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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. 

 
Tekst przewodni kazania  
 

„Oddajcie Panu pokłon w świętej szacie!  
Drżyj przed nim, cała ziemio!” 
 

Psalm 96:9  BW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Theme verse of the sermon 
 

“Worship the Lord in the splendor of His 
holiness;  
tremble before Him, all the earth. ”   
 

Psalms 96:9 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 słońca 
Dzisiaj 5:16 pm 
Piątek za tydzień 5:13 pm   

Sunset times 
Tonight 5:16 pm 
Next Friday 5:13 pm 

    9.30am Studium Biblijne w małych grupach  
 obecny kwartał: „Ewangelizacja i Świadczenie” 
dzisiejsza lekcja: „Zespołowa Ewangelizacja i 
                   Świadczenie” 
 
  10.30am Apel Misyjny czytanka misyjna  
 
  11.00am Uwielbienie Boga 
      kazanie: „Esencja prawdziwego nabożeństwa” 
                   Pr Mebzar Quinto 
 

           dary: Budżet lokalnego zboru (woreczki) 
                   ADRA Pomoc dla ofiar kataklizmów (kop) 
                      Dziękujemy za hojne dary 

   9.30am Bible Study in small group 
  this quarter: “Evangelism and Witnessing” 
 today’s topic: “Corporate Evangelism and  
                 Witnessing” 
 
10.30am Mission Appeal mission story 
 
11.00am Worship Service 
      sermon: “The Essence of True Worship” 
                 Pr Mebzar Quinto 
 

      offering: Local Church Budget (offering bags) 
                 ADRA Disaster & Famine Relief (env) 
                 Thank you for your generous gifts 

Program Nabożeństwa                                   Today’s Program 

Dyżury                                                                                                                        On Duty 

 Prowadzenie Sz. Sobotniej: Ryszard Wdzęczkowski 
                      za tydzień: Jurek Kwaśniewski 
 

   Dyżurny Starszy Zboru: Jacek Patryarcha 
 

Koordynator Nabożeństwa: Damian Wasilewski 
                      za tydzień: Iwonka Ustupska 
 

        Koordynator muzyki: Ilona Paradowska 
                      za tydzień: Rachelka Grochocka 
 

      Tłumaczenie kazania:  Zbyszek Jankiewicz 
                     za tydzień:  Basia Wasilewska 

Sabbath School Leading: R. Wdzęczkowski 
                   next week: Jurek Kwaśniewski 
 

              Elder on duty: Jack Patryarcha 
 

    Worship Coordinator: Damian Wasilewski 
                   next week: Ivona Ustupski 
 

       Music Coordinator: Ilona Paradowska 
                   next week: Rachel Grochocki 
 

       Sermon translation: Bill Jankiewicz 
                   next week: Barbara Wasilewski 

Piatkowe zebrania nauczycieli o 7.00pm                             
25.5.12  Wiesiek Urbaniak  
Uwaga:  Proszę zawsze sprawdzać swoje dyżury   

Friday’s Teacher’s meetings @ 7.00pm 
25.5.12  Wiesiek Urbaniak  

Attention: Please always check your own roster 

Plan usługiwania                  Up Coming Sabbath Preachers 
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 
07.07.12:  St Barbara O’Neill  

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 

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                                  

Nabożeństwo Dziękczynne 
Sobota 30 czerwca  
Z okazji 20. lecia ukończenia  
budowy naszego kościoła.   

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!   

 Zebranie Zborowe 
Sobota 16 czerwca 2012  

Dary przed kazaniem: 
ADRA – Pomoc dla ofiar 
kataklizmów 
Dary te służą do wyposażenia w 
odzież, pokarm, lekarstwa i inne 
środki pomocy oraz do pokrycia 
kosztów przesyłki i działalności 
związanych ze zorganizowaniem 
natychmiastowej pomocy dla ofiar 
kataklizmów jak: trzęsienie ziemi, głód, 
cyklon, powódź, pożar, wojna, rozruchy 
społeczne. Osoby, które chcą otrzymać 
zaświadczenie podatkowe powinny złożyć dar 
w kopercie dziesięcinowej z umieszczeniem 
nazwiska.  

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 ♥♥♥ 

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

Zbór Wantirna serdecznie zaprasza  
na wieczór poezji i muzyki religijnej  

pt. ”U Stóp Twych Chryste”, 
który odbędzie się DZISIAJ, 1 9  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. 

Komitet Nominacyjny  
zaproponowany przez Komitet Selekcyjny  
i zatwierdzony przez Zbór w sobotę 
12 maja 2012: 
Piotr Grochocki, Tadeusz Kania, Barbara 
Ostrowska, Ania Selent, Barbara 
Stojkowicz, Wiesiek Urbaniak, Witek 
Wawruszak. 
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Sens życia 
Pewien profesor kończąc kiedyś lekcję, zwrócił 
się do swoich studentów: „Czy są jakieś 
pytania?” 
Jeden ze studentów się odezwał: „Tak, panie 
profesorze: proszę mi powiedzieć jaki jest sens 
życia?”. 
Profesor wyjął z kieszeni portfel, wydobył z 
niego małe lusterko wielkości dużej monety i 
po chwili namysłu powiedział:  
„Kiedy wybuchła wojna, byłem jeszcze 
dzieckiem. Pewnego dnia znalazłem na ulicy 
roztrzaskane w drobiazgi lusterko. Wziąłem 
wtedy ze sobą największy jego kawałek. 
To właśnie ten drobiazg. 
Zacząłem się nim bawić i byłem pełen radości, 
że mogę odbijać jego światło we wszystkich 
jego zakątkach, do których nigdy nie zaglądało 
słońce: w ciemnych głębokich dziurach, 
szczelinach i zakamarkach. 
Zachowałem sobie to małe lusterko.  
Kiedy stałem się dorosłym człowiekiem, 
zdałem sobie sprawę, że lusterko ma dla mnie  

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  

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 

Myśli na dzisiaj  
Rzym. 6:23 
„Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz 
darem łaski Bożej jest żywot wieczny w 
Chrystusie Jezusie, Panu naszym.” 
 

Może myślisz, że skoro Bóg zgotował 
zbawienie z łaski, to już nic nie pozostaje ci do 
zrobienia. Tak jednak nie jest.  
Czy nie widzisz, że musisz przyjąć to, co Bóg ci 
daje? Jeśli ktoś chce ulżyć twemu pragnieniu i 
podaje ci kubek wody, to nic się nie zmieni, 
jeśli nie sięgniesz po niego ręką.  
Rzeczą lekarza jest, by ci przepisał lekarstwo, 
lecz na pewno nie pomoże ci, gdy go nie 
zażyjesz.  
Chcąc otrzymać dar łaski Bożej, życie wieczne, 
musisz przyjąć Jezusa Chrystusa.  
Tylko ci, którzy Go przyjęli, dostali prawo stać 
się dziećmi Bożymi (Ew. Jana 1:12).  
Wybór jest bezwzględnie niezbędny, nie 
możemy niczego przyjąć, jeśli nie 
zdecydowaliśmy się na to.  
Potrzebna jest wiara, istnieje jednak różnica 
między wierzeniem umysłem, a przyjęciem w 
sercu.  
Wierzysz, że możesz zejść po schodach w dół. 
Ale schody nie zaprowadzą cię na dół, jeśli po 
nich nie będziesz stąpał.  
Wierzysz, że pociąg dowiezie cię do miejsca 
przeznaczenia, ale nie dojedziesz do celu 
podróży, jeśli nie wejdziesz do pociągu. 
Wierzysz, że Jezus może cię zbawić. Lecz nie 
będziesz zbawiony, dopóki nie zaczniesz 
postępować wiarą i dopóki Mu nie zaufasz. 
Ufność bowiem jest warunkiem zbawienia. 
 

„Po zewnętrznej stronie drzwi ludzkiego 
serca nie ma klamki. Mogą one być 
otwierane tylko od wewnątrz.”William Barclay 
 

http://relrefleksje.republika.pl/kartki/kartki7.html 

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   

jeszcze większe znaczenie niż poprzednio. 
Dzięki niemu zrozumiałem, że i moje życie 
może przekazywać światło. 
Ja też jestem fragmentem lustra, którego nie 
znam w całości.  Poprzez wszystko to, kim 
jestem i co czynię, mogę przekazywać światło – 
światło prawdy, zrozumienia, świadomości, 
dobra, czułości – światłość, która powinna 
docierać do ciemnych zakątków ludzkiego 
serca, by móc zmienić choćby jego odrobinę. 
Być może dostrzegą to również inni i oni także 
zechcą czynić podobnie. 
W tym właśnie zauważam sens życia”. 
                                                      Bruno Ferrero 
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Kalendarz                                                            Calendar 

Drodzy Solenizanci,  
 

życzymy, aby dalsze lata  
Waszego życia obfitowały  

w niekończącą się miłość  
i hojne błogosławieństwa Boże. 

Niech Was nigdy nie opuszcza dobre  
zdrowie i uśmiech niech nigdy nie gaśnie  

na Waszych twarzach.  
Niech Bóg darzy Was i Wasze rodziny 

pokojem, radością i nadzieją.                                                           
 

Rodzina zborowa 

 

to our Seniors 

Jadwiga Jóźwiak   88 
 

Ludwik Kozioł   87 
 

Kazimiera Pinkowska   85 

19.05.12 Sobota Wieczór poezji i Pieśni Religijnej  Wantirna PL 

20.05.12 Sunday Heritage College Open Day 

22.05.12 Wtorek Klub Seniora Maranatha  

25.05.12 Piątek/Friday Zebranie nauczycieli /Teachers’ Meeting  

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   
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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    

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 

Offering Today: ADRA –  
Disaster and Famine Relief 
These funds are used to provide  
clothing, food, medical and 
other relief supplies, shipping 
costs, personnel and other 
activities associated with emergency need, for 
victims of major disasters, caused by such 
events as earthquakes, famines, cyclones, 
floods, fires, war and civil strife. A tax 
deductible receipt can be provided on the 
provision that the funds are given through the 
tithe envelope system with the donor’s name 
listed. 

 

WOMAN TO WOMAN 
 
 
 

Are you under too much stress,  
not enough time for everything?  

 
Then this is for you.  

 
Come along to a presentation about the 
amazing connections between thoughts, 
emotions, perceptions, your health & what 
you can do about it.   
When:              Saturday May 26 at 5:45 pm 
Where:              Hall of the Dandenong Polish- 
                             Australian SDA Church 
What to bring: Positive attitude & a plate to 
                             share  

Marie Wawruszak 
Local Women’s Ministry Coordinator 

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 

Nominating Committee   
elected by the Selection Committee and 
voted in by the church last Sabbath, 12 May: 
Peter Grochocki, Tadeusz Kania, Barbara 
Ostrowska, Anna Selent, Barbara 
Stojkowicz, Wiesiek Urbaniak, Witek 
Wawruszak. 
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To Keep Our Children Safe... 
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. 
             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 
Healthy Vegatarian/Vegan Cooking  
Program at our church 
Sundays, July 8, 15, 22   

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 

Flee the Pea!  
Preacher was strolling through a village.  
As he walked along, he saw a man going down 
the road with a herd of pigs following in line 
behind him like sheep following behind a 
shepherd.  
This was a very unusual sight, because pigs, 
ordinarily, are very self-centered, independent 
creatures that never follow anyone. So the 
preacher asked, "Sir, how do you get those pigs 
to follow you like that?"  
"Oh, it's easy," the farmer said. "I have a sack 
full of peas in my pocket; and I just keep 
walking, occasionally dropping a pea on the 
road behind me.  The pigs follow along 
wherever I drop a pea and gobble it up, never 
caring where I'm leading them."  
"That's very clever!" said the pastor. "By the 
way; where are you leading them?" And the man 
said, "To the butcher's shop, of course."  
 

The devil often follows the same strategy.  
The Bible warns us, "Be sober, be vigilant; 
because your adversary the devil walks about 
like a roaring lion, seeking whom he may 
devour" (1 Peter 5:8; NKJV). But he rarely 
carries a big sign that says, "Follow me, so I can 
devour you." He knows we wouldn't follow him 
if he was that obvious. Instead, he works subtly 
to draw us away from God's good will for our 
lives.  
Just like the farmer in that story, the devil drops 
little, fleshly temptations in front of us through 
the elements of our culture: a suggestive movie 
or television show here; an off-color story or 
inappropriate joke there; a seductive 
advertisement or pop song here; a pornographic 
magazine or web page there.  
And if we aren't alert, we follow along behind, 
picking such things up and thinking, "I can 
handle this.This isn't so bad. It's just a little pea, 
after all. It tastes good. Who's it going to hurt?  
Who's going to care? Who's going to know?"  
 

 

We gobble these tempting little "peas" up, one 
after another; never realizing that they're 
forming a straight line that is leading us down a 
slippery slope to destruction and loss.  
The answer that the Bible gives to such things is 
summed up in one word:  
”Flee” (1 Corinthians 6:18).  
 
 

 
As followers of Jesus Christ, let's remember 
the devil's strategy; and by His help, let's 
”FLEE THE PEA!”  
By Greg Allen http://www.laughandlift.com 

Heritage College OPEN DAY Tomorrow  
Are you looking for a school that enriches lives 
and prepares young people for a life of 
meaning and purpose? Do you want your 
children to attend a school where the learning 
potential of all students is fostered, where the 
welfare of students is nurtured and where a 
concern for others and a sense of self-discipline 
are priorities.  Then look no further. 
Heritage College is having an Open Day on 
Sunday 20 May from 10am - 2pm.   
Let some of our students show you around the 
campus and our new Multi-Purpose Centre and 
then join us for tea and scones in the dining 
room. We are at 333 Centre Rd, Narre Warren 
South. 

Do you need a handy person? 
Handy man is waiting for your request. 
Please contact Bulletin secretary G Jankiewicz 

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 

last week:   Ethan Mrozowski 13.5 
Kazimiera 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 

today:          Ryszard Widuch 19.5 

next week: Izabella Danziger 20.5 (1 year old!) 
Monica Kane 20.5 
Danuta Michalska 20.5 
Nathan Wasilewski 20.5 

Leszek Hanas 21.5 
Dane Patryarcha 24.5 
Piotruś Patryarcha 24.5 
Matty Patryarcha 24.5 
Beata Szymala 25.5 
Kornelka Jaworski 26.5 

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: 

Życzymy wszystkim miłego Sabatu 
  

Happy Sabbath to All! 

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  


