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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. 

17 marca   2012  March  17  

Teksty przewodnie kazania: 
„Ale Jezus, przywoławszy ich, rzekł: 
Wiecie, iż książęta narodów nadużywają 
swej władzy nad nimi, a ich możni rządzą 
nimi samowolnie. Nie tak ma być między 
wami; ale ktokolwiek by chciał między 
wami być wielki, niech będzie sługą 
waszym. I ktokolwiek by chciał być między 
wami pierwszy, niech będzie sługą 
waszym.”      Ewangelia Mateusza 20:25-27 BW 
 
Theme verses of the sermon: 
“Jesus called them together and said,  
“You know that the rulers of the Gentiles 
lord it over them, and their high officials 
exercise authority over them. Not so with 
you. Instead, whoever wants to become 
great among you must be your servant, 
and whoever wants to be first must be  
your slave...”             Matthew 20:25-27 NIV 
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Miesięczny temat kazań                     Monthly theme for sermons 

 
Marzec: 
“Prawda o Bogu”  
(Aspekt poznawczy) 

17.03.12:  Br Wieslaw Urbaniak  
24.03.12:  Pr Jan Krysta (Lord’s Supper) 
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 
 

164 Zachody slonca 
Dzisiaj 7:37 pm 
Piątek za tydzień 7:28pm   

Sunset times 
Tonight 7:37 pm 

Next Friday 7:28pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Spojrzenie na naszego Boga” 
dzisiejsza lekcja: „Bóg jako Artysta” 
 
  10.30am Apel Misyjny Zygmunt Ostrowski 
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: „Kto znajduje się na szczycie, a kto 
                   na dole?” 
                  Br Wieslaw Urbaniak 
 

           dary: Budżet lokalnego zboru (woreczki) 
                   Edukacja/Camping  Ministry (koperty) 
                  Dziękujemy za hojne dary 

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Glimpses of Our God” 
 today’s topic: “God as Artist” 
 
10.30am Mission Appeal Zyggi Ostrowski 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: “Who is at the top and who is at 
                 the bottom?” 
                 Br Wieslaw Urbaniak 
 

      offering: Local Church Budget (offering bag) 
                 Education/Camping  Min. (envelopes) 
                 Thank you for your generosity 

Program Nabozenstwa                                            Today’s Program 

Dyzury                                                                                             On Duty 

 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Tabita 
                      za tydzień: Marek Smalec 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Rodney Horne 

 
Koordynator Nabożeństwa: Michał Olszewski 
                      za tydzień: Tomek Korostenski 
 

        Koordynator muzyki: Michał Olszewski 
                      za tydzień: Marek Smalec 
 

      Tłumaczenie kazania:  Przemek Wrzos 
                     za tydzień:  Jacek Patryarcha 

Sabbath School Leading: Dorcas 
                   next week: Marek Smalec 
 

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

       Music Coordinator: Adriana Krysta 
                   next week: Marek Smalec 
 

       Sermon translation: Przemek Wrzos 
                   next week: Jack Patryarcha 

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.30pm                             
23.3.12  zebranie odwołane 
30.3.12  Jerzy Kwaśniewski 

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm 
23.3.12  meeting cancelled 

30.3.12  Jerzy Kwaśniewski 



Informacje dla Zboru 

Koncert Pieśni Religijnej za tydzien 
Niedziela 25 marca,  5.30pm 
Dom Polski Syrena  
Koncert inspirowany wielkanocną refleksją. 
W programie pieśni, utwory instrumentalne, 
poezja. Wykonawcy z polskich kościołów 
adwentystycznych  i ich goście.  
                        Więcej informacji – Paweł Ustupski 

Uroczystość Wieczerzy Pańskiej 
za tydzien, Sabat 24 marca  
W następny Sabat będziemy  
celebrować uroczystość Wieczerzy Pańskiej na 
pamiątkę śmierci Chrystusa. Skorzystajmy i 
weźmy udział w tej Uroczystości. Niech to 
szczególne nabożeństwo połączy nas w jedną 
rodzinę i utwierdzi w przekonaniu, że Bóg 
przyjął nas do grona swoich dzieci 

2012 – bać się? ... nie bać się? ...  
Seria interesujących odczytów pastora Zenona 
Korosteńskiego, 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 wykładów odpowie nam na wiele pytań. 
Poruszone będą następujące tematy: 
● 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 
● sobota 24.3, 5pm: Kod Biblii 
Wykłady są tłumaczone na język angielski.  
 

Zarezerwuj czas – zaproś znajomych! 
Bliższe informacje:  Z. Jankiewicz 

Big Camp Elmore 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 lub  
odwiedzić kamp na krótszy okres, 
przygotowane są formularze do wypełnienia 
(na stole przy wejściu), zawierające niezbędne 
informacje dotyczące kampowania i  
zamawiania posiłków.   

Slowo od Tabity: 
Drodzy Zborownicy,  
dzięki Waszej szczodrobliwości i miłości do 
bliźniego znowu zebraliśmy fundusze na naszą 
pracę, podczas Garage Sale dwa tygodnie temu.  
Wiemy, że w naszym kościele są ludzie dobrej 
woli, na których zawsze można liczyć!  
Dziękujemy wam za to i prosimy o więcej, gdyż  
nasze potrzeby stale rosną!  
Prosimy o rzeczy w dobrym stanie, które 
chciałyby zmienić właściciela, gdyż nie są już 
wam potrzebne. Niech Bóg wam wynagrodzi 
wasza hojność!   Tabita 
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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 

, 
Mysli na dzisiaj:   

Bóg Artysta 

Wyrzeźb serce i myśli moje 
Aby były wyczulone na Słowo Twoje 
Wymaluj na nich obraz swój 
Aby chwalił Ciebie duch mój 
Udekoruj we mnie nowego człowieka 
Niech Twa łaska na innych przeze mnie 
przecieka 
I zaprojektuj życia dom cały 
Jezu na wieki godnyś chwały 
            Andrzej Tomasiuk  14 marca 2012 

/ 

Naprawde? Naprawde!   
Czy zmniejszył się twój respekt dla innych, gdy 
dowiedziałeś się o nich pewnych rzeczy? 
Psalm 139:1 mówi: „Panie, zbadałeś mnie i 
znasz.” Bóg wie wszystko o tobie (nawet to, o 
czym nikt inny nie wie) I wiesz co?... On nadal 
cię kocha. Powtórz to za mną: „Bóg mnie 
kocha.” I jeszcze raz: „Bóg mnie kocha.” 
Dziękuję. Robimy wszystko, aby wyglądać 
dobrze przed innymi. Nawet przed naszymi 
najbliższymi ukrywamy niektóre rzeczy, 
ponieważ obawiamy się tego, co pomyślą o nas, 
gdy poznają nasze prawdziwe oblicze. Ale Bóg 
wie wszystko. I pomimo tego wciąż chce być 
blisko nas. Co to mówi o Nim? (Że chyba musi 
być szalony!). Świadczy to o tym, że Boża 
miłość dla ciebie jest większa niż twoje błędy, 
Xx (wstaw tu swoje imię). I że On kocha cię nie 
za to, co robisz, albo nie robisz... On cię po 
prostu kocha. Lynell 

Slowa otuchy od  

Lynell LaMountain 
Z mysla o tobie...   
Czy czujesz się zagubiony, głodny, spragniony, 
wyczerpany, pusty, niezadowolony?  
Czy czujesz, że w Twoim życiu czegoś 
brakuje?  
Czy znalazleś się na brzegu beznadziejności? 
Przeczytaj: 
1. On jest Drogą (Jan 14:6).  
2. On jest Chlebem Żywota (Jan 6: 35).  
3. On jest Wodą Życia (Jan 4:10-14).  
4. On jest Dawcą Ukojenia (Mat 11:28-30). 
Jezus nigdy Cię nie zostawił; więcej: On jest z 
Tobą nawet teraz, gdy to czytasz.  
Nie jesteś sam. Nie zostałeś porzucony, 
zapomniany. On się na Ciebie nie gniewa.  
I z całą pewnością - nie jesteś bez nadziei!  
On jest po Twojej stronie. Zawsze był i będzie! 
W Chrystusie nie jesteśmy zgubieni, głodni, 
spragnieni i wycieńczeni... a raczej jesteśmy 
pełni, zadowoleni i pełni życia.   
Lynell LaMountain  

Piękno duszy człowieka to wytrwałość – 
wierne trwanie przy zasadach nawet pod presją 
prześladowców i utraty zycia... 
Piękno to łaskawość, która wychodzi na 
przeciw drugiego człowieka by mu pomóc i by 
go zrozumieć... 
Piękno to dobroć serca, która jest jak chleb na 
stole i każdy moze podejść i nasycić się tym 
dobrem serca danego czlowieka... 
Piękno to łagodność, która ma moc zmiażdzyć, 
ale niesie na rękach jak płatek śniegu, jak 
piastun nosi niemowlę na swoim łonie... 
Piękno to poświęcenie swojego 
bezinteresownie („kto straci życie swoje dla mnie, 
znajdzie je”)... 
Piękno to bohaterstwo walki za innych... 
Piękno to dyscyplina serca i umysłu... 
Piękno to poszukiwanie i życie prawdą. Wiele 
osób zachwyca sie pięknem a jednak rozbijaja 
się o skałę prawdy i ich wydanie piękna jest 
jedynie niesmaczną egzaltacją. 
Piękno to odwaga przyznania się do błędu... 
Piękno to pokuta serca... 
Piękno to szlachetność w każdym wydaniu... 
Piękno to wreszcie sprawiedliwość.  
Człowiek sprawiedliwy wie, że sam jest 
grzesznikiem, stąd nie kopie i nie poniża innych 
by wyżywić swoje patologiczne ego. 

Stary kodeks rycerski głosił: 
„Mów zawsze prawdę; swym mieczem osłaniaj 
niewinnych, wzmacniaj upadających i słabych; 
swój gniew kieruj przeciwko nikczemności”  
Jest to jakby skrócona wersja piękna duszy 
człowieka. Bo piękno duszy człowieka jest tym 
większe, im silniejsze jego podobieństwo do 
Boga. 
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

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

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

20.03.12 Wtorek/Tuesday Klub Seniora Maranatha 

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 

01.04.12 Niedziela/Sunday Zebranie rady Zboru/Church Board Meeting 

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   

to Krystyna Wawrzyniak 
 
Siostrze Krysi życzymy,  
aby Boża łaska spływa na jej dom niosąc 
ze sobą pokój niebiański, miłość i radość, 
a nade wszystko wiele dobrego zdrowia. 
Niech Pan będzie  zawsze z toba i  
twoją rodziną błogosławiąc was 
szczodrze!   
 
                                       Rodzina zborowa 

Charlotte (Charlie) Jaworski  
 born 3am 14th of March 2012 

 
 
 

We are thrilled to report that Charlotte 
was born to  

Kornelka and Matthias Jaworski on 
Wednesday, March 14, 2012. 

Please keep the family in your prayers as  
they celebrate this new chapter together! 

 
Gratulacje dla Kornelki i Matthias 
oraz dla dziadków i reszty rodziny!  
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Communion Service (Lord’s Supper)  
Reminder  
Sabbath  March 24  
All are welcome to participate. 
May we all remember what the LORD did for 
us, and the example He wants us to follow.  
Let us do it with a glad heart. 

Church  Announcements  

2012 – To Fear Or Not To Fear  
Series of presentations by pr Zenon Korostenski, 
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.  
The presentations are in Polish, but will be 
translated to English.  
● Saturday 17.3 – 5pm, Nostrodamus, Sybilla 
   and Other Prophets 
● Sunday 18.3 – 5pm, The European Union –  
   Predictions and Prophecies 
● Friday 23.3 – 7pm, 2012 – To Fear or  
   Not To Fear 
● Saturday 24.3 – 4pm, Modern Spiritism 
● Saturday 24.3 – 5pm, The Bible Code 
For more info, see Bill Jankiewicz. 

Big Camp 2012, Elmore, April 5–9 
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 you to  
go hungry!! 

 
See You All There !!! 

We have great Speakers:     

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 is the Senior Manager for  
CREATION Health at Florida Hospital  
Orlando. He works with churches, hospitals 
and schools worldwide to bring God’s message 
of total person wholeness to their members  
and communities.  

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 is the senior chaplain at 
La Sierra University, and has passion for 
making church life meaningful. 
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 

Dorcas’ thank you: 
Dear Church Members, thank your for your 
generosity and love for needy people. Thanks 
to your donations we collected the funds for 
our work, during Garage Sale two weeks ago. 
We know that in our church are people of 
good will. We can always count on you! 
We thank you for this and ask for more,  
because our needs are constantly increasing! 
Please donate stuff in good condition, who 
wish to change the owner, because you no 
longer need them. May God reward your  
generosity! Dorcas, charity organisation 
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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! 

Fundraising Concert – today 
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 – tomorrow 
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.  

Nunawading Christian College  
SUNDAY FUNDAY – next week 
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.   

Devotional from 

Lynell LaMountain 

Really? Really  
Has your respect for someone ever gone down 
when you learned certain things about them? 
Psalm 139:1, "O Lord you have searched me 
and you know me," (NIV).  
God knows everything about you, (even the 
stuff nobody else knows, He knows).  
And guess what? He still likes you.  
Repeat this after me, "God likes me."  
Again, like you mean it: "God likes me." 
Thank you. We work to make ourselves look 
good to others.  
Even in our closest relationships we hide 
things because we're afraid of what people will 
think if they know the truth about who we 
really are and what we're really like.  
But God knows everything.  
And He still wants to hang out with you. 
What's this say about Him? (That He must be 
crazy!).  
It says that God's love for you is stronger than 
your faults, Xx (put your name here).  
And that He loves you not for what you do or 
don't do...  
He just loves you.  
To Your Spiritual Freedom, Lynell 

Looking for People in the Medical 
Field that will be attending CAMP  
We are looking for anyone in the medical field 
such as Doctors, Nurses and First Aiders that 
will be staying on the Camp ground during 
camp to please if they are happy to help us by 
giving us their name and mobile number for us 
to create a register of people that will be able to 
help us, in case of an emergency, during camp 
time April 6-9, 2012 inclusive. 
If you are interested please contact Mr Peter 
Lynch (plynch@advnetist.org.au or phone 
92747777) or Mrs Lindy Sperring 
(LSperring@ncc.adventist.edu.au or 9877 3355) 
with your details.  

Notice to Those Attending Big Camp 
For those planning to attend Big Camp 2012, 
please note that a total fire ban is in place for 
this year’s camp.  No open fires will be  
permitted. Please plan accordingly so that you 
can be warm and enjoy the Big Camp  
experience. 

Juniors Wanted 
To help out with music and drama for Elmore  
Big Camp.  We are looking for some young  
people to get involved with the worship and  
drama in the Junior division this year at camp.  
If interested please email:  
haydenpetersen@gmail.com 

ADRA Activated During NSW Floods 
Following heavy rainfall in the southwest of 
New South Wales, Adventist Development and 
Relief Agency (ADRA) Australia staff and  
volunteers have been activated and have been 
called upon to organise emergency  
accommodation for those who have been  
affected by widespread flooding. Continue to 
article. 
For more information about our response, or 
for more information about ADRA, please visit 
our website.  

mailto:plynch@advnetist.org.au
mailto:LSperring@ncc.adventist.edu.au
mailto:haydenpetersen@gmail.com
file:///C:/Users/GJ/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5QS27PAD/adra.org.au/newsroom/news/Adra_Activated_During_Nsw_Floods
file:///C:/Users/GJ/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/5QS27PAD/adra.org.au/newsroom/news/Adra_Activated_During_Nsw_Floods
http://www.adra.org.au/


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:  Matthias Jaworski 11.3 

Ela Kuc 11.3 

Tomek Korostenski 16.3 

Krysia Wawrzyniak 16.3 
  

next week: Debicki James 18.3 

Marcelka Ustupska 18.3 

Claudia Jozwiak 19.3 

Nikolai Millen 19.3 

Emilia Patryarcha 19.3 

Ania Debicka 20.3 

Sarah Kelly 23.3 

John Parker 23.3 

Michael Kane 24.3 

Zyczymy wszystkim milego Sabatu 
  

Happy Sabbath  to All!   

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: 
 

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


