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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 . Find God. 

„A przeto i my dziękujemy Bogu 

nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, 

które od nas słyszeliście nie jako słowo 

ludzkie, ale, jak jest prawdziwie, jako 

Słowo Boże, które też w was wierzących 

skutecznie działa.” 

1 Tesaloniczan 2:13   BW 

“And we also thank God continually  

because, when you received the word of 

God, which you heard from us, you  

accepted it not as a human word, but as 

it actually is, the word of God, which is 

indeed at work in you who believe.” 

1 Thessalonians 2:13   NIV 

10 marca   2012  March  10  
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Miesięczny temat kazań                     Monthly theme for sermons 

 
Marzec: 
“Prawda o Bogu”  
(Aspekt poznawczy) 

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) 
 
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) 
 

Zachody slonca 
Dzisiaj 7:48 pm 
Piątek za tydzień 7:39pm   

Sunset times 
Tonight 7:48 pm 

Next Friday 7:39pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Spojrzenie na naszego Boga” 
dzisiejsza lekcja: „Modlitwa” 
 
  10.30am Apel Misyjny Małgosia Kania 
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: „Jednego ci brak...” 
                  Pr Zenon Korosteński 
 

           dary: Budżet lokalnego zboru 
                   Światowe Radio Adwentystyczne 
                   Dziękujemy za hojne dary 

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Glimpses of Our God” 
 today’s topic: “The Promise of Prayer” 
 
10.30am Mission Appeal Małgosia Kania 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: “One thing you lack...” 
                 Pr Zenon Korostenski 
 

      offering: Local Church Budget 
                 Adventist World Radio 
                 Thank you for your generosity 

Program Nabozenstwa                                            Today’s Program 

Dyzury                                                                                             On Duty 

 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Diakonat 
                      za tydzień: Tabita 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Rodney Horne 

 
Koordynator Nabożeństwa: Iwonka Ustupska 
                      za tydzień: Michał Olszewski 
 

        Koordynator muzyki: Adriana Krysta 
                      za tydzień: Michał Olszewski 
 

      Tłumaczenie kazania:  Przemek Wrzos 
                     za tydzień:  Przemek Wrzos 

Sabbath School Leading: Deaconate 
                   next week: Dorcas 
 

              Elder on duty: Rodney Horne 
 
    Worship Coordinator: Ivona Ustupska 
                   next week: Michael Olszewski 
 

       Music Coordinator: Adriana Krysta 
                   next week: Michael Olszewski 
 

       Sermon translation: Przemek Wrzos 
                   next week: Przemek Wrzos 

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.30pm                             
16.3.12  Zygmunt Ostrowski 
23.3.12  Jacek Patryarcha 

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm 
16.3.12  Zygmunt Ostrowski 

23.3.12  Jack Patryarcha 



Informacje dla Zboru 

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

Uroczystość Wieczerzy Pańskiej 
Sabat 24 marca  

Bardzo dziękuję wszystkim nauczycielom, 
którzy nie zgłosili swojej nieobecności.  
Naprawdę ułatwiło nam to w przeprowadzeniu  
nabożeństwa szkoły sobotniej.   
Wiedziałem, że mogę na was zawsze polegać. 
Andrzej Tomasiuk 

Witamy nowych czlonków  
Zboru: Allie i Tom Danziger 

Dziękujemy Bogu, że Allie i Tom stali się 
częścią naszej rodziny zborowej...  
Badzmy również błogosławieństwem dla nich! 
Niech Boża Łaska i Miłość będzie zawsze z 
nimi!  

2012 – Bać się, czy nie bać się...  
Taki tytuł będzie miała seria interesujących 
odczytów pastora Zenona Korosteńskiego, 
rozpoczynająca się od następnego piątku w 
naszym kościele.  
Odczyty dotyczą aktualnego, sensacyjnego 
tematu przepowiedni o końcu świata, który 
według kalendarza Majów ma nastąpić 21 
grudnia 2012 r.  
Co robić w obliczu tak wielu, często  
złowrogich, przepowiedni.  
Przygotowywać się? Jeśli tak, to w jaki sposób. 
Ignorować? Jeśli tak, to dlaczego?  
Seria sześciu wykładów odpowie nam na wiele 
pytań. Poruszone będą następujące tematy: 
● piątek 16.3, 7pm: Przyszłość jak na dłoni 
● sobota 17.3, 5pm: Nostradamus, Sybilla i inni 
prorocy 
● niedziela 18.3, 5pm: Unia Europejska – 
prognozy i proroctwa 
● piątek 23.3, 7pm: Rok 2012 – Bać się czy nie 
bać się 
● sobota 24.3, 4pm: Współczesny spirytyzm 
           5pm: Kod Biblii 
Wykłady będą tłumaczone na język angielski. 
Zarezerwuj czas – zaproś znajomych! 
Bliższe informacje:  Z. Jankiewicz 

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

/ 

Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego  
radia 3ZZZ (FM 92.3MHz) 
srody, 10 pm –11 pm 
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Stałe potrzeby finansowe: 
Uprzejmie przypominamy o wpłacaniu składek 
w wysokości $30 od członka zboru na rok, na 
konto Polonijnego Funduszu Ewangelizacyjnego.  

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

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. 

Big Camp 2012:  
Wielki Kamp, oganizowany przez konferencję  
wiktoriańską, odbędzie się w Elmore Events 
Centre (w tym samym miejscu co rok temu – 
pomiędzy Bendigo a Echuca), w okresie: 
czwartek 5 – poniedziałek 9 kwietnia.   

Dla osób, które pragną kampować  
przygotowane są formularze do wypełnienia 
(na stole przy wejściu), zawierające niezbędne 
informacje dotyczące kampowania. 

Dla osób z awersją do spania w namiocie lub 
karawanie, a pragnących wziąć udział w  
kampie istnieje alternatywne rozwiązanie 
sprawy: nocleg w motelu w Bendigo (ok. 40km 
od Elmore :)) 

zdjęcia  
z kampu  
Elmore 2011 

Profesor 
Stary, zmęczony życiem profesor przechodził 
korytarzem uczelni. Uśmiechał się ciepło do 
studentów, unosząc co jakiś czas pochyloną 
głowę. 
Jedna z mijanych studentek spojrzała w jego 
łagodne oczy i zapytała... 
Panie profesorze, jest pan znaną na całym 
świecie osobą, jest pan ceniony przez 
pacjentów, osiągnął pan tak wiele... To dlaczego 
zawsze chodzi pan z pochyloną głową? 
Widzisz moje dziecko, odparł profesor... 
„Pełne kłosy chylą się pokornie ku ziemi, puste 
zaś strzelają wysoko i wiatr nimi targa” 

, 
Mysli na dzisiaj:  

Bracia w Chrystusie nie mogą skierować broni 
przeciw sobie, bowiem tak naprawdę 
skierowaliby ją przeciw Chrystusowi. 
                                             Dietrich Bonhoeffer 
Nauczyliśmy się fruwać niczym ptaki na niebie, 
pływać jak ryby w morzach, ale nie nauczyliśmy 
się tej prostej sztuki, by żyć ze sobą jak bracia.  
                                                   Martin Luther 
Niektórzy ludzie są uczciwi wtedy, gdy ich to 
nic nie kosztuje.                        Ellen G. White 
Nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie 
może zatrzymać, aby zyskać to, czego nie może 
stracić.                                              Jim Elliot 
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

13.03.12 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club 

16.03.12 Piątek/Friday Pr Korosteński, wykład/presentation 

17.03.12 Sobota/Saturday Pr Korosteński, wykład/presentation 
Fundraising Concert NCC 

18.03.12 Niedziela/Sunday Heritage College Fete 
Pr Korosteński, wykład/presentation 

23.03.12 Piątek/Friday Pr Korosteński, wykład/presentation 

24.03.12 Sabat/Sabbath Wieczerza Pańska/Lord’s Supper 
Pr Korosteński, 2 wykłady/2 lectures 

25.03.12 Niedziela/Sunday Koncert Pieśni Religijnej/Sacred Concert  Polish House Rowville 
Sunday Funday  Nunawading Christian College 

31.03.12 Sabat/Sabbath 13. Sobota/13th Sabbath 

5–9.04.12 Thursday–Monday Victorian BIG CAMP  Elmore 

21.04.12 Sabat/Sabbath GraceLink Training Conference Chapel 

20-22.7.12 Friday-Sunday Women’s Spiritual Conference Phillip Island Resort   

Sabbath,  March 3 
Pastor Chris Stanley   
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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! 

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. 

10 Sayings to Remember about God 
and Life 
1. If you feel far away from God, guess who moved?  
2. Fear knocked. Faith answered. No one was there.  
3. I am God's melody of life and He sings His 
song through me.  
4. No matter what is happening in your life, know 
that God is waiting for you with open arms.  
5. God has a purpose and plan for me that no 
one else can fulfill.  
6. The will of God will never take you to where 
the grace of God will not be sufficient for you.  
7. Begin to weave and God will give you the thread.  
8. Sometimes when God says "no", it's because 
He has something better in store for you.  
9. The task ahead of us is never as great as the 
power behind us.  
10.Prayer: don't bother to give God instruc-
tions, just report for duty.  
 

“You will seek Me and find Me when you seek Me with 
all your heart.” - Jeremiah 29:13 (NIV)  

Lord’s Supper in 2 weeks 
Sabbath  March 24  

Church  Announcements  

Welcome new church  
members: 
Allie and Tom Danziger 
We thank God for your becoming a  
part of our church family, and we hope that 
WE will also be a blessing to you.  
Let God’s Grace and Love be always with you.  

2012 – Fear Or Not To Fear  
This is the title of a series of presentations that 
will be delivered by pr Zenon Korostenski, 
starting next Friday in our church.   
 

The presentations deal with the sensational 
predictions regarding the end of the world, 
which according to the Mayan calendar, will 
take place on the 21 of December 2012.  
Faced with so many predictions, some of them 
very frightening, what should we do? Prepare? 
If so, how? Ignore? If so, why?  
 

The series of six presentations will answer 
many questions that we might have. 
The presentations will be in Polish, but will be 
translated to English.  
Reserve your time – invite your friends!  
The dates / times are:  
Friday 16.3 – 7pm,  
Saturday 17.3 – 5pm,  
Sunday 18.3 – 5pm,  
Friday 23.3 – 7pm,  
Saturday 24.3 – 5pm,  
Sunday 25.3 – 5pm 
For more info, see Bill Jankiewicz. 



7 5 

Fundraising Concert next week 
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. 

Heritage College Fete next week 
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  

Nunawading Christian College  
SUNDAY FUNDAY –  
March 25, 11am – 4pm 
All are invited to attend our Funday this year. 
With something for everyone, you are sure to 
have a fun and interesting day.   

                 

      Meridian 

 

Ian Sweeney is the  
President of the British 
Union. A popular 
international speaker, he 
once won a Preacher of the 
Year competition, and has 
been invited to preach in 
many places around the 
world. 
 
 
Lynell LaMountain  
comes to us from Florida 
where he is the senior 
manager for CREATION 
Health at the Florida 
Hospital. 
 
 
 
 
Tom Shepherd currently 
serves as professor of New 
Testament Interpretation at  
Andrews University. He 
also spent time at Union 
College, in Brazil and as 
Health Director for ADRA 
in Malawi.   

 

Youth   
Sam Lenore will be 
presenting in the Youth tent. 
He is the senior chaplain at 
La Sierra University, and has 
passion for making church 
life meaningful. 

 
 
 

Teens –Tony Knight is well known to many in 
his role as Youyh Director for the AUC 
(Australian Union Conference) and his passion 
for young people is no secret. he will be leading 
our Teens in their evening programs.  
Juniors – Ken Vogel comes from the AUC as 
well, where he serves as General Secretary. He 
is also a story teller extraordinaire and will be 
keeping our Juniors enthralled each evening. 
Children Divisions – absolutely fabulous 
programs. See application form for more details 
 

SATURDAY NIGHT CONCERT 
Jennnifer LaMountain and Steve Darmody 

          Big Camp 2012 at Elmore, April 5–9 
                  Application Forms out now in our church and online. 

             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: 

 
    See You All There !!! 

on offer or come and tour our new Multi-
Purpose Centre. We look forward to seeing you there. 



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:  Maja Sobol 6.3  

Tomek Kasprzak 7.3 

Malwina Smalec 8.3 

Jack Kane 9.3 
  

next week: Matthias Jaworski 11.3 

Ela Kuc 11.3 

Tomek Korostenski 16.3 

Krysia Wawrzyniak 16.3 

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


