
Polsko-Australijski  Kościół   
Adwentystów  Dnia   
Siódmego 
 
Dandenong  Polish  Australian   
Seventh-day  Adventist  Church 
 
100  James  Street    Dandenong  
3175 
03  9793  4007  
www.dandypolish.org.au   

14 kwietnia   2012  April 14  

DANDENONG 

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. 

„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 

Tekst przewodni kazania 
 

Śpiewajcie  Panu  pieśń  nową,  chwałę  
Jego  od  krańców  ziemi!  Niech  Go  sławi  
morze  i  co  je  napełnia,  wyspy  wraz  z  ich  
mieszkańcami!   
 

Izajasz 42:10   BV 
 
 
 
 
 
Theme verse of sermon 
 

Sing  to  the  LORD  a  new  song,   his  
praise  from  the  ends  of  the  earth,  you  
who  go  down  to  the  sea,  and  all  that  is  in  
it,  you  islands,  and  all  who  live  in  them. 
 
Isaiah 42:10   NIV 
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Miesięczny temat kazań                     Monthly theme for sermons 
 

Kwiecien: 
Aspekt socjalny 

14.04.12:  Pr Zenon Korostenski 
21.04.12:  Pr Moe Ioane Stiles 
28.04.12:  Br Bodo Siemienowicz  

 

April:  
Social Aspect 

Zachody slonca 
Dzisiaj 5:54 pm 
Piątek za tydzień 5:46pm   

Sunset times 
Tonight 5:54 pm 
Next Friday 5:46pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Ewangelizacja i Świadczenie” 
dzisiejsza lekcja: „Powszechne Kapłaństwo Wierzących” 
 
  10.30am Apel Misyjny Zenon Korosteński 
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: „Jaką pieśń lubisz śpiewać” 
                  Pr Zenon Korosteński 
 
           dary: Budżet lokalnego zboru (woreczki) 
                   Budżet Misji Światowej (koperty) 
                  Dziękujemy za hojne dary 

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Evangelism and Witnessing” 
 today’s topic: “Every Member Ministry” 
 
10.30am Mission Appeal Zenon Korosteński  
 
11.00am Worship Service 
      sermon: “What song do you like to sing?” 

                 Pr Zenon Korosteński 
 
      offering: Local Church Budget (offering bag) 
                 World Mission Budget (envelopes) 

               Thank you for your generosity 

Program Nabozenstwa                                            Today’s Program 

obecność w ubiegły sabat  

last Sabbath attendance 
 

147 

Dyzury                                                                                             On Duty 
 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Zbigniew Wrzos 
                      za tydzień: Tadeusz Kania 
 
   Dyżurny Starszy Zboru: Henry Wawruszak 

 
Koordynator Nabożeństwa: Tomek Korosteński 
                      za tydzień: Damian Wasilewski 
 
        Koordynator muzyki: Ilona Paradowska 
                      za tydzień: Ania Selent 
 
      Tłumaczenie kazania:  Piotr Grochocki 
                     za tydzień:  Tadeusz Jadczuk 

Sabbath School Leading: Zbigniew Wrzos 
                   next week: Tadeusz Kania 
 
              Elder on duty: Henry Wawruszak 
 
    Worship Coordinator: Tomek Korosteński 
                   next week: Damian Wasilewski 
 
       Music Coordinator: Ilona Paradowska 
                   next week: Anna Selent 
 
       Sermon translation: Peter Grochocki 
                   next week: Ted Jadczuk 

Uwaga: 
 Proszę zawsze sprawdzać swoje dyżury 

Disclaimer: 
Please always check your own roster 



Informacje dla Zboru 

Nowy pastor dla naszego Zboru: 
Na zebraniu zborowym 31 marca gościliśmy 
Przewodniczącego Wiktoriańskiej Konferencji, 
pr Wayne Stanley i Sekretarza Generalnego, pr 
Darren Croft. Poinformowali oni nasz Zbór, że 
komitet wykonawczy Konferencji 
Wilkoriańskiej podjął decyzję zatrudnienia pra 
Romana Chalupki jako pastora naszego Zboru. 
 

Do chwili zatrudnienia nowego pastora 
zborem naszym będzie się opiekować Dr 
Stenio Gungadoo.                    Sekretarz Zboru  

Następne zebranie Rady Zboru: 
Niedziela 6 maja 2012 
Wszelkie uwagi i sprawy na agendę zebrania 
proszę kierować do sekretarza zboru. 

Rozpoczecie Wyborów: 
W związku z kończącą się dwuletnią kadencją, 
zbliża się czas, aby przeprowadzić wybory. 
Przed nami wybór Komitetu Selekcyjnego, o 
którego dokładnej dacie poinformujemy Zbór. 
                                                  Sekretarz Zboru 

Koncert charytatywny  
organizowany przez  
Women’s Ministry 
(Women’s Ministry) 
Sobota,  28 kwietnia 
Kosciol Wantirna (angielski)  
Pieniądze zebrane podczas koncertu 
zostaną przekazane na potrzeby  
kobiecego i dziecięcego oddziału 
Szpitala Malamulo w Malawi, Afryka.   

Kamp Elmore 2012 
Kamp w Elmore stał się głośno 
rozbrzmiewającym sukcesem. Członkowie 
Kościoła z całej Wiktorii zgromadzili się aby 
wspólnie chwalić Boga. Miejsce to jest 
wymarzone na kampy: olbrzymi teren, łatwo się 
poruszać, miejsca kampingowe płaskie, warunki 
do spotkań idealne!   
Był to wspaniały kamp ze wspaniałym 
pokarmem duchowym.  Mówcy zaprezentowali 
fascynujące tematy – trudno było zdecydować, 
kogo słuchać. Błogosławieństwem byli również 
wokaliści,  m.in. Jennifer LaMountain i Steve 
Darmody.  
Z naszego kościoła było na kampie 7 osób. 

Wyklady o Zdrowiu  w naszym 
kosciele 
Zdrowy styl życia, odżywianie i 
zapobieganie chorobom to  główne 
zagadnienia wykładów. 
Polsko-Australijski Kościół w Dandenong  
3, 4, 5, 6, 7 lipca – od wtorku do soboty.  
Prelegent: Barbara O’Neill 
Więcej informacji wkrótce 

Zdrowe gotowanie 
Kurs gotowania wegetariańskiego i 
wegańskiego w naszym kościele: 
Niedziele – 8, 15 i 22 lipca 2012  
Więcej informacji wkrótce 

Charytatywna Garage Sale – jutro   
Niedziela, 15 kwietnia  
Jutro ma być piękny jesienny dzień. Nie 
możemy przepuścić tej okazji! 
Od dawna czekamy na dobrą niedzielną 
pogodę, aby wyprzedać to, co nagromadziło 
się, gdyż nasz magazyn pęka w szwach. 

Prosba Tabity do zborowników: 
Potrzebujemy silnych i muskularnych 
ochotników na jedną 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 
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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 

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

starsza pani, którzy odwiedzili chorą, to właśnie 
pastorzy. 
Kościół wczesnochrześcijański był aktywnym 
kościołem, gdzie wszyscy wykonywali pracę 
pastorską i ewangelizowali . W Dziejach 
Apostolskich 8, diakon Filip ewangelizuje i 
chrzci. W Dziejach Apostolskich 7 widzisz 
Szczepana, innego diakona, który został 
ukamienowany - i to nie za zbieranie darów 
albo ustawianie temperatury w pokoju klasy 
szkoły sobotniej. Nie, on został ukamienowany 
za głoszenie Ewangelii!  - Chwileczkę. 
Myślałam, że głoszenie to praca pastora?  
- Nie w kościele wczesnochrześcijańskim!  
W Nowym Testamencie wszyscy członkowie 
świadczyli i ewangelizowali. 
W czasach wczesnego średniowiecza nastąpiła 
głęboka separacja pomiędzy duchowieństwem i 
laikatem, ale to nie był biblijny projekt. Gdy 
pozostawiamy za sobą Średniowiecze, przepaść 
pomiędzy duchowieństwem i laikatem musi się 
zwężać, abyśmy mogli ponownie stać się 
podobni do modelu Kościoła Nowotestamen-
towego. 

Około 20 lat temu przeprowadziłem się do 
Teksasu, aby pracować jako pracownik biblijny. 
Kościół miał tysiące przygotowanych 
reklamówek, które musiały być rozesłane. 
Pastor zapytał pewną panią w kościele, czy 
mogłaby wziąć je na pocztę i wysłać.  
Ona odpowiedziała: „No dobrze... ale... co 
będzie robić William...?” Czuła, że skoro ja 
byłem płatnym pracownikiem biblijnym, to ja 
powinienem zrobić całą pracę i że to ja 
powinienem rozesłać wszystkie ulotki. 
NIEPRAWDA!  
Faktem jest, że jeśli ja robię całą tę robotę, 
wtedy nie wykonuję swojej pracy. Moją pracą 
jest – wspólnie z pastorem – wyposażyć i 
przygotować członków zboru do 
ewangelizowania. Jeśli ja sam pójdę udzielić 
lekcji biblijnej, to nie jest to właściwe!  
Zawsze powinienem zabrać ze sobą innego 
członka Kościoła, aby się uczył, jak udzielać 
lekcji biblijnych, a także, abym ja mógł 
nawiązać z nim lepszy kontakt i mieć przez to 
jeszcze jedno ogniwo łączące mnie z 
kościołem.  

Proszę pamiętać, że jeśli pastor lub pracownik 
biblijny sami głoszą i nauczają, to nie wykonują 
oni swojej pracy! Pastor i pracownik biblijny 
wykonują swoją pracę wtedy, kiedy wzywają 
Ciebie i Tobie dają pracę do wykonania!  

                                             William Earnhardt 
William Earnhardt jest obecnie Biblijnym 
Instruktorem i pastorem Kościoła ADS w Tampa, 
Florida USA. Uczęszczał do Tulsa Adventist 
Academy i Southern Adventist University. 

Mysli na dzisiaj 
Pewna kobieta poszła do szpitala na kilka dni. 
Podczas jej pobytu tam, odwiedził ją starszy 
zboru, diakon i znajoma z kościoła. Została 
wypuszczona do domu, zanim zdążył 
odwiedzić ją pastor. Kobieta ta powiedziała mi 
z żalem, że pastor jej nie odwiedził.  
Skorygowałem ją, mówiąc, że odwiedziło ją 
trzech pastorów. 
 

Według 1 Piotra 2:9 – starszy zboru, diakon i  

Co wiecej znaczy 

Żył sobie kiedyś bardzo dobry i pobożny 
bramin, który utrzymywał się jedynie z ofiar 
składanych przez jego wiernych. Pewnego dnia 
pomyślał sobie: - Pójdę prosić o jałmużnę, 
przebrany za trędowatego.  

Przepasał sobie biodra jakąś szmatą, tak jak 
czynią to paria, najubożsi ludzie w Indiach.  
Tego dnia nikt mu się nie ukłonił na ulicy ani 
też nikt nie dał mu żadnej jałmużny. Poszedł 
najpierw na targ, potem do świątyni, ale nikt nie 
odezwał się do niego ani jednym słowem.  

Następnego dnia bramin ubrał się w sposób, w 
jaki ubierają się ludzie z jego kasty: zarzucił na 
siebie biały strój, jedwabny turban i bogato 
wyszywany żakiet.  
Ludzie znowu go pozdrawiali i dawali pieniądze 
dla niego i na światynię.  

Kiedy powrócił do domu, zdjął z siebie swoje 
szaty, ułożył je na krześle i głęboko się 
pokłonił. Potem powiedział:  
- Ach! Jakie wy musicie być szczęśliwe, moje 
ubrania! Jakie szczęśliwe!  

To co szanuje się na ziemi, to właśnie ubrania,  
a nie ludzkie istoty, które się tylko w nie 
odziewają.                                     Bruno Ferrero 
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

15.04.12 Niedziela/Sunday Garage Sale 
17.04.12 Wtorek/Tuesday Klub Seniora Maranatha 
20.04.12 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli /Teachers’ Meeting  
21.04.12 Sabat/Sabbath GraceLink Training  Conference Chapel 
25.04.12 Środa/Wednesday Anzac Day Public Holiday 
28.04.12 Sobota/Saturday Women’s Ministry Charity Concert  Wantirna English 
06.05.12 Niedziela Rada Zboru/Board Meeting 
12.05.12 Sobota/Saturday Lunch z okazji Dnia Matki/Mother’s Day Lunch 
23.06.12 Sobota/Saturday Women’s Ministry  Charity Dinner  Wantirna English 
3-7.07.12 Tuesday-Saturday Health Seminars by Barbara O’Neill 
8,15,22.07.12 Sundays Vegatarian/Vegan Cooking Program 
20-22.7.12 Friday-Sunday Women’s Spiritual Conference  Phillip Island Resort   

To everyone at Dandy Polish, 
 

On the 15th  April at 2pm, I would like to  
invite you to celebrate my 10th Birthday.  
 

where: Dandenong Polish Church Hall 
 

I think this would be a great way to meet you all. 
 

My Mum and Dad will organize some games,  
if everyone can bring a little something to  
share we could have a real feast. 
 

Please RSVP allie13@bigpond.com  
I can’t wait to meet you all 
                                     lol 
                                          Hannah   

Gabrielle Wojcik and   
Wyman Dea Kingsley 
will be exchanging their Wedding Vows  
on Sunday 22nd April 2012,  
at Bram Leigh Receptions, Croydon. 
 
Let’s pray for special support for young couple,  
wishing them a relationship built on the glorious  
love of God. 
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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  Announcements  

New Pastor for Our Church 
At the congregational meeting last Sabbath we 
hosted the President of the Victorian  
Conference, Wayne Stanley and Secretary  
General, pr Darren Croft. They advised our 
church, that the Staffing Committee of the 
Conference decided to employ Pr Roman  
Chalupka as pastor of our church.  
 

Until the employment of the new pastor, 
Dr. Stenio Gungadoo  will take care of our 
church.                                         Church Clerk 

Conference Office Closure  
The Conference Office is closed from 
Wednesday, 4th of April and will reopen on 
Monday, 16th of April 2012. 

Women’s Ministry  
Charity Concert  
Saturday Night April 28 @ 
Wantirna Church  
Collection & Fund Raising Opportunities. 
Proceeds to Women’s & Children’s 
Ward, Malamulo Hospital, Malawi, Africa 

Next Board Meeting: 
Sunday, May 6 2012   

Church Election: 
As the two-year term of office for the church 
officers is ending it will be necessary to start 
the election process. The exact date of the first 
step will be announced soon. Church Clerk  

Health Seminars by Barbara 
O’Neill 
What: Healthy Lifestyle, Nutrition and 
Disease Prevention Seminars by Barbara 
O'Neill. 
Where:  Dandenong Polish-Australian 
Church 
When: July 3, 4, 5, 6, 7  2012   Easter Camp 2012 

Camp at Elmore was a resounding success. 
Church members from around Victoria  
gathered together for fellowship and worship 
at the Big Camp venue in Elmore.   
It is easy to get around, the sites are flat, and 
the meeting facilities superb. It was a very good 
camp with excellent spiritual food. 
The speakers all had compelling messages - it 
was hard to decide who to listen to. 
So mark it on your calendar and see you there 
next year! 

Cooking Program 
Sundays, July 8, 15, 22   
Healthy Vegatarian/Vegan Cooking  
Program at Dandenong Polish-  
Australian Church 

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 

Dorcas’ Charity Garage Sale  
Tomorrow  Sunday, April 15  
It will be a beautiful autumn day tomorrow.  
We can not pass up this opportunity to  
organize another Garage Sale!  We have long 
been waiting for a good Sunday weather to sell 
out what we all have accumulated since our 
warehouse is bursting at the seams. 
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GraceLink Training – book now!  
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. 

Heritage College ALPHABET ARK  
Heritage College Alphabet Ark will be held on 
the 18th of April. Come and join our all new 
interactive programme especially designed for 
3-5 year olds.   Let them experience the letters 
of the Alphabet in a fun and active way. Face 
painting, jumping castles, show bags, crafts, 
lucky dips, train rides, animal farm etc.  Contact 
us at alphabetark@heritagecollege.com.au or  
9796 0100 to book your spot.  

church could come see her. After her release, 
she was commenting to me that none of the 
pastors came to see her in the hospital. I 
corrected her, and told her that three pastors 
came to see her. According to 1 Peter 2:9 the 
local elder, deacon and elderly lady are all 
pastors.  
The New Testament church was an active 
church with everyone pastoring and 
evangelizing. In Acts 8, Philip, a deacon, is 
evangelizing and baptizing. In Acts 7, you see 
Stephen, another deacon, being stoned to death 
– and it wasn’t for taking up the offering or 
adjusting the Sabbath School classroom 
thermostat. No, he was stoned to death for 
preaching the gospel! Wait a minute. I thought 
preaching was the pastor’s job? Not in the New 
Testament church! In the New Testament 
church all the members were ministering and 
evangelizing. 
In the Dark Ages a wide separation was made 
between the clergy and the laity but that was not 
the biblical design. As we progress out of the 
Dark Ages the gap between clergy and laity must 
be narrowed, in order to get back to being a 
remnant of the New Testament model church. 
 

Around 20 years ago I moved to Texas to be a 
Bible Worker. The church had thousands of 
Bible study lead cards that needed to be mailed 
out. The pastor asked a lady in our church if she 
could take them to the post office to be mailed. 
She responded, “Well if I do that, then what is 
William going to do?” She felt since I was the 
paid “Bible Worker,” that I should be doing all 
the work, and should mail them myself. Wrong! 
Fact is, if I am doing all the work then I am not 
doing my job. 
 

My job, along with the pastor’s job is to equip 
and empower the laity to do evangelism.  If I go 
by myself to give a Bible study then shame on 
me! I should always bring another church 
member so they can be learning how to give 
Bible studies and also to bond with the student 
and be another link to the church family.  
 

Please keep in mind that if the pastor or Bible 
Worker are doing all of the preaching and 
teaching then they are not doing their job. You 
know the pastor and Bible worker are doing 
their jobs when they call you and give you work 
to do! 
                                               William Earnhardt  
 
William Earnhardt is currently the Bible Instructor  
and Lay Pastor at the Tampa First Seventh-day 
Adventist Church. He attended Tulsa Adventist 
Academy and Southern Adventist University.  

Life should NOT be a journey to the 
grave with the intention of arriving 
safely in an attractive and well-

preserved body, but rather to skid in  
sideways, body thoroughly used up, totally 
worn out, and screaming, 'WOO HOO, what 
a ride!'                                    Hunter S. Thompson 

Thoughts for Today 
A while back a lady went into the hospital for a 
few days. While she was there, a local elder, 
deacon and an elderly lady came to visit her. 
However she was released from the hospital 
before the Senior or Associate pastors of the  

A Friend That Cares 
“When we honestly ask ourselves which  
person in our lives mean the most to us, we 
often find that it is those who, instead of  
giving advice, solutions, or cures, have chosen 
rather to share our pain and touch our wounds 
with a warm and tender hand. The friend who 
can be silent with us in a moment of despair 
or confusion, who can stay with us in an hour 
of grief and bereavement, who can tolerate not 
knowing, not curing, not healing and face with 
us the reality of our powerlessness, that is a 
friend who cares.” 
--Henri Nouwen, The Road to Daybreak:  
A Spiritual Journey 

mailto:alphabetark@heritagecollege.com.au
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last week:  Eliza zawislak-Ciz  7.4 
Kazia Koziol 8.4 
Adrian Kania  12.4 
Jozef Zastawnik 12.4 

next week:  Julius Kfoury  16.4 
Jan Krysta  17.4 
Alina Postek  17.4 
Wanda Tomiczek  19.4 
Gabrysia Wójcik  19.4 
Helena Jaworska  20.4 
Sebastian Pizzo  20.4  
Sophie Sobol  20.4     

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 Adwentystów Dnia Siódmego w Polsce 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: 

. 
/ Zyczymy wszystkim milego Sabatu 

Happy Sabbath to All! 

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


