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Kiedy czytamy te słowa rok 2020, który na zawsze zapisze się w naszej pamięci, należy już do historii. 

Niczego nie możemy już w nim zmienić. Coś możemy jednak zrobić jako jednostki i jako wspólnota 

w nowym roku. Lubimy kupować dobre samochody, dobre komputery, dobre meble, dobre ubrania. 

Dlaczego? Ponieważ lubimy dobrą jakość. Chcemy leczyć się u dobrych lekarzy, poszukujemy 

dobrych prawników, chcemy, aby obsługiwali nas dobrzy fachowcy. W religijnym życiu Pan Bóg  

również żąda od nas najlepszej jakości, w naszym nabożeństwie, muzyce, ewangelizacji. Mierność to 

nowy standard, który wydaje się dominować w życiu współczesnego społeczeństwa. Trzeba się temu 

stanowczo przeciwstawić, proponując najlepszą jakość. Kościół bez jakości posiada formę,  

ale nie ma życia. Osoba, która nie prezentuje jakości, ma pozór pobożności, a jej życie jest zaprzecze-

niem mocy. Niech ta refleksja zainspiruje nas do dzielenia się najlepszą jakością w tym nowym roku, 

który wciąż jest dla nas wielką niewiadomą. 

Zapraszam do dzielenia się Waszymi przemyśleniami, przysyłajcie informacje i zdjęcia, które budują 

i zachęcają oraz wpisują historię w naszą pamięć.

Jak zawsze czekam na wasze listy z materiałem, który opublikujemy w następnym Biuletynie.  

Mój adres: j.pollok@uw.edu.pl

Z najlepszymi życzeniami,

pastor Jan Pollok

Zamiast wstępu
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Rok 2020 był bardzo trudnym rokiem akademickim. Restrykcje spowodowane 
epidemią skomplikowały życie zagranicznych studentów w Adelaide. 
Próbowaliśmy wyjść naprzeciw tej grupie społecznej. Oprócz dostarczania 
paczek żywnościowych oraz ciepłego posiłku raz w tygodniu, zorganizowaliśmy 
dla nich specjalne imprezy z okazji zakończenia roku akademickiego 
i kalendarzowego. W połowie grudnia zaprosiliśmy liczną grupę studentów 
na nasz adwentystyczny camp młodzieżowy Ankara nad rzeką Murray River. 
Przygotowaliśmy wiele atrakcji, specjalne zajęcia towarzyskie oraz dużo 
różnych sportów wodnych. To był wspaniały czas zarówno dla uczestników 
jak i organizatorów campu. Na zakończenie roku zorganizowaliśmy specjalną 
kolację wigilijną. Oprócz dobrego jedzenia mieliśmy okazję, aby podzielić się 
swoimi refleksjami na temat mijającego roku. “Jestem wdzięczna zespołowi  
Be well za to, że pokazał nam w praktyczny sposób na czym polega Boża 
miłość. W miejscowości, gdzie mieszkam, nigdy nie miałam możliwości 
nawiązania osobistego kontaktu z naszym księdzem. Tutaj mogłam 
doświadczyć tego w tak krótkim czasie.” powiedziała Moni, studentka 
z East Timor. Cieszymy się, że trudna sytuacja spowodowana epidemią 
zmobilizowała nas do zainteresowania się potrzebami innych ludzi, którym 
mogliśmy służyć i być dla nich dłońmi i stopami Chrystusa. 

Podsumowanie  
programu „Be well”  
w College Park
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29 listopada 2020, po długiej przerwie 
spowodowanej epidemiologicznymi 
restrykcjami, liczna grupa członków 
naszego zboru oraz towarzyszących nam 
gości spotkała się na pikniku. Przeżyliśmy 
fantastyczny czas. Wiosenna zieleń, 
ciepły słoneczny dzień, był wspaniałą 
okazją, aby odnowić przyjaźnie i nawiązać 
nowe znajomości. Przy okazji pikniku 
pożegnaliśmy rodzinę Marków, którzy po 
wielu latach pobytu w Adelaide postanowili 
przenieść się w okolice Newcastle. Odejście 
z naszego zboru rodziny Marków jest dla 
nas smutnym wydarzeniem, z drugiej 
strony cieszymy się, że będą mogli cieszyć 
się obecnością swoich dzieci i wnuków, 
z którymi będą mogli przebywać na co dzień.

Post-covid’owy  
piknik w Adelaide
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Jubileusze

Maria Rawińska

Maria urodziła się 17 października 1930 roku w miejscowości 
Iwacewicze koło Brześcia. Do Australii przybyła w 1950 roku.  
W Adelaide zapoznała się z kościołem adwentystów i dołączyła 
wraz z mężem do kościoła w College Park. Siostra Maria przez wiele 
lat była bardzo aktywną wolontariuszką ADRA. Przygotowywała 
i wysyłała setki paczek pomagając w ten sposób wielu ludziom 
zarówno w Polsce jak i w Australii.

Bolesław Ganczarczyk

Brat Bolesław dołączył do grona 80-latków w kościele w College 
Park 22 października 2020. Urodził się w Bielsku-Białej i przyjechał do 
Australii wraz z rodziną w 1982 roku. Przez pond 10 lat zajmował się 
edycją lokalnego biuletynu Echo, w którym publikował wiadomości 
teologiczne oraz historyczne z życia kościoła.
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Dandenong

19 grudnia 2020 w kościele 
w Dandenong odbył się chrzest 
czterech osób: Jessiki i Adriana 
Kaniów oraz Barbary i Ryszarda 
Kędzierskich. Chrzest prowadzili 
pastorzy Paweł Ustupski i Roman 
Chalupka. Barbara i Ryszard 
zapoznali się z poselstwem 
adwentowym w czasie programu 
ewangelizacyjnego Revelation 
Today, który prowadził  
pr John Bredshow w roku 2019. 
Zbór w Dandenong wzbogacił się 
o cztery osoby zaangażowane 
w życie naszej wspólnoty. 

Chrzest 
w Dandenong
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Dandenong

Tradycyjnie w naszym zborze z okazji Nowego Roku 
organizujemy nabożeństwo. Ponieważ restrykcje związane 
z pandemią zostały rozluźnione i w tym roku udało się  
31 grudnia w  godzinach wieczornych zorganizować specjalne 
spotkanie, które składało się z dwóch części – z krótkiego 
przemówienia pastora Romana Chalupki, wspólnego śpiewu 
i modlitw, a następnie z małego poczęstunku i programu 
towarzyskiego oraz konkursu. Wracaliśmy do domów 
z nadzieją, że Nowy Rok będzie lepszy i radośniejszy, niż 2020. 
Takie właśnie życzenia kierujemy do wszystkich czytelników 
Biuletynu Polonii Adwentystycznej w Australii. 

Jan Smalec

W dniu 11 października obchodził swoją 
97 rocznicę urodzin Jan Smalec.  
Brat Jan trzyma się dobrze, jak zawsze 
dopisuje mu wspaniałe poczucie 
humoru i chociaż brak już energii jaką 
cieszył się we wcześniejszych latach, 
jest nadal samodzielny, przybywa do 
kościoła, gdzie chętnie uczestniczy 
w nabożeństwach. 

Noworoczne spotkanie  
zboru w Dandenong

Jubileusz
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Wantirna

W sobotę 31 października 2020, 
po długiej przerwie spowodowanej 
epidemią mogliśmy się ponownie 
spotkać w naszym kościele  
w Wantirna. Chociaż nasza 
grupa nie była liczna – przyszło 
jedynie dziesięć osób – to czas 
nabożeństwa został w większości 
wypełniony śpiewem i wielbieniem 
naszego Pana. Chwała Panu 
za ponowne otwarcie naszego 
kościoła.

W sobotę, 5.12.2020, odbyła się uroczystość 
chrztu Dawida Świerczka. Dawid pochodzi  
z rodziny adwentystycznej i jest zaangażowany  
w pracę zboru w Wantirna. 

„Powrót”  
do kościoła 

Chrzest Dawida 
Świerczka
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Oglądaj nas w każdą Sobotę
o godz. 11:00 (ACST) na kanale YouTube 

livestream

College Park

Collage Park Church Adelaide

https://www.youtube.com/channel/UCmaOKStjjnfoBzg3ZrOJNKQ
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Australia

Ten rok zapisał się w historii naszej cywilizacji  
w szczególny sposób. Był niewątpliwie jednym  
z najdziwniejszych w naszym życiu. Postawił nam 
wiele wyzwań i zmusił do innego spoglądania na 
nas samych, naszych bliźnich, nasz kościół,  
nasze polonijne środowisko. Poprosiłem 
pastorów, którzy zajmują się naszymi 
polonijnymi kościołami o kilka refleksji w jaki 
sposób pandemia zmieniła nasze kościelne 
środowisko. Oto co napisali.

Pastor Roman Chalupka z Dandenong

Okres pandemii uświadomił mi, 
że przyjście Pana jest bardzo 
bliskie. Naprawdę! Nigdy nie 
spodziewałem się tak szybkiego 
rozwoju wydarzeń. Nigdy nie 
wyobrażałem sobie,  
że jedną decyzją można zamknąć 
cały świat. Dzisiaj mamy inny 
kościół, mamy inne formy pracy, 
inne potrzeby i inne troski. Internet 
zdominował życie naszego 
kościoła. 

Faktycznie wykorzystywaliśmy 
Internet w kościele Dandenong 
już wcześniej, jednak w tym roku 
okazało się, że jest to jedyna 
skuteczna forma kontaktu.  
Nie spodziewaliśmy się, że w 
Victorii lockdown potrwa tak 
długo, że faktycznie spotkamy się 
w zborze dopiero w listopadzie 
i to jeszcze w okrojonej ilości. 
Bardzo szybko wprowadziliśmy 
zmiany. Polegały one na tym, że 
zrezygnowaliśmy z tłumaczenia 

całości nabożeństw na rzecz 
dwóch kazań, osobno w języku 
polskim i angielskim ze Szkołą 
Sobotnią pośrodku. Przesunęliśmy 
także godzinę rozpoczynania 
nabożeństwa na 10.  
Wykorzystywaliśmy Internet, 
aby udzielać lekcji biblijnych. 
Zwiększyła się liczba rozmów 
telefonicznych. Chcieliśmy przede 
wszystkim utrzymać łączność 
z członkami naszej zborowej 
wspólnoty. 
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Australia

Pandemia zmobilizowała nas, aby 
zwrócić uwagę na potrzeby innych 
ludzi. Zaczęliśmy przygotowywać 
i rozdawać gotowane posiłki oraz 
paczki żywnościowe. 

Covid-19 przeraził nas tylko 
w pierwszych dniach. Wkrótce 
potem świadomi ograniczeń 
staraliśmy się działać normalnie, 
respektując zalecenia władz. 
Faktycznie pandemia nie skończyła 
się w Victorii w grudniu i trwa 

nadal z wieloma ograniczeniami. 
Pandemia nauczyła nas wiele. 
Niektórych ludzi zmobilizowała 
do zaangażowania się w niesienie 
pomocy. Innych znowu przeraziła 
i spowodowała, że pozostali 
w swoich domach. 

A misja? Może na dobre nam 
wyjdzie, że do spraw kościoła 
przestaliśmy podchodzić bardzo 
instytucjonalnie, a bardziej jak 
do ruchu, a jest to wzorzec, 

który pozostawił nam Jezus. 
Pandemia zamknęła nas 
w domach i może właśnie to 
spowoduje, że otworzymy je, 
aby stały się miejscami spotkań. 
Może nowa sytuacja w jakiej się 
znaleźliśmy otworzy nas bardziej 
na siebie i poprawi nasze relacje, 
zamieniając je w szczerą przyjaźń, 
pełną miłości i troski. 
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Australia

Pastor Irenusz Kral z College Park

Pandemia zmusiła nas do 
zmiany formy nabożeństwa. 
Zaczęliśmy organizować 
nabożeństwa wirtualne przy 
pomocy aplikacji ZOOM. Po 
ponownym otwarciu kościoła 
postanowiliśmy organizować 
dwa osobne nabożeństwa jedno 
po polsku, drugie po angielsku. 
Zdawaliśmy sobie sprawę, że 
wirtualne nabożeństwa nie są 
idealnym rozwiązaniem, ale 
byliśmy za nie bardzo wdzięczni, 
bo dzięki nim mogliśmy 
utrzymywać między sobą więź. 
Musieliśmy stale monitorować 
liczbę osób, które mogły brać 
udział w nabożeństwach. 
Zmiany w sposobie prowadzenia 
nabożeństwa, chociaż początkowo 
wydawały się nam sporym 
utrudnieniem, faktycznie 
ułatwiły i wzbogaciły naszą 
misję. Podwójne nabożeństwa 
znalazły uznanie w oczach gości, 
szczególnie anglojęzycznych. 
Dzięki programowi, który umożliwia 

video konferencję prowadzimy trzy 
wirtualne nabożeństwa modlitewne 
w tygodniu na które regularnie 
uczęszcza ok 40-50 osób.

Pandemia nauczyła nas jak 
wartościowa jest modlitwa. 
Gdyby nasz kościół został 
ponownie zamknięty z pewnością 
zaczęlibyśmy od modlitwy. 
Niestety epidemia spowodowała, 
że staliśmy się trochę leniwi. 
Niektóre osoby, mimo że 
restrykcje zostały wycofane, 
wciąż wolą korzystać 
z wirtualnych nabożeństw.  
W naszym kościele na pewno 
wzrosła jedność, zaangażowanie 
we wspólną modlitwę i troska 
o drugich.

Dzięki systematycznej, wspólnej 
modlitwie zrozumieliśmy jak 
bardzo jest nam ona potrzebna. 
Rozwinęliśmy nową inicjatywę 
w naszym kościele. Codziennie 
od 19:00- 20:00 modlimy się w 
naszych domach w tej samej 
intencji, a w sobotę rano o godz. 

9:00 specjalna grupa spotyka 
się na modlitwie prosząc 
o błogosławieństwo i obecność 
Ducha Świętego podczas 
nabożeństwa.
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Australia

Pastor Tim Shelton z Sydeny

To prawda, że rok 2020 był 
trudnym rokiem, choć pod 
wieloma względami był 
błogosławiony. Podobnie 
jak w całym kraju w czasie 
pełnego lockdown musieliśmy 
się zadowolić nabożeństwami 
wirtualnymi przy pomocy video 
konferencji. Kiedy ograniczenia 
dotyczące zgromadzeń zostały 
zniesione, do naszego kościoła 
prosto z ulicy z najbliższego 
sąsiedztwa przyszło kilka osób. 
To, że ci ludzie dołączyli do nas 
w tych niepewnych czasach było 
prawdziwym błogosławieństwem 
dla naszego kościoła.

Frekwencja na spotkaniach 
modlitewnych potroiła się w 
czasie, gdy kościół był zamknięty. 

Teraz gdy ponownie możemy się 
zgromadzać liczba osób, które 
uczestniczą w nabożeństwie jest 
co najmniej dwukrotnie większa niż 
przed COVID-19.

Mam wrażenie, że spotkania 
modlitewne online umożliwiły 
większej liczbie osób włączyć się 
w program modlitewny, co jest 
bardzo pozytywnym elementem. 
Silnie odczuwamy Bożą obecność, 
która objawiła się w formie 
rożnych uzdrowień wśród naszych 
członków, a także przyciągnęła 
do naszego zboru ludzi z naszego 
sąsiedztwa.

Smucimy się, ponieważ trzy rodziny 
z naszego zboru opuściły Sydney  
i przeprowadziły się do NSW  
i Brisbane. Bardzo tęsknimy za 
nimi. Z drugiej strony cieszymy się, 

ponieważ wiemy, że Pan Bóg ich 
prowadzi, a oni odpowiedzieli na 
Boże wezwanie, które zostało 
włożone do ich serc.

Smucimy się również, ponieważ 
kilka osób z powodów 
zdrowotnych nie może 
przychodzić na nabożeństwa do 
naszego kościoła. Kilka starszych 
osób musiało przenieść się do 
domów opieki. Pamiętamy o nich 
wszystkich w naszych modlitwach. 

Mamy nadzieję, że nasz kościół 
nadal będzie miejscem schronienia 
dla naszych członków, i naszych 
sąsiadów. Wierzymy, że Pan Bóg„ 
nie odstąpi od nas ani nas nie 
opuści” (Joz 1,5).
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Pastor Paweł Ustupski z Wantirna

Pandemia powaliła na kolana cały 
świat. Nas w pewnym sensie, także.

Doświadczenia roku 2020 uczą 
nas, adwentystów, pokory 
w interpretacji przyszłych 
wydarzeń. Lepiej zrozumieliśmy, że 
przyszłość jest nieprzewidywalna. 
Nasze zrozumienie wydarzeń 
eschatologicznych jest pewne 
i prawdziwe, ponieważ jest 
zbudowane na Biblii. Musimy 
jednak przyznać, że znamy tylko, 
kontury, a szczegóły objawi nam 
dopiero przyszłość. 

Rok 2020 przypomniał nam 
boleśnie, że nasze programy, 
plany misji, zjazdy mogą w jednej 
chwili ulec kasacji. Z drugiej strony 
ten rok zwrócił naszą uwagę jak 
ważne jest zaufanie Bogu. Dzisiaj 
trudno jeszcze ocenić straty, jakie 
spowodowała epidemia. Ale może 
to doświadczenie zbliżyło wielu z 
nas do Boga? 

Jako kościół zostaliśmy zmuszeni 
do zaakceptowania nowych, 
elektronicznych metod komunikacji 
i przekazywania informacji. Musimy 
uczyć się tych nowych ‘technologii”. 
Internet i elektronika okazały się 
nie tyle opcją ile koniecznością. Tak 
łatwo jest dzisiaj rozpowszechniać 
informacje na masową skalę, a to 
oznacza, że oprócz wiadomości 
dobrych docierają do nas i te złe, 
fałszywe. Nie mamy możliwości 
eliminowania ani korygowania 
fałszywych informacji, różnych teorii 
spiskowych, które wprowadzają 
zamieszanie i niepewność. W czasie 
tak łatwego rozpowszechniania 
różnych sensacyjnych wieści, 
potrzebujemy niebiańskiej mądrości 
i nieulegania emocjom. 

Musieliśmy zamknąć nasze 
budynki kościelnych i w ten 
sposób zostaliśmy zmuszeni do 
nauczenia się jak radzić sobie bez 
nich i równocześnie zachować więź 
z Bogiem i ze sobą.  

Czy nie był to okres w którym Bóg 
przygotowywał nas do trwania w 
wierze w trudnych warunkach bez 
oparcia się na zorganizowanym 
kościele oraz do misji bez biur?

Czy wszyscy wrócą do wspólnych 
zgromadzeń? Być może dla 
niektórych pandemia nigdy się 
nie zakończy. Innym wyzwaniem 
jest potrzeba zachowania 
jedności. Kto ma rację, covid’owi 
i szczepionkowi sceptycy, czy 
ci którzy noszą maseczki? Jak 
łatwo w postcovidowym świecie 
spolaryzować kościół! 

Czy są pozytywne elementy 
epidemii? Tak, wielu ludzi 
pragnie duchowego kontaktu 
i prosi o modlitwę. Epidemia 
obudziła w nas pragnienie pracy 
charytatywnej. Jednak dopiero 
przyszłość pokaże, jak Bóg 
wykorzystał doświadczenie roku 
2020 aby wielu nie zginęło, ale 
miało żywot wieczny.
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Helena Kononiuk
(Adelaide)

17 października 2020 zmarła 
Helena Kononiuk. Helena 
urodziła się 12 września  
1925 roku w Warszawie.  
Do Australii przyjechała  
wraz z mężem Edwardem  
w 1964 roku. Przez cały okres 
pobytu w Australii była 
wiernym członkiem kościoła 
w College Park. Pogrzeb 
prowadził pastor Jan Pollok.

Szymon Plewa  
(Adelaide)

W dniu 9 listopada 2020 
zmarł w wieku 95 lat nasz 
drogi brat Szymon Plewa. 
Szymon urodził się  
23 czerwca 1924 Lipnicy 
Dolnej. Do Australii 
wraz z rodziną przybył 
w 1964 roku. Do końca 
był wiernym, zawsze 
pozytywnie nastawionym 
i optymistycznym członkiem 
kościoła w College Park. 

Felicja Waters  
(Canberra)

Felicja Waters z domu 
Niewiadomska zmarła  
2 października 2020. 
Urodziła się 17 października 
1929 w Warszawie. Do 
Australii przybyła w 1977. 
Była aktywnym członkiem 
kościoła adwentystów  
w Canberra, gdzie pełniła 
funkcję Starszej Zboru. 
Uroczystość pogrzebową 
prowadził pastor Owen Ellis.

Nekrologi
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Krystyna Wawrzonek  
(Sydney)

14 listopada 2020 roku zmarła Krystyna Wawrzonek z domu 
Ostapowicz. Krystyna urodziła się 14 grudnia 1922 we Lwowie. 
Z kościołem adwentystów zapoznała się w latach 30 dzięki 
stryjowi Mieczysławowi Ostapowicz, który był wykładowcą 
w powołanym w roku 1926 adwentystycznym Seminarium 
Duchownym. W czasie II wojny światowej brała udział w ruchu 
oporu. W 1952 roku poślubiła pastora Romualda Wawrzonka.  
Do Australii wraz z mężem i córką przybyła w 1963 roku. 
Mieszkała w Newcastle oraz w Melbourne, gdzie pracował jej 
mąż. Ostatnie lata przeżywała w Sydney. Była osobą niezwykle 
pogodną ze wspaniałym poczuciem humoru oraz głęboką, 
niezachwianą wiarą w Boga. 

Sławomira (Sylwia) Socha   
(Wantirna)

Urodziła się 12 listopada 
1929 w rejonie Kalisza, 
w Polsce. Do Australii 
wraz z mężem Tadeuszem 
przyjechała w listopadzie 
1964 roku. Ostatnio była 
członkinią w polskim kościele 
w Wantirna. Sławomira 
została pochowana 
26.11.2020 na cmentarzu 
w Lilydale, Victoria.

Australia
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Livestreaming nabożeństwa  
w każdą sobotę. Włącz kanał.

Dandenong  
Adventist

@dandyadventist Dandenong Adventist

https://www.facebook.com/dandyadventist/
https://www.youtube.com/c/DandenongAdventist

