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DANDENONG 

W 
ITAMY 
wszystkich, 
którzy przybyli, 
aby oddać cześć 

Królowi Królów.  Ufamy, że  
znajdziecie tu radość, pokój, 
przyjaźń 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 
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 Zachody słońca 
Dzisiaj 5:22 pm 
Piątek za tydzień 5:18pm   

Sunset times 
Tonight 5:22 pm 
Next Friday 5:18pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Ewangelizacja i Świadczenie” 
dzisiejsza lekcja: „Osobista Ewangelizacja i 
                   Świadczenie” 
 
  10.30am Apel Misyjny Pr Stenio Gungadoo  
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: „Nieznana Matka” 
                   Dr Stenio Gungadoo 
 

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

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Evangelism and Witnessing” 
 today’s topic: “Personal Evangelism and  
                 Witnessing” 
 
10.30am Mission Appeal Pr Stenio 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: “An Unknown Mother” 
                 Dr Stenio Gungadoo 
 

      offering: Local Church Budget (offering bag) 
                 Education/Camping Ministry(envelope) 
                 Thank you for your generosity 

Program Nabożeństwa                                   Today’s Program 

Plan kazań                                                       Sermon Schedule 
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 
16.06.12:  Pr Pawel Ustupski 
23.06.12:  Dr Stenio Gungadoo 
30.06.12:  Br Wiesiek Urbaniak 

Dyżury                                                                                                                        On Duty 

 Prowadzenie Sz. Sobotniej: B&P Stojkowicz 
                      za tydzień: Ryszard Wdzęczkowski 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Jacek Patryarcha 
 

Koordynator Nabożeństwa: Jan Tomiczek 
                      za tydzień: Damian Wasilewski 
 

        Koordynator muzyki: Ilona Paradowska 
                      za tydzień: Ania Selent 
 

      Tłumaczenie kazania:  Zbyszek Jankiewicz 
                     za tydzień:  Zbyszek Jankiewicz 

Sabbath School Leading: B&P Stojkowicz 
                   next week: R. Wdzięczkowski 
 

              Elder on duty: Jack Patryarcha 
 

    Worship Coordinator: Jan Tomiczek 
                   next week: Damian Wasilewski 
 

       Music Coordinator: Ilona Paradowska 
                   next week: Anna Selent 
 

       Sermon translation: Bill Jankiewicz 
                   next week: Bill Jankiewicz 

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.00pm                             
18.5.12  Zbyszek Wrzos  
Uwaga:  Proszę zawsze sprawdzać swoje dyżury   

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.00pm 
18.5.12  Zbyszek Wrzos  

Attention: Please always check your own roster 

obecność w 
ubiegły sabat 

   

last Sabbath 
attendance 
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Informacje dla Zboru 

/ 

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

OSTRZEŻENIE !!! 
Uważajmy na oszustwa krążące  
wokół nas!  
Oszuści dzwonią podając się  
za Waszą rodzinę wykorzystujac  
Wasze dane osobowe,  prosząc  
o wsparcie finansowe. Twierdzą,  
że dzwonią z Wielkiej Brytanii!  
Pod żadnym pozorem nie wierzcie 
i nie wysyłajcie żadnych pieniędzy!   

Grupa Modlitewna: 
Zgłoszenia próśb o modlitwy (mogą być 
podawane tylko imiona, gdyż Pan zna 
problemy tych osób) prosimy kierować do 
Ireny Zarzyckiej 9546 2120, lub do Eli Kot. 
Prosimy o sugestie w sprawie działania grupy 
modlitewnej.                            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 Zboru 
Niedziela 3 czerwca 2012 
Wszelkie uwagi i sprawy na agendę zebrania 
proszę kierować do sekretarza zboru, do 26 
maja. Po tym terminie żadne sprawy nie będą 
uwzględnione.     G. Jankiewicz, sekretarz Zboru                                  

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. 

Ogloszenia do Biuletynu 
Drogi Zborowniku,  
Jeżeli chcesz, aby ogłoszenia o Twoich 
wydarzeniach rodzinnych (śluby, rocznice, 
narodziny) znalazły się w biuletynie 
kościelnym, podaj wiadomość do sekretarza 
biuletynu, G. Jankiewicz, do wtorku 9pm. 
każdego tygodnia.                          Dziękuję 

Nabożeństwo Dziękczynne 
z okazji 20. lecia ukończenia  
budowy naszego kościoła. 
 

Sobota 30 czerwca 2012 

 Zebranie Zborowe 
Sobota 16 czerwca 2012  

Lunch z okazji Dnia Matki dzisiaj, 
Sabat 12 maja 
Cała rodzina zborowa jest zaproszona na 
wspólny lunch z okazji Dnia Matki w holu 
kościelnym, po nabożeństwie. 
Chcemy spędzić ten Sabat w miłej atmosferze 
gościnności ciesząc się społecznością w tym 
dniu Pańskim.   
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Bajka na Dzień Matki  

Między dwoma wzgórzami, wśród gęstego lasu 
płynęła sobie rzeczka. Niosła wesoło i wartko 
czystą wodę z gór. Można by ją nawet nazwać 
górskim strumieniem – tak głośno szumiała 
wśród kamieni, puszczając co chwila zabawne 
odblaski słońca na wszystkie strony. 
Momentami nurt miała tak porywisty, że gdyby 
ktoś niebacznie przez nią chciał przechodzić to 
porwać by go mogła swoimi wodami. 
Spływając w dół doliny rosła, ale też uspokajała 
się coraz bardziej. Teraz już płynęła wolniej i 
bardziej statecznie. Z głowy wyparowały jej 
szaleństwa górskiego strumienia. Kwiaty ozda-
biały jej brzegi, a drzewa pochylały się nad taflą 
przejrzystej wody.  
Spokój i stabilizacja przestały jej jednak wystar-
czać. Poczuła, że czas przyszedł na następny 
zakręt w jej nurcie. I rzeczywiście – pewnego 
dnia brzegi rzeki przerwały się z jednej strony. 
Przełamał je drobniutki strumyczek wody. 
Ruszył w bok tak kruchy, że gdyby nie woda 
zasilająca go cały czas z rzeki zginąłby natych-
miast. Rozpłynąłby się po prostu w trawie i 
wsiąkł w tylko na to czekającą ziemię.  
Płynął niepewnie i chwiejnie, a rzeka niepoko-
iła się o niego gdy tylko choć na chwilkę znikał 
jej z oczu. Cały czas był przecież taki malutki, 
że choćby kłoda wywróconego drewna mogła-
by go zastopować. Dlatego martwiła się o niego 
i nawet gdy cały świat spał dookoła to ona tro-
skliwie sprawdzała czy strumykowi nie dzieje 
się przypadkiem jakaś krzywda.  
Tych nieprzespanych nocy i nerwów było tyle, 
że czasami zaczynała żałować. Po co mi to 
wszystko było? – pytała się w duchu – Mogłam 
sobie spokojnie płynąć wśród drzew i śpiewu 
ptaków… 
Kiedy jednak widziała go jak z jej pomocą 
niestrudzenie prze do przodu to natychmiast o 
tym zapominała. Aż płakać ze szczęścia jej się 
chciało gdy widziała jak błyszczą w słońcu 
kamienie zanurzone w jego młodziutkim 
nurcie. To był bez wątpienia najpiękniejszy 
strumyk na świecie. 
Płynęli więc razem dalej do przodu – rozlana 
szeroko rzeka i baraszkujący wśród drzew 
strumyk. Rósł coraz bardziej i częściej chciał 
oddalać się na własną rękę. Na otwartej prze-
strzeni nie było problemu, ale gdy wpływał 
gdzieś między drzewa i długi czas się nie poka-
zywał to rzeka tak się czasami denerwowała, że 
aż czuła, że jej brzegi wysychają. Zdawała sobie 
jednak sprawę, że im był większy tym częściej 
to się musiało zdarzać. 
Strumyk rósł i dojrzewał. Teraz już był całkiem 
sporym potokiem. Wesołym i o dobrym sercu.  

Nie przeszkadzało mu to jednak niekiedy zalać 
jakiegoś podwórka po drodze. Rzeka, gdy wi-
działa jakie szkody poczynił, to aż się chciała 
wtedy zapaść pod ziemię. Powtarzała tylko so-
bie, że młodziutkie potoki muszą się przecież 
wyszumieć. Na szczęście dużo częściej rozpie-
rała ją duma: np. wtedy, gdy zobaczyła, że ludzie  
postawili nad nim pierwszy mostek, albo wtedy, 
gdy zobaczyła jak wśród drzew zwolnił i zato-
czkę z poidłem dla zwierząt w lesie przygoto-
wał. 
Tymczasem potok rósł dalej i mężniał. Był już 
teraz samodzielny i rzeki się nie chciał trzymać. 
Mimo to dalej zdarzały się takie dni, gdy się o 
niego niepokoiła. Nawet gdy wszyscy wokół 
mówili, żeby się nie martwić to jej i tak zdarzało 
się wyobrażać sobie, jak to na przykład ludzie 
decydują się go zatrzymać i zlikwidować bo ja-
kąś fabrykę chcą w tym miejscu wybudować. 
Albo, że strumyk złą drogę dla siebie wybierze i 
wypłynie na bagna, gdzie skończy w brudzie i 
błocie. 
I w końcu przyszedł ten dzień. Rzeka czuła w 
sercu, że tak to będzie. Potok był już tak duży, 
że nie mogli płynąć dalej razem. Było jej strasz-
nie smutno, ale nie chciała dać po sobie tego 
poznać. Nie wypada przecież, żeby ktoś widział 
rzekę płaczącą. Z tego dnia zapamiętała tylko, 
że deszcz padał wtedy długo i rzęsiście z nisko 
zawieszonych nad ziemią chmur. 
Od tego czasu płynęła sama. Leniwy nurt niósł 
ją dalej i dalej. Dni wydawały się podobne do 
siebie i zlewały się w jednostajny nurt wolno 
upływającego czasu. Ptaki tylko czasami przy-
nosiły wieści, że potok dobrze sobie w życiu 
radzi. 
Pewnego dnia coś jednak wyrwało rzekę z jej 
codziennego zamyślenia. Nurt doprowadził ją 
do wielkiego zbiornika. Nie, to jeszcze nie było 
morze. Wielkie rozlewisko utworzyło się w ko-
tlinie zasilane wodą z wielu nurtów. Masy wody 
przelewały się leniwie z miejsca na miejsce. 
Wtedy właśnie go zobaczyła. Tak wyrósł, że 
wcale nie było łatwo go poznać. Ale to na pe-
wno był on – jej strumyk, jej potok. Tylko teraz 
już wielki i silny. Płynął w jej stronę z uśmie-
chem, a jego wody niosły ze sobą piękne, żółte 
kaczeńce. Wielka radość zapanowała w sercu 
rzeki. Radość i ogromny spokój, który zalał ją 
od najgłębszego dna, aż do samej powierzchni.  
I nie miało znaczenia, że pewnie niedługo nurt 
rozdzieli ich znowu. Czuła teraz cała sobą, że 
zawsze łączy i będzie łączyć ich ta nić zrozumie-
nia i poczucie, że przecież są z tej samej wody. 
No i prędzej czy później spotkają się na pewno 
jeszcze raz. Wszyscy przecież dopłyniemy w ko-
ńcu do morza. A wtedy będą już mogli być za-
wsze razem.                           Miłego Dnia Matki! 



5 

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

15.05.12 Wtorek Klub Seniora Maranatha  

18.05.12 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli /Teachers’ Meeting  

19.05.12 Sobota Wieczór poezji i Pieśni Religijnej  Wantirna PL 

26.05.12 Saturday Get Together – Local Women’s Ministries  

03.06.12 Niedziela/Sunday Zebranie Rady Zboru/Board Meeting 

16.06.12 Sobota/Saturday Zebranie Zborowe/Business Meeting 

30.06.12 Sabat/Sabbath Nabożeństwo dziękczynne/Thanksgiving Service + Lunch 

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   

 

Congratulations on the arrival on your  
bundle of joy!  from the Church family 
 

Gratulacje dla Emilii i Tadeusza Kaniów - i całej 
rodziny - z okazji narodzin wnuczki Alessi Bridget.  

Dear Dandenong Polish Church,  
We would like to share the exciting news 
that Maurice & Dorota now have a new 
daughter named Alessia Bridget Pizzo 
born on the 23.4.2012. 
Height: 50cm; Weight: 3.25kg 
 

Sebastian is a very proud brother and had 
his 2nd birthday only 3 days earlier, on 
the 20th April.  
Mum and baby are doing fine at home 
and Alessia has settled in well. 
                    Kind Regards, The Pizzo Family  

 

 

          to Jan Jaworski 
 

Drogi Bracie, 
Życzymy Ci,  

aby zawsze Ci towarzyszyły 
łaska i miłosierdzie Boże  

oraz Jego miłość.  
Niech Pan dodaje Ci siły  
i radości na każdy dzień  

i prowadzi spokojnie  
do upragnionego celu. 

 

Rodzina zborowa 
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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: 
Sunday, June 3, 2012 
Please send any agenda items for 
consideration and apologies to church clerk 
by no later than SATURDAY, May 26 .  
After that deadline no agenda items will be 
accepted. G. Jankiewicz, Church Clerk    

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      

Marie Wawruszak  
Local Women’s Ministry Coordinator 

Mother’s Day Pot Luck Lunch  
today, Sabbath 12 May 2012 
We cordially invite our visitors and members to 
the Mother’s Day Lunch in the Church Hall 
after the Divine Service. Come and enjoy good 
food and great fellowship. 

WARNING !!! 
Looks like there is a SCAM floating  
around. Someone called our relatives,  
using our personal details and asking for 
financial support! He was claiming to be 
calling from UK!!! Under any circumstances 
don't believe this and don't send any money!!! 

Business Meeting 
Saturday 16 June 2012  

Thanksgiving Service 
on occasion of the 20th  
anniversary of copletion  
of our church building. 
Sabbath 30 June 2012 

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 

“Chosen For Such A Time As This” 



7 5 

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, Małgosia Kelly 
Safe Places Co-Ordinator   

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 today, 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 0419806284 

SABBATH SCHOOL Training  
Weekend, bookings required  
June 29, 30 – Ringwood Church Hall  
Join General Conference Sabbath School 
Director Gary Swanson for four sessions of 
adult Sabbath School training. 
Session 1: 7pm Friday night 
Session 2: 10am Sabbath Morning 
Session 3: 11am Sabbath Morning 
Session 4: 3pm Sabbath Afternoon 
Bookings are essential as room is limited, 
lunch is provided and take-home supplies must 
be prepared. 
Book now! Call conference reception 
today. 9764 7777 

Videotapes – Free  
Please note these are videotapes, not DVD's 
3 x full sets of 'The SEARCH' - minimal usage 
1 set of 'Keepers of the Flame' - minimal usage 
2 x 'Who is Jesus?' - minimal usage 
3 x 'The Man Behind the Millennium' - still in 
packaging 
2 x Visual Bible 'Matthew' - 2 volume addition 
- still in packaging 
4 x Visual Bible 'Acts' - still in packaging 
Call Lesley Clark 9873 1445 or 0418 320 954 

Mothers are like Angels 

Mothers are much like Angels 
With loving wings around you 
They lead, guide and encompass 
Your path in life, shepherd through 
 

They never will depart you 
Their loving heart is in yours 
To calm the shifty waters 
Escort to peaceful shores 
 

As you lay deep in slumber 
She still is at your bedside 
Watching over you at night 
Looking at you with great pride 
 

Now and then she'll let you know 
Feel the breeze that touched your face 
Do not doubt, for it is she 
Yes, that is her warm embrace 
 

God allowed her through His Love 
To let you know she is near 
Mother's are much like Angels 
Only they are much more dear.     
 

Penny Parker 

A little boy and his mother were crossing a 
bridge.  
Mother: Please hold my hand son.  
Son: No mom, you hold my hand.  
Mother: Wwhat's the difference??  
Son: If I hold your hand, maybe I leave you in 
some trouble... but if you will hold my hand 
I'm sure that you will never leave me... :) 



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 

last week:   Halina Adams 8.5 
 

today:          Jan Jaworski 12.5 

 

next week: Ethan Mrozowski 13.5 
Kazia Pinkowska 13.5 

Stefanie Croom 14.5 
Marcin Baran 15.5 
Jadwiga Jóźwiak 16.5 
Alliya Kania 17.5 
Ludwik Kozioł 17.5 
Randy Kydd 17.5 
AJ Szymala 17.5 
Joanne Brzostek (Wawruszak) 18.5 
Ryszard Widuch 19.5 

Życzymy wszystkim miłego Sabatu 
  
Happy Sabbath to All! 

 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.  

Kontakty/Linki:                                                     Contacts/Links: 
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 

Do twoich usług:                                                 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  


