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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. 

5 maja  2012  May 5  

Teksty przewodnie kazania  
 

„I będą znaki na słońcu, księżycu i na 
gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych 
narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie 
omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych 
rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios 
poruszą się. I wówczas ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego w obłoku z mocą 
i wielką chwałą. A gdy się to zacznie dziać, 
wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż 
zbliża się odkupienie wasze.”   
Łukasz 21:25-28  BW 
 

Theme verses of the sermon 

“There will be signs in the sun, moon and stars. 
On the earth, nations will be in anguish and 
perplexity at the roaring and tossing of the sea. 
People will faint from terror, apprehensive of 
what is coming on the world, for the heavenly 
bodies will be shaken. At that time they will see 
the Son of Man coming in a cloud with power 
and great glory. When these things begin to 
take place, stand up and lift up your heads, 
because your redemption is drawing near. ” 
Luke 21:25-28  NIV   

 

„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 
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Zachody slonca 
Dzisiaj 5:29 pm 
Piątek za tydzień 5:23pm   

Sunset times 
Tonight 5:29 pm 
Next Friday 5:23pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Ewangelizacja i Świadczenie” 
dzisiejsza lekcja: „Kolejność w Ewangelizacji i 
                   Świadczeniu” 
 
  10.30am Apel Misyjny Adwentystyczna Misja  
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: „Trzęsienie ziemi na niebiosach” 
                   Pr Steve Whitson  
 

           dary: Budżet lokalnego zboru (woreczki) 
                   Zdrowie (koperty) 
                  Dziękujemy za hojne dary 

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Evangelism and Witnessing” 
 today’s topic: “Sequential Evangelism and  
                 Witnessing” 
 
10.30am Mission Appeal Adventist Mission 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: “Earthquake In The Sky” 
                 Pr Steve Whitson  
 

      offering: Local Church Budget (offering bag) 
                 Health (envelope) 
                 Thank you for your generosity 

Program Nabozenstwa                                            Today’s Program 

Plan kazań                                                                     Sermon Schedule 

05.05.12:  Pr Steve Whitson Trust Services and Stevardship Director 
12.05.12:  Dr Stenio Gungadoo 
19.05.12:  Pr Mebzar Quinto Filipino-Australian Church 
26.05.12:  Pr Craig Gillis Pastor at Large, Victorian Conference 
02.06.12:  Br Peter Grochocki 
09.06.12:  Pr John Krysta 
12.06.12:  Pr Pawel Ustupski 

Dyzury                                                                                             On Duty 

 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Jarek Kania 
                      za tydzień: B&P Stojkowicz 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Jacek Patryarcha 
 

Koordynator Nabożeństwa: Ela Stacherska-Kot 
                      za tydzień: Jan Tomiczek 
 

        Koordynator muzyki: Malwina Smalec 
                      za tydzień: Ilona Paradowska 
 

      Tłumaczenie kazania:  Elżbieta Kot 
                     za tydzień:  Zbyszek Jankiewicz 

Sabbath School Leading: Jarek Kania 
                   next week: B&P Stojkowicz 
 

              Elder on duty: Jack Patryarcha 
 

    Worship Coordinator: Elizabeth Kot 
                   next week: Jan Tomiczek 
 

       Music Coordinator: Malwina Smale 
                   next week: Ilona Paradowska 
 

       Sermon translation: Elizabeth Kot 
                   next week: Bill Jankiewicz 

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.00pm                             
11.5.12  Henry Wawruszak  
Uwaga:  Proszę zawsze sprawdzać swoje dyżury   

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.00pm 
11.5.12  Henry Wawruszak  

Attention: Please always check your own roster 

obecność w ubiegły sabat  

last Sabbath attendance 
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Informacje dla Zboru 

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   

 

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 – jutro 
Niedziela 6 maja 2012 
Wszelkie uwagi i sprawy na agendę zebrania 
proszę kierować do sekretarza zboru,  
G. Jankiewicz                                 Dziekuję 

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. 
Lunch z okazji  Dnia Matki za tydzień 
Sabat 12 maja 
Cała rodzina zborowa jest zaproszona na 
wspólny lunch z okazji Dnia Matki w następną 
sobotę, po nabożeństwie. 
Proszę przynieść potrawy i desery/owoce, 
abyśmy się mogli dzielić i smakować jedni 
drugich delicje! 
Chcemy spędzić ten Sabat w miłej atmosferze 
gościnności ciesząc się społecznością w tym 
dniu Pańskim.   

UWAGA nauczyciele! 
Zebrania nauczycielskie odbywają się w piątki 
o godzinie 7pm. 
Prosimy wszystkich nauczycieli o przybywanie 
na czas.               Kierownictwo Szkoły Sobotniej 

Ogloszenia do Biuletynu 
Drogi Zborowniku,  
Jeżeli chcesz, aby ogłoszenia o Twoich 
rocznicach (ślubu, chrztu itp), czy innych 
wydarzeniach rodzinnych znalazły się w 
biuletynie kościelnym, podaj wiadomość do 
sekretarza biuletynu, G. Jankiewicz,  
do wtorku 9pm.  

Zebranie TABITY 
wtorek 8 maja godzina 5pm 
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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!!! 

śmiercią męczeńską, kiedy został wrzucony do 
wielkiej misy z gotującym się olejem podczas 
fali prześladowań w Rzymie. Jednakże, został 
cudownie ocalony od śmierci, a potem zesłany 
do więzienia na wyspie Patmos. Napisał księgę 
prorocką na Patmos – Apokalipsę wg. Św. Jana. 
Później został uwolniony i powrócił na tereny 
dzisiejszej Turcji. Zmarł jako starzec, był 
jedynym z apostołów, który zmarł w pokoju. 
Jakub, brat Jezusa (nie był oficjalnie 
apostołem), lider kościoła w Jeruzalem, został 
zrzucony z wysokości stu stóp, z południowego 
szczytu Świątyni, kiedy odmówił wyparcia się 
wiary w Chrystusa. Kiedy odkryto, że przeżył 
upadek, jego wrogowie pobili go kijami 
(maczugami) na śmierć. Był to ten sam szczyt, 
na który szatan zabrał Jezusa podczas kuszenia. 
Bartłomiej, znany również jako Natanael, był 
misjonarzem w Azji. Świadczył na terenach 
dzisiejszej Turcji i zmarł śmiercią męczeńską za 
nauczanie w Armenii, był biczowany na śmierć. 
Andrzej został ukrzyżowany w Grecji, na 
krzyżu w kształcie litery „x”. Po tym jak był 
biczowany przez kilku żołnierzy, został 
przywiązany linami do krzyża, aby przedłużyć 
jego agonię. Jego naśladowcy donieśli, że kiedy 
był prowadzony w kierunku krzyża powiedział: 
„Długo pragnąłem i oczekiwałem tej 
szczęśliwej godziny. Krzyż został poświęcony 
przez ciało Chrystusa, które na nim wisiało.” 
Nie przestał głosić do swoich dręczycieli przez 
dwa dni, aż do swojej śmierci. Apostoł Tomasz 
został przekłuty włócznią w Indiach podczas 
jednej z jego podróży misyjnych, aby ustanowić 
kościół na tamtych terenach. Maciej, apostoł 
wybrany, aby zastąpić zdrajcę Judasza Iskariotę, 
został ukamienowany, a potem ścięty. Apostoł 
Paweł był torturowany, a następnie ścięty przez 
Cesarza Nerona w Rzymie w 67 roku n.e. 
Istnieją tradycje dotyczące także innych 
apostołów, ale żadna z nich nie posiada 
historycznie lub tradycyjnie wiarygodnego 
poparcia. 
 
Nie jest tak ważne to, jak zmarli apostołowie. 
To co jest naprawdę istotne to fakt, że wszyscy 
byli gotowi umrzeć za swoją wiarę. Jeśli Jezus 
by nie zmartwychwstał, uczniowie by o tym 
wiedzieli. Nikt nie umrze za to, o czym wie, że 
jest kłamstwem. Fakt, że wszyscy apostołowie 
byli gotowi umrzeć męczeńską śmiercią, 
odmawiając wyparcia się swojej wiary w 
Chrystusa – jest ogromnym dowodem na to, że 
oni naprawdę byli świadkami zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa. 
 

http://www.gotquestions.org/Polski/smierc-
apostolowie.html 

Czy Biblia mówi na temat 

smierci apostolów ? 
 

Jedyna śmierć apostoła, która jest opisana w 
Biblii to śmierć Jakuba (Dz. Apostolskiej 
12:2). Król Herod skazał Jakuba na śmierć „od 
miecza” – prawdopodobnie odnosi się to do 
śmierci przez ścięcie głowy.  
Okoliczności śmierci innych apostołów mogą 
być znane, bazując na tradycji Kościoła, tak 
więc nie powinniśmy przywiązywać zbytniej 
uwagi do innych relacji. Najczęstszą, 
zaakceptowaną tradycją dotyczącą śmierci 
apostoła, jest ta, że Apostoł Piotr został 
ukrzyżowany w Rzymie, głową w dół, na 
krzyżu w kształcie litery „x”, wypełniając 
proroctwo Jezusa (Ew. Jana 21:18). Poniżej 
podanych jest kilka najczęstszych „tradycji” 
dotyczących śmierci innych apostołów. 
Mateusz zginął śmiercią męczeńską w Etiopii, 
od rany zadanej mieczem. Jan starł się ze  
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Kalendarz                                                                                     Calendar 

06.05.12 Niedziela/Sunday Rada Zboru/Board Meeting 

08.05.12 Wtorek Klub Seniora Maranatha 
Zebranie Tabity 

11.05.12 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli /Teachers’ Meeting  

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

19.05.12 Sobota Wieczór poezji i Pieśni Religijnej  Wantirna PL 

26.05.12 Saturday Get Together – Local Women’s Ministry  Dandenong PL 

23.06.12 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   

We wish  
 

Joanne Wawruszak  
and  Adam Brzostek 
 

a wonderful married life together following their 
wedding last Sunday. 
 
May God bless your marriage and give you 
much happiness now and in the future.   

“The best things in life 

are unseen, thats why 

we close our eyes 

when we kiss, cry, and 

dream” 

„Nie szukaj pięknych kwiatów -  

róż,  

Lecz pięknych serc i dobrych  

dusz.  

Bo kochać i kochanym być,  

To szczęście dla którego  

warto żyć”  
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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  

Next Board Meeting Tomorrow: 
Sunday, May 6 2012   

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 

Women’s Spiritual Conference 2012 
July 20–22 July, Phillip Island 
Dear Ladies, It is something you will really 
enjoy so don’t miss out – plan to be there! 

Pamphlets in the foyer 

Mother’s Day Pot Luck Lunch  
next week  – 12 May 2012 
We would like to invite all the church family to 
the Pot Luck Lunch. 
Please bring along food/savouries or salad and 
desserts/fruit to share. 
We look forward to a spiritual and 
hospitable Sabbath with you all and 
especially the Mums.   

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 ♥♥♥ 
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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 

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 

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

Commencing at 10:30 in the new Multi-Purpose Centre.  

Featuring Pr.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  mkoronui@bigpond.com 

The Lord Leads 
 

Many years ago I was blessed when someone 
gave me a little booklet entitled "The Tyranny 
of the Urgent".  
The premise of the book was that we need to 
learn to recognize the difference between that 
which is "urgent" and that which is 
"important".  
 

The enemy likes to surround us with all sorts of 
urgent things to do.  
Many of these urgencies will even seem as if 
they are of the Kingdom.  
But there is only one thing that is important – 
sitting at the feet of our Lord.  
 

Are you feeling driven to do something?  
Be careful. THE LORD LEADS, the devil 
drives.  
 

Having owned a sheep ranch these past few 
years, I have had the opportunity to see this in 
practice. It is much easier and peaceful to have 
the flock follow you to a new pasture then it is 
to try to drive them there.  
 
Not long ago I read an account of a tourist 
group in Israel. The tour guide, as their bus was 
rolling, told about the wonderful shepherds 
they have in Israel. He told how well they treat 
their flocks and the devotion of the flock to the 
master.  
 

Not long after, as the bus was rolling again, they 
saw a man driving and beating a flock near the 
road. When asked about this scene the guide 
responded, "Oh, that is not the shepherd, that 
is the butcher."  
 

If you honestly evaluate your ministry, are you 
driven to make it happen or is the Lord your 
shepherd and leading you where you belong?  
 

Don't let the urgent swallow up the important!  
 

What is important in my life? Getting before 
the Father in prayer, for when I work, I work, 
but when I pray, God works.  
 
PRAYER: Father, life gets overwhelming at 
times and what I need to do then is just "stop" 
and wait on You. Please help me to know when 
this is so. In the name of the Lord Jesus Christ. 
Amen!  
 
Luke 6:12 says: "Jesus went off to a 
mountainside to pray, and spent the night 
praying to God." NIV 
 

Denny Meyer  http://www.laughandlift.com  

mailto:mkoronui@bigpond.com
http://www.laughandlift.com/


Biuletyn:                                                                                         Bulletin: 
Editor Grace Jankiewicz 9700 2782; 0418 595 414; graciela6@gmail.com   

Print/Copy Piotr Paradowski 
Nadsyłanie ogłoszeń do Biuletynu - do wtorku, 9 pm                              Bulletin notices deadline 9 pm Tuesday 

today:                    Ola Kubiś 5.5 
Karin Wieczorek 5.5 

 
 

next week: Melissa Lazarus 6.5 
Halina Adams 8.5 
Jan Jaworski 12.5  
Kazia Pinkowska 12.4    

 
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.  

/ 
. 

Zyczymy wszystkim milego Sabatu 
  

Happy Sabbath  to All! 

Do twoich uslug:                                                             In Your Sevice: 
Starszy Zboru  Br Henryk Wawruszak  9708 0426                              Head Elder Br Henryk Wawruszak  9708 0426       
Pastor Zboru  Dr Stenio Gungadoo  0424 569 328                         Church  Pastor  Dr Stenio Gungadoo  0424 569 328  

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 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: 


