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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  uplift-

ing . Find God. 

28 kwietnia  2012  April 28  

Teksty przewodnie kazania  
 

który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał 
się zachłannie przy tym, aby być równym 
Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął 
postać sługi i stał się podobny ludziom; 
a okazawszy się z postawy człowiekiem,   
uniżył samego siebie i był posłuszny aż do 
śmierci, i to do śmierci krzyżowej.  
 

List do Filipian 2:6-8   BW 
 
 
 
Theme verses of the sermon 
 

Who, being in very nature[a] God, did not 
consider equality with God something to be 
used to his own advantage; rather, he made 
himself nothing by taking the very nature of a 
servant, being made in human likeness.  
And being found in appearance as a man, 
he humbled himself by becoming obedient to 
death even death on a cross! 
 

Philippians 2:6-8   NIV 

http://www.biblegateway.com/passage/?search=Philippians%202:6-8&version=NIV#fen-NIV-29398a#fen-NIV-29398a
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Zachody slonca 
Dzisiaj 5:37 pm 
Piątek za tydzień 5:30pm   

Sunset times 
Tonight 5:37 pm 
Next Friday 5:30pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Ewangelizacja i Świadczenie” 
dzisiejsza lekcja: „Ewangelizacja i Świadczenie Jako 
                   Styl Życia” 
 
  10.30am Apel Misyjny Mission Spotlight 
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: „Bóg Tułaczy” 
                   Br Bodo Siemienowicz  
 

           dary: Budżet lokalnego zboru  
                   Dziękujemy za hojne dary   

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Evangelism and Witnessing” 
 today’s topic: “Evangelism and Witnessing As a 
                 Lifestyle” 
 
10.30am Mission Appeal Mission Spotlight 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: “God Of the Vagabonds” 
                 Br Bodo Siemienowicz 
 

      offering: Local Church Budget  
                 Thank you for your generosity   

Program Nabozenstwa                                            Today’s Program 

Dyzury                                                                                             On Duty 

 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Marek Smalec 
                      za tydzień: Jarek Kania 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Henry Wawruszak 
                      za tydzień: Jacek Patryarcha 
 

Koordynator Nabożeństwa: Ela Stacherska-Kot 
                      za tydzień:  
 

        Koordynator muzyki: Michał Olszewski 
                      za tydzień:  
 

      Tłumaczenie kazania:  Piotr Grochocki 
                     za tydzień:  Tadeusz Jadczuk 

Sabbath School Leading: Marek Smalec 
                   next week: Jarek Kania 
 

              Elder on duty: Henry Wawruszak 
                   next week: Jacek Patryarcha 
 

    Worship Coordinator: Elizabeth Kot 
                   next week:  
 

       Music Coordinator: Michael Olszewski 
                   next week:  
 

       Sermon translation: Peter Grochocki 
                   next week: Tadeusz Jadczuk 

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.30pm                             
04.5.12  Jacek Patryarcha  
Uwaga:  Proszę zawsze sprawdzać swoje dyżury   

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.30pm 
04.5.12  Jacek Patryarcha 

Disclaimer: Please always check your own roster 

Plan kazań                                                                     Sermon Schedule 

28.04.12:  Br Bodo Siemienowicz  
05.05.12:  Pr Steve Whitson   Trust Services and Stevardship Director 
12.05.12:  Dr Stenio Gungadoo  
19.05.12:  Mr Mebzar Quinto   Filipino-Australian Church 
26.05.12:  Pr Craig Gillis Pastor at Large, Victorian Conference 



Informacje dla Zboru 

Komitet Selekcyjny: 
W wyniku głosowania tajnego w ubiegłą  
sobotę następujące osoby są proponowane w 
skład Komitetu Selekcyjnego: (alfabetycznie) 
Jan Kowalak 
Aleksandra Kubiś 
Cezary Niewiadomski 
Zygmunt Ostrowski 
Marek Smalec 
Przemek Wrzos 
Dzisiaj propozycje te zostaną zatwierdzone 
przez Zbór poprzez odgłosowanie. 
                                                 Sekretarz Zboru 

Koncert charytatywny  
organizowany przez  
Women’s Ministry 
 
Czy chciałbyś ocalić życie za jedyne 6 dolarów? 
Właśnie tyle kosztuje hospitalizacja dziecka w 
Malawi, Afryka. 
 
Przyjdź i pomóż tym, którzy są w potrzebie, 
jednocześnie rozkoszując się muzyką w 
wykonaniu zawodowych artystów.  
 

Kiedy: dzisiaj, 28 kwietnia  
O której: 7.00pm 
Gdzie: Kościół Wantirna (angielski),  
119 Mountain Hwy, Wantirna 
 

All donations will go to  to support project 
“SAVE CHILDREN UNDER 5”.  
Your presence and support matter to us!   
 
Środki zebrane podczas koncertu 
zostaną przekazane do Malamulo SDA 
Hospital, Malawi, aby wesprzeć projekt 
„OSZCZĘDŹ DZIECI PONIŻEJ 5 LAT” 
        

        Twoja obecność znaczy bardzo wiele  

Grupa Modlitewna: 
Grupa modlitewna miała w tym roku dwa 
bardzo budujące spotkania (Noworoczne i 
marcowe).  
Obecnie kompletujemy nową listę modlitewną. 
Mamy zgłoszenia z naszego Zboru, z Polski i 
od osób nie związanych z Kościołem.   
 
Prosimy o dalsze zgłoszenia (mogą być 
podawane tylko imiona, gdyż Pan zna 
problemy tych osób), do Ireny Zarzyckiej 
9546 2120, lub do Eli Kot. 
 
Jest propozycja, aby spotykać się raz w 
miesiącu w kościele na wspólną modlitwę. 
Czekamy też na inne propozycje w sprawie 
działania tej grupy. 
 
„Cierpi kto między wami? Niech się modli. 
Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni. 
Choruje kto między wami? Niech przywoła 
starszych zboru i niech się modlą nad nim, 
namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim”. 
Amen. Jakuba 5:7  BW            Irena Zarzycka   

 

Zbór Wantirna serdecznie zaprasza  
na wieczór poezji i muzyki religijnej  

pt. ”U Stóp Twych Chryste”, 
który odbędzie się 19 maja o 5pm. 

W programie wiersze polskich poetów 
chwalących i wielbiących wspaniałego Boga,  

jak również pieśni i utwory muzyczne. 
Po programie zapraszamy wszystkich  

na herbatkę. 

Boża Spiżarka:  
Dział Usług Społecznych bardzo prosi o 
pomoc w napełnieniu Bożej Spiżarki, która 
poważnie cierpi na brak produktów... 
przypominamy, że nasza organizacja jest 
nienasycona i ciągle będą potrzeby - dlatego, 
że mamy wokół nas mnóstwo biednych, co 
przepowiedział Pan Jezus.  
 

Dla przypomnienia podajemy, jakie produkty 
są najbardziej pożądane:  
 

cereals, dżemy, miód, vegemite/marmaite, 
„long life”mleko, ryż (500g), makarony-
spiralki, sosy do makaronów, baked beans,  
2 min. noodles, tuna, zupy itp.  
 

Niech Bóg wynagrodzi Waszą szczodrość, na 
którą liczymy i z góry dziękujemy za pomoc. 
                           Dział Usług Społecznych ♥♥♥ 

Następne zebranie Rady Zboru: 
Niedziela 6 maja 2012 
Wszelkie uwagi i sprawy na agendę zebrania 
proszę kierować do sekretarza zboru  
najpóźniej do środy 2 maja.             Dziekuję 
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Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego  
radia 3ZZZ (FM 92.3MHz) 
srody, 10 pm –11 pm 

Wykłady o Zdrowiu  w naszym 
kościele 
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  

Nie daj się nabrać!!! 
Gdy odbierzesz telefon i usłyszysz, że Twój 
rozmówca potrzebuje pieniędzy na operację 
dla Twojego kuzyna z Polski (czy coś w tym 
stylu) – i nawet Ci powie, jak Twój kuzyn się 
nazywa – nie daj się nabrać!!!  
Grupa dobrze przygotowanych oszustów, 
która działa ostatnio z niezłym powodzeniem, 
po sprawdzeniu życiorysów żeruje na ludzkich 
uczuciach wyłudzając od nich pieniądze.  
Ignoruj takie telefony!!! 

Stałe potrzeby finansowe: 
Uprzejmie przypominamy o wpłacaniu składek 
w wysokości $30 od członka zboru na rok, na 
konto Polonijnego Funduszu Ewangelizacyjnego.  

, 
Jestes kowalem swego 

losu 

Było sobie dwóch gospodarzy: optymista i 
pesymista. 
– Ależ słoneczko pięknie dziś świeci – mówił 
pierwszy. 
– Tak, ale jak dłużej poświeci, to spali plony –  

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

na to gospodarz pesymista. 
– Ładnie pada – kiedy indziej mówił optymista.
– Tak, ale jak tak będzie lało, to nas zaleje – na 
to drugi. 
 

Kiedy pesymiście zboże wyjątkowo obrodziło, 
jego sąsiad powiedział: 
– Musisz się cieszyć z tegorocznych plonów? 
– Tak, ale takie plony zaniżają cenę zboża. 
 

Pewnego dnia optymista powiedział do sąsiada: 
– Czy widziałeś mojego nowego myśliwskiego 
psa? Drugiego takiego nie ma na świecie. 
– Ten kundel? Nie wygląda mi na nic 
specjalnego. 
– Jutro idę na polowanie. Pójdź ze mną, a 
wtedy sam zobaczysz – rzekł gospodarz 
optymista. 
Poszli. Każdy ustrzelił kaczkę. Obie wpadły do 
jeziora. Optymista kazał psu je przynieść. 
Posłuszny chart pobiegł, ale zamiast dopłynąć 
do nich, pobiegł po wodzie, ledwie dotykając 
jej tafli, chwycił kaczki w zęby i przybiegł z 
powrotem, biegnąc po wodzie! Jego właściciel 
obrócił się do sąsiada i powiedział: 
– A nie mówiłem, że drugiego takiego nie ma 
na świecie? 
A pesymista na to: 
– Może tak, ale pływać to nie umie. 
 

Postawę każdego z nas można przyrównać do 
magnesu. Człowiek na ogół pociąga ku sobie 
ludzi i sytuacje, które są w harmonii z jego 
myślami. Wiele zależy więc od naszego 
nastawienia.  
Czy postrzegamy szklankę jako do połowy 
wypełnioną czy w połowie pustą?  
Czy narzekamy, że róże rosną wśród kolców, 
czy cieszymy się, że wśród kolców rosną róże? 
 

Optymizm i pesymizm nie są preferencjami 
osobowościowymi, lecz postawami, które sami 
wybieramy i przyswajamy, a one owocem tego, 
czym karmimy umysł i z kim się bratamy. 
Dlatego za kilka lat będziemy takimi samymi 
ludźmi co dziś, nie licząc wpływu 
przeczytanych w międzyczasie książek i 
rozwiniętych przyjaźni.  
W tym sensie każdy z nas jest kowalem swego 
losu. 
 

Mędrzec Salomon powiedział:  
„Kto sieje zło, zbiera nieszczęście” (Przyp. 
22:8).  
Siejąc wkoło siebie apatię i defetyzm osłabiamy 
ducha innych i, szkodzimy sobie.  
Nieraz ludzie zrzędliwi, zgorzkniali i nieufni 
napotykają na niepożądane doświadczenia oraz 
podobnych sobie osobników. 
 

Dr Alfred Palla   

Sprawozdanie z zebrania Rady 
Zboru (z niedzieli 1 kwietnia 2012) 
wisi w gablotce z ogłoszeniami.  
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

28.04.12 Sobota/Saturday Women’s Ministry Charity Concert  Wantirna English 

01.05.12 Wtorek/Tuesday Klub Seniora Maranatha 

04.05.12 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli /Teachers’ Meeting  

06.05.12 Niedziela/Sunday Rada Zboru/Board Meeting 

12.05.12 Sobota/Saturday Lunch z okazji Dnia Matki/Mother’s Day Lunch 

19.05.12 Sobota/Saturday Wieczór poezji i Pieśni Religijnej  Wantirna PL 

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   

Joanne Wawruszak  
and   
Adam Brzostek 
will be exchanging their Wedding Vows 
Tomorrow, on  
Sunday 29th April 2012. 
 

May the joy of this day be yours for the rest of 
your lives; May God bless the two of you as you 
become one. 

We wish  
Wyman Kingsley and Gabrysia Wójcik 
a wonderful married life together 
following their wedding last Sunday  
22 April 2012 in Croydon.  
 
May God bless your marriage and  
give you much happiness now and  
in the future. 



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! 

Church  Announcements  

Selection Committee: 
As a result of the secret ballot last Sabbath 
the following persons are proposed to be the  
members of the Selection Committee: 
(alphabetically)  Jan Kowalak, Alexandra Kubiś, 
Cezary Niewiadomski, Zygmunt Ostrowski, 
Marek Smalec, Przemek Wrzos. 
The proposals will be voted on by the church 
today.                                          Church Clerk  

Women’s Ministry  
Charity Concert  
Tonight, April 28 @ 7pm  
Wantirna Church  
Do you want to save a life for only $6?  
That‟s how much hospitalisation for a child 
costs in Malawi.  
Come to the Charity Concert and enjoy 
listening to the professional musicians while 
helping those in need! 
 

When: 28th April, 7.00pm 
Where: Wantirna (English) SDA church,  
119 Mountain Hwy, Wantirna 
 

All donations will go to Malamulo SDA 
Hospital, Malawi, to support project “SAVE 
CHILDREN UNDER 5”.  
Your presence and support matter to us!   

Dear sisters,  
it's about time to get together, again, to enjoy 
each other's company and share some nibbles. 
 
Topic: What's been on your  
mind lately? (The body &  
mind connection,  
thinking/emotions & will) 
When: 26 May 2012 @  
5:45 pm 
What to bring: Positive mind  
& a plate to share 
Where: Dandenong Polish- 
Australian SDA Church 

Lord’s Pantry: 
Lord‟s Pantry:   
Community Services Department is 
requesting your help to replenish the „Lord‟s 
Pantry‟, which is seriously lacking in supplies... 
we are gently reminding you, that our 
department is never fully sated and will always 
be in need – because, we are surrounded by 
many underprivilaged and diadvantaged 
people, which Lord Jesus has foretold this.  
 

To assist you, here is a list of the most urgent 
items:  
cereals, jams, vegemite, „long life‟ milk, rice 
(500g). pasta, pasta sauces, baked beans,  
2 min. noodles, tuna, vegetables, soups.  
 

May God bless you for your generous heart 
and Community Services thank-you for all 
that you do and for your continued support. 
                                   Community Services ♥♥♥ 

To Keep Our Children Safe... 
The WWC Check (WWCC) helps to protect 
children (under 18 years of age) by requiring 
those who do child-related work or volunteer 
work to hold such ID document and the 
purpose of this is to establish child-safe 
environments for children and young people. 
It means this applies to all members, officers, 
volunteers of this Church and those who 
participate in our Church-sponsored activities. 
To keep our children safe, we are required by 
law to have in our possession copies of all 
WWCC ID's. 
Those of you who currently have a valid 
WWCC ID's, could you please be kind enough  
to create a photocopy pass them on to me at 
your earliest convenience. If you do not have 
one you need to apply at the Post Office and 
hand-in a photocopy of the receipt. 
Warm regards, Safe Places Co-Ordinator 
Małgosia Kelly 
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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   

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

Next Board Meeting: 
Sunday, May 6 2012   
Please send any agenda items for 
consideration and apologies to church clerk 
by no later than WEDNESDAY, 2 May. 
Thank you.     

Regional YOUTH RALLY at Heritage 
College, 12 May 2012   
333 Centre Road Narre Warren South,  
 

Commencing at 10:30 the 12th of May in the 
new Multi-Purpose Centre.  
 

Featuring Ps. Cheoneth Strickland - Youth 
Director of Greater Sydney Conference as our 
speaker. 
Come for a simple lunch and fellowship with a 
Praise Festival in the afternoon and a Hang 
Out Cafe and movie in the evening.  
For enquiries Faye Stothers 0419 806 284 

Wanted  
Fridge/freezer, beds, clothes, to help 
families in need in the Dandenong 
Community.  
If you can help contact Makea on 
0468 372 757 or email  
mkoronui@bigpond.com 

T-R-A-V-E-L 
Inmate Mitchell King had a visitor -- his wife. 
King was serving a six-year jail term in 
Auckland, New Zealand for armed robbery.  
But his wife didn't want to be away from him for 
that long. So they held hands. And they stuck. 
She'd rubbed her palms with Super Glue.  
Their new-found closeness was short-lived. And 
their separation painful. Her technique is not 
one I'd recommend for a closer relationship.  
 
But if you want more closeness; if you desire 
relationships that are deeper and broader, more 
meaningful and longer-lasting, then remember 
the word "travel."  
 
T is for TRUST  
Trust is the glue that holds people together (not 
Super Glue). A relationship will go nowhere 
without it.  
 
R is for RESPECT  
"Do not save your loving speeches for your 
friends till they are dead; do not write them on 
their tombstones, speak them rather now 
instead," writes Anna Cummins. It's about 
respecting others and letting them know that 
you value them.  
 
A is for AFFECTION  
Love - genuine love and care is a key.  
 
V is for VULNERABILITY  
Though we may feel afraid to let another too 
close, no relationship will go anywhere without 
risking vulnerability. Entrepreneur Jim Rohn 
says, "The walls we build around us to keep out 
the sadness also keep out the joy." And the love.  
 
E is for EMOTIONAL INTIMACY  
Learn to be open. Learn to communicate freely. 
What kinds of relationships you make are largely 
determined by how openly you have learned to 
communicate.  
 
L is for LAUGHTER  
Victor Borge got it right when he said, 
"Laughter is the shortest distance between two 
people." It's also the most enjoyable.  
 
For relationships that can really go somewhere, 
just remember the word "travel." Make sure the 
relationship is one that God wants for you.  
Then enjoy the trip!  
 

Author Unknown  
http://www.laughandlift.com  

2nd Grand Concert Of Beautiful  
Music Saturday 28 April @ 8pm  
This continues the fundraising program for the 
new grand piano at Adventcare Whitehorse 
(Coronella) auditorium on Saturday 28 April 
2012 at 8 pm.  
A collection will be taken.  
Musicians: The Ring Family (Brass Quartet, 
flute and voice), Josh Potts (Cello), Vivian Hill 
(Voice), Mark Lambert (flute), Pr Pawel 
Ustupski (Violin) and pianist Lorraine Brody, 
Samantha Coupland, Danell Seenyen, Koibi 
Tasker, Judy Bottrill and Romney King. 
Compere: Pr Ken Mead  

mailto:mkoronui@bigpond.com
http://www.laughandlift.com/
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Zyczymy wszystkim milego Sabatu 
  

Happy Sabbath  to All! 

last week:  Sylwia Fikiert 22.4 
Irena Zarzycka 22.4 
Tadeusz Jadczuk 24.4 
Beata Kania 25.4 
Lilly Patryarcha 26.4 (mam 2 latka) 
Marek Fikiert 27.4 
Zosia Jantos 27.4   

 

next week: Ola Kubiś 5.5 
Karin Wieczorek 5.5 

 Brakuje twoich urodzin w biuletynie?  
Jeśli chcesz, aby się ukazały w tym szczególnym 
dniu, podaj wiadomość do edytora biuletynu 
(informacje poniżej).  

Has your birthday been missing in the bulletin? If you would 
like to be recognised on your special day, either send email or 
call the Bulletin Editor (information below) & the next time 
your birthday comes around you will see your name here.  

Bram Leigh Receptions, Croydon 


