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„Kościół to nie budowla z drewna i kamienia, ale grono ludzi, których pasją jest oddawanie czci Bogu” 
“Now the church is not wood and stone, but the company of people who believe in Christ”  

Martin Luther 

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  

„Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, 
chwalcie imię Paoskie!  
Niechaj imię Pana będzie 
błogosławione odtąd aż na wieki!”      
 
Psalm 113:1-3   BW 

Praise the LORD. Praise the LORD,  
you his servants;  
Praise the name of the LORD.  
Let the name of the LORD be praised, 
both now and forevermore.”     
 
Psalm 113:1-3   NIV 
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Miesięczny temat kazań                     Monthly theme for sermons 

 
Marzec: 
“Prawda o Bogu”  
(Aspekt poznawczy) 

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 Titus Rore (Honiara, Solomon Islands) 
 
07.04.12:  Br Nikolai Millen  
14.04.12:   
21.04.12:  Pr Moe Ioane Stiles 
28.04.12:  Br Bodo Siemienowicz  

 
March:  
“Power of Words‖ 
(Cognitive Aspect) 
 

obecność
 w ubiegły

 sabat  

last Sabbath 
attendan

ce 
 

211 
Zachody slonca 
Dzisiaj 7:57 pm 
Piątek za tydzień 7:48pm   

Sunset times 
Tonight 7:57 pm 

Next Friday 7:48pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Spojrzenie na naszego Boga‖ 
dzisiejsza lekcja: „Biblia i Historia‖ 
 
  10.30am Apel Misyjny Andrzej Tomasiuk 
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: DVD 
                    

           dary: Budżet lokalnego zboru 
                  Dziękujemy za hojne dary 

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Glimpses of Our God” 
 today’s topic: “The Bible and History” 
 
10.30am Mission Appeal Andrew Tomasiuk 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: DVD 
        

      offering: Local Church Budget 
                    Thank you for your generosity 

Program Nabozenstwa                                            Today’s Program 

Dyzury                                                                                             On Duty 
 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Andrzej Tomasiuk 
                      za tydzień: Diakonat 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Rodney Horne 

 
Koordynator Nabożeństwa: Zbyszek Wrzos 
                      za tydzień:  
 

        Koordynator muzyki: Marzena Kania 
                      za tydzień: Adriana Krysta 
 

      Tłumaczenie kazania:  ——— 
                     za tydzień:  Andrzej Wawrzyniak 

Sabbath School Leading: Andrew Tomasiuk 
                   next week: Bogdan Kot 
 

              Elder on duty: Rodney Horne 
 
    Worship Coordinator: Zbyszek Wrzos 
                   next week:  
 

       Music Coordinator: Marzena Kania 
                   next week: Adriana Krysta 
 

       Sermon translation: n/a 
                   next week: Andrew Wawrzyniak 

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.30pm                             
09.3.12  Andrzej Tomasiuk 
16.3.12  Cezary Niewiadomski 

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm 
09.3.12  Andrzej Tomasiuk 

16.3.12  Cezary Niewiadomski 



Następne zebranie Rady Zboru  
Niedziela 18 marca @ 6 pm  

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).  
Rocznice ślubu 
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. 

Zborowy Kamp Rodzinny w Howqua  
dzisiaj i jutro, 2-4 marca 2012  

Informacje dla Zboru 

Wspólny lunch za tydzień:  
Sabat 3 marca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przypominamy kilka zasad dotyczących  
wspólnych obiadów:  
– Uprzejmie prosimy, aby pożywienie było 
przygotowane całkowicie w domu i 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. 

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

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

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 

Uroczystosc Wieczerzy Panskiej 
Sabat 24 marca  
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Ziarenka... 

 
Dz. Ap. 16:30  
 
„Co mam czynić, abym był zbawiony?‖ 
 
Reporter pewnego czasopisma zatrzymywał na 
ulicy przypadkowych ludzi, pytając ich:  
„Jaką ma pan/pani szansę, żeby pójść do 
nieba?‖.  
 

Jakaś kobieta przyznała, że ona sama nie ma 
żadnej szansy, ale miała nadzieję, że jej 
wierzący ojciec wstawi się za nią u Pana Boga. 
Taksówkarz rzekł, że ma codziennie szansę 
dostać się do nieba: „Wystarczy, że ulegnę 
śmiertelnemu wypadkowi, a już tam będę‖. 
Pewien starszy pan pozwolił sobie na żart: 
„Moje szanse są bardzo nikłe, bo nie umiem 
ani grać na harfie ani śpiewać. Takich jak ja w 
niebie nie potrzebują‖.  
Jego towarzyszka była już innego zdania: „ 
Mam nadzieję, że po śmierci pójdę do nieba, 
bo jestem przecież ochrzczona i byłam w 
komunii, chodzę regularnie do kościoła i daję 
na ofiarę‖.  
Najkrótsza odpowiedź brzmiała: „Jakoś to 
będzie‖.  
Inny człowiek przytoczył zdanie pewnego 
cynika: „Mnie jest tu dobrze na ziemi. Niebo 
zostawiam aniołom i szpakom‖.  
 
Odpowiedzi te są może i dowcipne, ale 
jednocześnie przerażające, bo w Biblii czytamy, 
że „Bóg się nie da z siebie naśmiewać‖. 
Potrzebne było trzęsienie ziemi, żeby strażnik 
więzienny z przytoczonego powyżej fragmentu 
zawołał wreszcie: „Co mam zrobić, abym był 
zbawiony?‖.  
 

Jakiego wstrząsu muszą doznać ludzie, tacy, jak 
z tej ulicy, aby poważnie podejść do 
zagadnienia wieczności?  
Czy nawet wtedy, gdy zaczną szukać prawdy, 
usłyszą właściwą odpowiedź? Ap. Paweł i Sylas 
odrzekli strażnikowi: „Uwierz w Pana 
Jezusa‖ (w. 31).  
Ilu ludzi pytając dzisiaj o drogę do nieba 
usłyszy tak jednoznaczne słowa?  
 
„Człowiek nigdy nie powinien zatrzymywać dla 
siebie otrzymanej łaski. Jego obowiązkiem jest 
przekazywanie światła tym, którzy siedzą w 
ciemności, wskazywanie drogi błądzącym i 
ostrzeganie tych, którzy uparcie zbaczają z 
właściwej drogi.‖ 
W. Barclay   

Ziarenka... 

 
Ew. Jan. 1:12  
 
"Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać 
się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 
Jego" 
 
Wielu starszych osób mówi, że do dzieci 
dojrzeli dopiero wtedy, gdy pojawiły się wnuki. 
Wcześniej byli zbyt zajęci pracą zawodową i 
samymi sobą, co wpływało ujemnie na 
wychowywanie potomstwa.  
Dopiero stając się babcią lub dziadkiem ich 
stosunek do dzieci był inny, z większą już 
świadomością swej roli.  
 
Bóg nie ma wnuków.  
W Swej doskonałej miłości i sprawiedliwości 
chce nam być Ojcem.  
Dla swoich dzieci ma zawsze czas i troszczy się 
o nie, prowadząc każde inaczej, indywidualnie. 
Istnieje jeszcze jedna różnica: dziećmi Bożymi 
nie rodzimy się, lecz się nimi stajemy.  
Bez względu na to, czy narodzimy się w 
rodzinie wierzącej, czy w takiej, w której nie 
czci się Boga, nie to stanowi o naszej 
przynależności do rodziny Bożej.  
 
Z natury nie jesteśmy nią, poprzez grzech 
wyrzekliśmy się przywileju bycia z Bogiem. 
Każdy człowiek pragnący przywrócenia tej 
pierwotnej społeczności może wrócić do 
Niego, niczym syn marnotrawny z 
nowotestamentowej przypowieści.  
Bóg obiecał ludziom to prawo i wypełnił je w 
Swoim Synu.  
Relacja do Jezusa, nasza wiara w Niego jako 
Syna Bożego i Zbawcę jest tym, co czyni nas 
Bożym dzieckiem.  
Nie wiara naszych rodziców czy dziadków, lecz 
każdy osobiście potrzebuje powołać się na 
Bożą obietnicę i przyjąć ją z ufnością.  
Duch Boży poprowadzi nas wtedy do Ojca 
Jezusa Chrystusa, który jest także naszym 
Ojcem.  
 
Stając się dziećmi Bożymi, "dziedzicami 
Bożymi i współdziedzicami Jezusa Chrystusa", 
zostaniemy poprowadzonymi z całego świata, z 
różnych narodów, rodzin, kościołów do 
wspólnego celu, którym jest Królestwo Boże. 
 
"Stoimy przed Ojcem, przodziani w 
sprawiedliwość Syna." 
 

Tim Ruthven 
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

03.03.12 Sabat/Sabbath Kamp zborowy/Church Camp Howqua  
Dr Sigve Tonstad from Loma Linda Uni: 
             Nunawading church – AM,  Wantirna church PL – PM  
ADRA Fundraiser for Fiji Floods Relief  Ascot Vale 

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

06.03.12 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club 

09.03.12 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli/Teachers’ meet 

10.03.12 Sabat/Sabbath Wspólny lunch/Potluck Lunch 

17.03.12 Sobota/Saturday Fundraising Concert NCC 

18.03.12 Niedziela/Sunday Rada Zboru/Board Meeting 
Heritage College Fete 

24.03.12 Niedziela/Sunday Wieczerza Pańska/Lord’s Supper 

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

5–9.04.12 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 

Chrzest ubieglej soboty: 
Allie i Tom Danziger z Pr Mariuszem 
zdjecia: P.Paradowski   

Last Sabbath Baptism: 
Allie & Tom Danziger with 
Pr Mariusz 
fotos: P.Paradowski   



Church Announcements 

6 

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! 

Next Board Meeting  
Sunday 18 March @ 6 pm  

Church Lunch next week: 
Please come prepared to stay for lunch, and 
fellowship with your church family. 

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! 

Fundraising Concert  
Sabbath, March 17 at Nunawading  
Christian College from 7.30pm onwards  
FOR BABY ORPHANAGE MISSION TRIP 

A special musical concert will be held to help 
raise funds for the orphanage. A variety of  
artists will be performing on the night. There 
will also be food, drinks and organic honey for 
sale. The concert is free but a collection will be 
taken on the evening. 

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. 

ADRA Fundraiser for Fiji Floods  
Relief – Today: 
Sabbath, March 3, 7.30-9.30pm  
Ascot Vale SDA Church,  
43 The Parade, Ascot Vale  
Special music by youth groups and Fijian  
artists. 
Proceeds going to ADRA’s Disaster  
Preparedness and Response Fund. 

Church Camp at Howqua 
2–4 March 2012  
The main speaker – pr Chris Stanley. 

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 !!! 
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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 – Conference Chapel 
Book with the Children's Ministry Department 
at the Conference Office. 

had nothing. Ling didn't say anything to his 
friends, however. He just kept waiting for his 
seed to grow. 
A year passed and it was time to return to the 
palace to show what had grown and decide on 
the new heir. 
Ling was anxious as his pot still showed no 
signs of life.  ―What if they punish me?  They 
won’t know that I’ve watered it every day, 
they’ll think that I’m lazy.‖ 
His mother looked him in the eye and 
explained that whatever the consequences were, 
he had to return and show the Emperor his 
barren pot. 
Ling and the other children entered the palace 
gates.  By now, some of the plants were looking 
magnificent and the children were wondering 
which one the Emperor would choose. 
Ling was embarrassed as other children looked 
at his lifeless pot and scoffed.  
The Emperor came out and started to make his 
way through the crowd, looking at the many 
impressive trees, shrubs and flowers that were 
on display.  The boys all puffed their chests out 
and tried to look as regal as possible, hoping 
that they would be chosen as the heir to the 
empire. 
Then the Emperor came to Ling.  He looked at 
the pot then he looked at Ling.  
―What happened here?‖  He asked. 
―I watered the pot every day, but nothing ever 
grew.‖  Ling muttered nervously. 
Then he grumbled something to himself and 
moved on. 
After a few hours, the Emperor finally finished 
his assessment. 
He stood in front of the children and 
congratulated them on their efforts. 
―Clearly, some of you desperately want to be 
Emperor and would do anything to make that 
happen, but there is one boy that I would like 
to point out as he has come to me with 
nothing.  Ling, come here please.‖  
―Oh no,‖ thought Ling.  He slowly sauntered 
to the front of the group, holding his barren 
pot. 
The Emperor held up the pot for all to see and 
the other children laughed.  Then the Emperor 
continued, ―A year ago, I gave you all a seed.  I 
told you to go away, plant the seed and return 
with your plant.  The seeds that I gave you all 
were boiled until they were no longer viable 
and wouldn’t grow, but I see before me 
thousands of plants and only one barren 
pot.  Integrity and courage are more important 
values for leadership than proud displays, so 
Ling here will be my heir.‖       Author unknown 

The Emperor and 

the Seed 

There was once an Emperor from China who 
had no children and needed to choose a 
successor. 
He called young people in the kingdom  
together one day.  
He said, "It is time for me to step down and 
choose the next emperor. I have decided to 
choose one of you." 
"I am going to give each one of 
you a seed today. One very special seed. I want 
you to plant the seed, water it and come back 
here one year from today with what you have 
grown. I will then judge the plants that you 
bring, and the one I choose will be the next 
emperor!" 
One boy named Ling was there that day and he, 
like the others, received a seed. 
He went home and excitedly told his mother 
the story. She helped him get a pot and  
planting soil, and he planted the seed and wa-
tered it carefully. Every day he would water it 
and watch to see if it had grown. After about 
three weeks, some of the other youths began to 
talk about their seeds and the plants that were 
beginning to grow.  
Ling kept checking his seed, but nothing ever 
grew. 3 weeks, 4 weeks, 5 weeks went by. Still 
nothing. By now, others were talking about 
their plants, but Ling didn't have a plant, and he 
felt like a failure.  
Six months went by, still nothing in Ling's pot. 
He just knew he had killed his seed. 
Everyone else had trees and tall plants, but he  

Heritage College Fete  
Sunday, March 18  
Heritage College will once again host a Fete & 
Open Day from 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. 
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last week:  Jola Kfoury 27.2  

Pawel Gospodarczyk 28.2 

Czeslawa Kunowska 28.2 

Ala Kowalska 1.3  

Maja Sobol 1.3  
  

today:     Marzena Kania 3.3 
 

next week: Tomek Kasprzak 7.3  

Malwina Smalec 8.3  

Jack Kane 9.3  

Do twoich uslug:                                                             In Your Sevice: 
Starszy Zboru:                                                                                                              Church Elder:  
Henryk Wawruszak  9708 0426                                                              Henry Wawruszak  9708 0426 

Zyczymy wszystkim milego Sabatu 

 

Happy Sabbath  to All! 


