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Witamy gorąco w naszym kościele,
gdzie pragniemy wspólnie doświadczyć łaski
i pokoju w naszym Panu, Jezusie Chrystusie

We welcome you warmly to our church today,
to experience grace and peace in our LORD
Jesus Christ

Polski Kościół Adwentystów
Dnia Siódmego

Pan jest opoką moją i twierdzą moją,
i wybawicielem moim. Bóg skałą moją,
jemu ufam; tarczą moją, rogiem zbawienia
mojego, schronieniem moim i ucieczką
moją, wybawicielem moim, który mnie od
przemocy wybawia.

2 Księga Samuelowa 22:2,3

The LORD is my rock, my fortress and my
deliverer; my God is my rock, in whom I
take refuge, my shield and the horn of my
salvation. He is my stronghold, my refuge
and my savior — from violent people you
save me.

2 Samuel 22:2,3



9.30am Studium Biblijne w małych grupach
obecny kwartał: „I zapłakał Jezus: Biblia a ludzkie

emocje”
dzisiejsza lekcja: „Boże lekarstwo na troskę”

10.30am Apel Ewangelizacyjny
Stefanie i Tim Łuszczak

11.00am Nabożenstwo
kazanie: Stefanie and Tim Luszczak

dary: budżet lokalnego zboru &
Ewangelizacja Konferencyjna (dary

przeznaczone na wsparcie konferencyjnych programów
ewangelizacyjnych). Dziękujemy za hojne dary

9.30am Bible Study in small group
this quarter: ”Jesus Wept: The Bible and

Human Emotions”
today’s topic: ”Divine Provision for Anxiety”

10.30am Mission Emphasis
Stefanie i Tim Łuszczak

11.00am Worship Service
sermon: Stefanie and Tim Luszczak
offering: Local Church Budget &

Conference Evangelism (This
offring goes to the support of evangelism in the Vic.
Conference). Thank you for your generous gifts

Program Nabożenstwa Today’s Program

Prowadzenie Sz. Sobotniej: Andrzej Tomasiuk
za tydzień: Zbyszek Jankiewicz

Dyżurny Starszy Zboru: Jan Krysta

Koordynator Nabożeństwa: Damian Wasilewski
za tydzień: Ela Kot

Koordynator muzyki: Ania Selent
za tydzień: Marek Smalec

Tłumaczenie kazania: Tadeusz Jadczuk
za tydzień: Jacek Patryarcha

Sabbath School Leading: Andrew Tomasiuk
next week: Bill Jankiewicz

Elder on duty: Jan Krysta

Worship Coordinator: Damian Wasilewski
next week: Elizabeth Kot

Music Coordinator: Anna Selent
next week: Marek Smalec

Sermon translation: Ted Jadczuk
next week: Jack Patryarcha

Dyżury On Duty

Miesięczny temat kazań Monthly theme for sermon

Styczen:
“Odnowa w Bogu”
(Aspekt duchowy)

08.01.11: Stefanie and Tim Luszczak
15.01.11: Starsi Zboru
22.01.11: Pr Mariusz Wieczorek
29.01.10: Pr Jan Krysta

January:
“Renewal in God”
(Spiritual Aspect)
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last Sabbathattendance

obecnośćubiegłej soboty
Zachody slonca:
Dzisiaj 8:46pm
Piątek za tydzień 8:45pm

Tonight 8:46pm
Next Friday 8:45pm

Sunset times:



Informacje dla Zboru

Zebranie Rady Zboru jutro
Niedziela 9 stycznia 2011, godz. 6pm

Polskie audycje radiowe
programu etnicznego radia 3ZZZ
(FM 92.3MHz) co dwa tygodnie!
Następna audycja–
sroda 12 stycznia, 10 –11pm

Wspólny obiad dzisiaj
Sobota 8 stycznia 2011

Zapraszamy wszystkich –
wraz z naszymi gośćmi i
przyjaciółmi – na wspólny
obiad w holu kościelnym, po

nabożeństwie. Chcemy spędzić wspólnie czas
w miłej atmosferze, dzieląc się przyniesionymi
przez nas ulubionymi potrawami i deserami.

Piknik zborowy:
Niedziela
16 stycznia

Lysterfield Park
from 10am

Garage sale Tabity:
Niedziela 13 lutego 2011
Jeśli pogoda pozwoli, następną sprzedaż
charytatywną będziemy mieli za 5 tygodni.
Jeśli masz rzeczy w dobrym stanie, których już
nie potrzebujesz, przynieś do Tabity, a zrobimy
z tego dobry użytek. Dziękujemy, Tabita

Okólnik Kongresowy (fragmenty)
Data Kongresu 2012 została wybrana tak, aby
jak największa liczba naszych braci i sióstr
mogła przyjechać na to spotkanie.
Dlatego też we wszystkich polskich Zborach
została przeprowadzona ankieta, aby
zorientować się, która opcja czasowa byłaby
najlepsza. Wielu z Was wzięło udział w tym
procesie wskazując, która data jest dla Was
najbardziej odpowiednia.

Na bazie tej informacji, wiekszością głosów
104:47 zdecydowano, że Kongres odbędzie się
w dniach 26-29 stycznia 2012 (dokładne
informacje o wynikach głosowania można
uzyskać od Sekretarza Kongresu).

Po długich poszukiwaniach i pertraktacjach
zdecydowano, że XVIII Kongres Polonii
odbędzie się w Lighthouse Christian College,
927-937 Springvale Rd, Keysborough, Victoria.

L.C.C. został nam udostępniony na czas
Kongresu za bardzo atrakcyjną cenę, a posiada
wiele nowych i odnowionych, klimatyzowa-
nych budynków i sal, doskonale odpowiadają-
cych wymogom Kongresu.
Obiekt ten posiada też wiele innych zalet,
takich jak łatwy dojazd, obszerny darmowy
parking, duży teren boiskowy, itd.

W poszukiwaniu mejsca Kongresu mieliśmy na
uwadze także rodziców z dziećmi – naszą
przyszłość – dlatego też cieszymy się z tego, że
Lighthouse posiada w centrum kompleksu plac
zabaw oraz bardzo dobrze wyposażony pokój
dla rodziców, który będzie atrakcją dla najmło-
dszych i pomocą dla starszych.

Głównym mówcą Kongresu, będzie, zaproszo-
ny z Adelajdy, pastor David McKibben.

Więcej informacji będziemy nadsyłać w miarę
przebiegu przygotowań do Kongresu.

Błogosławieństw Bożych i Jego prowadzenia w
tym nadchodzącym 2011 roku życzy Wam
Komitet Kongresowy Zboru Dandenong.

Zbigniew Jankiewicz
Sekretarz XVIII Kongresu Polonii Adwentystycznej
za Komitet Kongresowy

Popołudniowe spotkanie dzisiaj:
Dzisiaj po obiedzie będziemy mieli okazję
zobaczyć zdjęcia i usłyszeć historie z podróży
Stefi i Tymka do Afryki i Europy.
Jeśli także chciałbyś się udać w te miejsca, albo
jeśli chcesz się dowiedzieć, jakie doświadczenia
przeżyli Tim i Stef, oraz jakich błogosławieństw
doznali, zostań po obiedzie w kościele (ok 2pm)

Zebrania nauczycielskie zawieszone
podczas okresu urlopowego (aż do odwołania)
przez kierownictwo Szkoły Sobotniej.



Serdeczne życzenia z okazji Nowego 2011 roku.
dla Zboru w Melbourne

Kochani. Dzisiaj jest czas składania życzeń. Wiele z nich powtarzamy
przy różnych okazjach. Ale są też szczególne, wyjątkowe,

dla wyjątkowych osób na wyjątkowe okoliczności,.
Najważniejsze, aby były szczere. Zatem – niech takie będą nasze życzenia:

Niech każdy dzień przeżywany będzie w Mocy Najwyższego. Niech codziennie
spełniają się Jego obietnice. Doświadczajcie Boga. Bóg nie obiecał nieba bez chmur,

życia bez problemów. Bóg nie obiecał, radości bez smutku, pokoju bez bólu.

Bóg obiecał siłę na każdy dzień, odpoczynek po trudzie, światło na drogę,
łaskę na czas prób, w trudnościach - pomoc z wysoka, zwycięstwo nad grzechem,

niezawodną przyjaźń, nieśmiertelną miłość i wieczność.

Pan Bóg nie „składa nam życzeń”. On je spełnia. Jego obietnice są gwarantowane. One
są jak gwiazdy na niebie w ciemną noc. Dlatego tak ważne jest, aby je znać.

Wtedy możemy Boga „trzymać za słowo”, doświadczać Jego działania osobistym
życiu i nadal cierpliwie oczekiwać na jego powrót.

„Albowiem ja wiem, jakie myśli mam o was - mówi Pan - myśli o pokoju, a nie o niedoli,
aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją.” (Jer. 29,11)

Kraków 31.12.2010. Pastor – Zenon Korosteński



08.01.11 Sabat/Sabbath Wspólny obiad/Church lunch
Popołudniowe spotkanie/Afternoon meeting

09.01.11 Niedziela/Sunday Zebranie Rady Zboru/Board Meeting

11.01.11 Wtorek/Tuesday Klub Seniora/Seniors’ Club

16.01.11 Niedziela/Sunday Piknik zborowy/Church picnic Lysterfield Park

27.02.11 Niedziela/Sunday Koncert Chopinowski/”Chopin’s 200th Anniversary” Concert

30.01.11 Niedziela/Sunday Ślub Tsion i Gutu/Wedding of Tsion and Gutu

06.02.11 Niedziela/Sunday Szkolenie liderów/Leadership Training with pr Rob Steed

13.02.11 Niedziela/Sunday Garage Sale

Kalendarz Calendar

Wedding
Announcement

We have the honour of
announcing the wedding of

Tsion and Gutu

The ceremony will take place on
Sunday, 30 January, 2011 at

2.30pm in our church.
Pr Stenio Gungadoo will be the celebrant.

Let’s all pray for special support for the young
couple, wishing them a relationship built on the

glorious love of God.

Happy 55th Anniversary
Krystyna & Stefan Wawrzyniak

obchodzą 55 Rocznicę Ślubu.

Na dalsze lata wspólnego życia życzymy,
aby łaska Boża pomyślnie spływała na Wasz dom.
Niechaj Wasza podróż do następnych rocznic obfituje
w dobre zdrowie, pokój i radość.

Rodzina zborowa

Congratulations on

passing your

Exams,

Adriana

Gratulacje

dla Adriany Krysty,

która świetnie zdała MATURĘ!



Church Announancements

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!

Board Meeting tomorrow
Sunday 9 January 2011 @ 6pm

Polish Evangelistic Fund:
As agreed earlier, could we please try to
remember to support the Polish
Evangelistic Fund with the set donation of $30
per member per annum. The $30 fee will sup-
port
evangelistic efforts of Polish Adventist
Community, and cover the subscription of
“Polish Adventist News”. Thank you!

Church picnic
Sunday
16 January 2011

Lysterfield Park
from 10am

Booking of the hall or the church:
To book either the hall or the church for any
function or events occurring during the week
please contact the Church Elder Henry
Wawruszak. For those occurring during
weekend please contact pr Mariusz Wieczorek.

Combined Lunch Today
Saturday January 8

We will be having a combined
lunch after the church service,
to share while we fellowship
and enjoy each other’s

company. Everyone is invited, including our
Visitors and Friends.

Dorcas’ Garage Sale:
Sunday 13 February 2011

Afternoon Meeting Today:
Today after the potluck lunch, we can enjoy
pictures and stories from Tim and Stefi’s trip
to Africa and Europe.
All of you who dream about visiting places like
this, or just want to hear more about the many
blessings they encountered along the road, stay
after lunch in the church (around 2 pm).

18th Congress of the Polish Seenth-
day Adventists in Australia

It has been announced last week that the next
Polish Congress will take place in Melbourne,
26-29 January, 2012.

The date has been decided by a “referendum”
of all Polish SDA churches in Australia and
was the only viable option in view of other
considered dates clashing with either the
Christmas or New Year festivities and making
hiring of venues impossible.

The venue chosen for the Congress is the
Lighthouse Christian College, in Keysborough,
which has undergone extensive renovations
and modernisation.

The main speaker for the event will be Pastor
David McKibben from Adelaide.

If you need more information regarding the
Congress please see Bill Jankiewicz.

Bill Jankiewicz, Congress Secretary

Queensland Floods:
Adra Assists Affected
Families

Following prolonged rains and
devastating floods across Queensland
the Adventist Development and Relief Agency
(ADRA) Australia is working in partnership
with Queensland government and other
responding agencies to provide immediate
emergency assistance to flood affected families.
Continue to article.

ADRA Australia is accepting donations to its
Disaster Preparedness and Response Fund in
support of this response. Donations to this
fund can be made online at www.adra.org.au or
by calling 1800 242 372.

ADRA Australia works with people in
poverty and distress to create justand positive
change through empowering partnerships and
responsible action.



Bible Land Tour:
Croatia, Albania, Greece, Turkey, Israel, Jor-
dan and Egypt with sky air services & pastor
Damir Posavac.
Four weeks in Sep/Oct 2011 (1. 9. – 1. 10.)

Fly with Singapore Airlines A380 to Europe
on an unforgettable Spiritual Journey, great
scenery, modern and luxury buses in Europe,
Turkey and the Middle East, great hotels (4
stars), very good food, trusted leadership.
The Scriptures will come alive as you journey
in some of the steps of the Apostles and Jesus
Himself.
Initial planning needs to be done before the
final booking. A deposit of $500
(non-refundable). Payment for the journey will
be in three instalments, app. January 20,
March 20, and June 20, 2011.

The estimated price for the trip is $8700 which
includes airfares, hotels, breakfasts and din-
ners, entry fees, coaches and guides).
Tips for drivers and guides in some countries,
visas (where applicable) lunches or snacks will
be the responsibility of the tourist. (Allow $14
per day as a minimum for these items)
The Tour will start in Europe from Zagreb but
for some persons it could start from Monte
Negro or even Greece with some discount.
Flight tickets will generally commence at the
same time from Australia but some people
may wish to stay longer in Europe.
Contact: Pr. Damir Posavac
(Has been the leader of similar tours to the
Middle East several times, Pr David Currie will
be with us half of the tour, and another half an
archaeologist Prof Drago Obradovic)
Mobile 0432 593 299 - Phone/fax
03 90771794
Email damir.posavac@optusnet.com.au
Visit Website: www.simplesite.com/
TheBibleTour2011

Position Vacant:
Clerical Assistant/Bursar

Heritage College is seeking to appoint an
enthusiastic and team spirited Clerical
Assistant/Bursar to perform a range of
financial and office services.
Duties will include: processing receipts and
invoices, coordinating government subsidies
for families, fee collection and processing,
maintaining records of budget items and
undertaking other duties assigned by the
Principal.
Applicants should possess good interpersonal
and communication skills and experience in
word processing, bookkeeping and the use of
MAZE software would be desirable.
Initiative, adaptability, responsiveness to
change and a willingness to implement the
College mission statement are essential
attributes.
This is a permanent full time position.
Applications, including a resume and three
referees, should be forwarded to The Chair,
Heritage College School Council, PO Box 293,
Berwick VIC 3806, or by email to
admin@heritagecollege.com.au, by
Friday 14 January, 2011.

Pathfinders Uniforms Needed:
Pathfinder uniforms to loan for camporee if
anyone is willing. Approximately x4 Girls uni-
forms, and x2 – 3 boys uniforms. If anyone
can help can they please contact Julie directly
at joolsgaz@netconnect.com.au or on
03 5354 2624.

Wisdom and
Assurance for 2011

Psalm 1:1-6 (NIV)

1. Blessed is the man who does not walk in the
counsel of the wicked or stand in the way of
sinners or sit in the seat of mockers.
2. But his delight is in the law of the LORD,
and on his law he meditates day and night.
3. He is like a tree planted by streams of water,
which yields its fruit in season and whose leaf
does not wither. Whatever he does prospers.
4. Not so the wicked! They are like chaff that
the wind blows away.
5. Therefore the wicked will not stand in the
judgment, nor sinners in the assembly of the
righteous.
6. For the LORD watches over the way of the
righteous, but the way of the wicked will
perish.



Editor: Grace Jankiewicz 9700 2782; 0418 595 414; graciela6@gmail.com; Print/copy: P. Paradowski

Biuletyn - do wtorku 9pm Bulletin: by 9pm Tuesday

Kontakty/Linki Contacts/Links:
Polski Kościół ADS - Oakleigh 03 9569 0841

Polski Kościół ADS - Wantirna 03 9887 0869

Polski Kościół ADS - Adelaide www.cpchurch.com.au

Kościół ADS - Warszawa Centrum http://www.adwentysci.waw.pl

Victorian Conference http://vic.adventist.org.au

Kościół ADS w Rzeczypospolitej Polskiej http://www.adwent.pl

Hela Kaminska 3.1
Alicja Wrzos 4.1
Karolina Zacharzewska 6.1
Jozef Chmur 7.1
Sameh Morkos 7.1

Happy Birthday to:


