiful Music  
today!  Saturday, February 25 at 8pm  
This is a fundraising program for the new  
grand piano at Adventcare Whitehorse  
(Coronella) auditorium. 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. 

Giant Book Sale Tomorrow 
Proceeds: Church Building Fund. 
Nunawading Church, Central Rd, Nunawading. 
Sunday, February 26, 11am –3pm 

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. 

Fundraising Garage Sale – Tomorrow ! 
Sunday, February 26  Please HELP! 
As usual, we need volunteers to help us to 
unload the stuff, at 7 am. 
We need you to help only with moving things 
out to the parking area (only Dorkas members 
will be involved in selling the goods). 
 

If you have never helped us in this venture - 
now you have the opportunity to debut! Only 
one hour of work! Come and try, and see how 
pleasant it is to work with others ... 
Thank you in advance.        Dorcas’ Department 

What NOT to donate for Garage  
Sale – Reminder:  
Please do not donate old (i.e. CRT) TVs and 
computer monitors, as there are no buyers for  
them (plasma, LCD, LCD / LED welcome!). 
Also please do not donate printers, unless they 
are relatively new and have just a little bit of ink 
in each tank, and until recently were in use. 
                                           Dorcas’ Department 

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

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

The Lough  

The Leaf 
A small boy opened the big family Bible.  
He was fascinated as he fingered through the 
old pages.  
Suddenly, something fell out.  
He picked it up and found that it was an old 
leaf that had been pressed flat between the  
pages.  
"Mama, look what I found," he called out. 
"What have you got there, dear?" his mother 
asked." 
With astonishment in his voice, the boy  
answered, "I think it's Adam's underwear.” 
http://www.laughandlift.com  

The Lift  

The Realm of Rituals  
When you lose the fire, the zeal, and the first 
love of your faith, you'll often find yourself 
living in the realm of rituals... doing the right 
things, praying, going to service, worshiping, 
saying the right words, even abstaining from 
sin... but doing it no longer from your heart,  
OR from passion and love for God!  
Then you've entered the realm of rituals!  
Is that you?  
If so, then get back to the heart of worship, the 
heart of praise, the heart of serving, the heart  
of ministering, and the heart of obeying, the 
heart of repentance, and the heart of loving 
Him!  
For God doesn't want you to waste your life in 
the realm of rituals, but to come back to the 
realm of Him!   
Jonathan Cahn   http://www.laughandlift.com  

mailto:dtrajkov@adventist.org.au
mailto:spotts@adventist.org.au
http://www.laughandlift.com/
http://www.laughandlift.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:  Wojtek Klauza 21.2 

Krystian Ostrowski 21.2 

Vanessa Fikiert 22.2  

Elizabeth Croom 23.2 
 

next week: Jola Kfoury 27.2 

Pawel Gospodarczyk 28.2 

Czeslawa Kunowska 28.2 

Ala Kowalska 1.3 

Maja Sobol 1.3  

Marzena Kania 3.3 

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 


