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Zamiast wstępu
Postanowiłem tym razem przywitać Was słowami Psalmu 121, który jest pieśnią wyrażającą
zaufanie do Boga.
Oczy moje wznoszę ku górom: Skąd nadejdzie mi pomoc?
”
Pomoc moja jest od Pana, który uczynił niebo i ziemię.
Niechaj nie da się potknąć twej nodze, niech nie drzemie stróż twój.
Oto nie drzemie ani nie zasypia stróż Izraela”. (Ps 121:1–4)
W naszej nowej rzeczywistości świadomość, że Stróż Izraela nie śpi, ale wiernie czuwa, jest świadomy
wszystkiego co dzieje się w naszym życiu, wnosi do naszego serca pokój. Drugi kwartał zapowiadał
się pozytywnie. Mieliśmy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w naszym kraju ustabilizuje się
i będziemy mogli powrócić do naszych tradycyjnych form społecznego i religijnego życia. Cieszę się,
że mogę przekazać wiele pozytywnych informacji na temat tego co mogliśmy wykonać w czasie od
kwietnia do czerwca.
Jak zawsze zapraszam do dzielenia się tym wszystkim, co dzieje się wokół Was. Wasze informacje są
ważne i ciekawe. Pomagają nam nie tylko zaspokoić nasze zainteresowanie, ale dostarczają nam przede
wszystkim wzorów i przykładów, które możemy zastosować w nowej rzeczywistości, która nas otacza.
Nie Bóg będzie z Wami,
Pastor Jan
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Adelaide

W kwietniu minęła pierwsza rocznica

BUS DLA PROGRAMU BE WELL

działalności programu Be well. Cieszymy się,

W czerwcu na potrzeby naszego programu

że przez cały rok mogliśmy pomagać

pomocy studentom otrzymaliśmy niezwykle

studentom, a także innym ludziom, którzy

hojny dar. Trzej sponsorzy - Victor Harbor

byli w potrzebie. Przygotowywaliśmy dla

ADRA Op Shop, South Australian Department

nich paczki żywnościowe, ciepłe posiłki raz

of ADRA oraz Kościół Adwentystów w College

w tygodniu oraz różne programy integracyjne.

Park przeznaczyli $30 000 na zakup autobusu

W niedzielę 4 kwietnia zorganizowaliśmy

Toyota Commuter Bus, aby wspomóc nasz

całodniowy program integracyjny. Piekliśmy

program Be well. Na wtorkowej kolacji

razem pizze, wyciskaliśmy świeży sok z jabłek,

15 czerwca, kiedy oficjalnie otrzymaliśmy

razem jedliśmy i rozmawialiśmy. Była to świetna

kluczyki do autobusu zebrało się ponad

okazja do pogłębienia naszej znajomości

50 gości. Praca wśród studentów jest

oraz słuchania młodych ludzi, ich problemów

niezwykle błogosławiona. Wielu młodych ludzi

i smutków a także ich radości. W ten sposób

regularnie uczęszcza na nasze programy

troszczyliśmy się o poprawienie jakości ich życia.

religijne, które organizujemy w soboty.

W spotkaniu uczestniczyło 35 studentów. We
wszystkich tych działaniach czuliśmy szczególne
błogosławieństwo i modlimy się, aby Bóg
nadal nas prowadził, gdy próbujemy w różny
sposób odzwierciedlić Jego miłość do innych.
Program Be well został pomyślany jako sposób
nawiązania kontaktów, ze studentami którzy
przyjechali z różnych krajów aby studiować w
Adelaide. Epidemia spowodowała, że ta grupa
ludzi znalazła się w bardzo trudnej sytuacji.
Program realizujemy przy współpracy z ADRA.
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Adelaide

Koncert
charytatywny
W sobotę 22 maja w naszym kościele
w College Park Church zorganizowaliśmy
koncert charytatywny razem z uniwersyteckim
Stowarzyszeniem Studnetów Indonezyjskich.
Koncert miał na celu zebranie pieniędzy, aby
pomóc ludności wiejskiej, która mieszka na
dotkniętych powodzią terenach w Indonezji.
W czasie powodzi która nawiedziła ten kraj
na początku tego roku zginęły setki osób,
a ponad dziesięć tysięcy osób zostało bez
dachu nad głową. W koncercie wystąpił
chór The Ambassadors, pianiści oraz
indonezyjski wokalista. Łącznie zebraliśmy
rekordową sumę ponad 15 000 dolarów,
która została przekazana na konto ADRA
Indonezja. W koncercie wzięło udział wiele
osób z naszego miasta a także bardzo
liczne grono studentów. Na zakończenie
koncertu wystąpiły dwie Indonezyjki, które
reprezentowały stowarzyszenie studentów.
Wzruszenie utrudniało im mowę, młode kobiety
zostały przytłoczone hojnością ludzi, którzy
bardzo głęboko sięgnęli do swoich portfeli, aby
osiągnąć tak spektakularny cel.
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College Park
livestream
Oglądaj nas w każdą sobotę
o godz. 11:00 (ACST) na kanale YouTube
College Park Church Adelaide
www.collegepark.org.au
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Dandenong

Jubilaci
HELENA STRYCHARCZUK ukończyła 99 lat!!
Siostra Helena urodziła się 28 czerwca 1922.
W Australii mieszka od 1988. Bardzo cieszymy się,
że wciąż utrzymuje znakomitą sprawność
intelektualną. Ma świetną pamięć i bardzo dużo
czyta. Każdego dnia korzysta z Internetu. Ostatnio
zapoznała się z obsługą programu zoom i zaczęła
uczestniczyć w spotkaniach modlitewnych oraz
innych spotkaniach organizowanych w Melbourne
na tej płaszczyźnie. Ceni sobie każde kazanie
i zgłasza zapotrzebowania tematyczne.
HALINA WASILEWSKA-ADAMS
ukończyła w maju 80 lat. Urodziła się 8 maja 1941
w Lublinie. Do Australi przyjechała w 1981 roku.
Siostra Halina jest członkiem zboru w Dandenong
Jubilatkom składamy najlepsze życzenia!
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Dandenong

ADRA-CAFE

Kościół w Dandenong stał się znanym miejscem, gdzie ludzie
potrzebujący pomocy mogą przyjść i otrzymać wsparcie.
Nasz program realizujemy regularnie w każdy poniedziałek.
Współpracujemy z organizacją Foodbank, która
dostarcza nam żywność. Przygotowujemy na
miejscu ciepłe posiłki oraz paczki
żywnościowe. Ilość rozdawanych
i dowożonych pod podane przez
Dandenong Council adresy
paczek sięga tygodniowo
około 200. W naszym
programie jest
zaangażowane
około 57
wolontariuszy,
głownie
spośród
wyznawców
naszego
kościoła,
ale także są
wśród nich
osoby które
wcześniej
skorzystały
z pomocy, której
im udzieliliśmy.
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Dandenong

Klub Seniora „Maranatha”

Wystawy Biblii

W drugim kwartale 2021 bardzo sprawnie działał Klub

W drugim kwartale zorganizowaliśmy

Seniora. Wraz z woluntariuszami mamy obecnie w klubie

dwie wystawy Biblii – w Bairnsdale

30 osób. Mieliśmy wycieczki – pikniki w lokalnych parkach

oraz w Warrnambool. W obu miejscach

oraz wyjście do restauracji. Dzięki współpracy z organizacją

przedstawiliśmy dwie sesje wraz

AMCS (Australia Multiculture Community Services) mamy

z prelekcjami na temat historii

do dyspozycji mały bus, który wykorzystujemy jako środek

Biblii. Wystawy cieszyły się dużym

transportu dla naszych seniorów.

zainteresowaniem nie tylko wyznawców
naszego kościoła, ale także gości
ze środowisk pozakościelnych.

Urodziny
19 czerwca 2021 urodził się
mały Charlie Anthony Chalupka.
Charlie wniósł do rodziny
Claudi i Tomka Chalupki,
który jest redaktorem
technicznym naszego Biuletynu
olbrzymi ładunek radości.
Claudi i Tomkowi składamy
najlepsze gratulacje z nadzieją,
że obecność Charli’ego wpłynie
pozytywnie na kształt naszego
Biuletynu polonijnego.
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Gold Coast

Międzynarodowa Kolacja w Reedy Creek
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Reedy Creek,

Pathfinders. Siostry i bracia z kościoła w Reedy

na Gold Coast, jest kościołem międzynarodowym,

Creek mieli okazję zaprosić gości, ubrać stroje

gdzie chwali Boga ponad piętnaście narodów w tym

narodowe i przygotować narodowe potrawy.

również Polacy, Czesi i Słowacy. 5 czerwca 2021

Na kolacji nie zabrakło polskich strojów i stołu

została zorganizowana tu międzynarodowa

z polskimi potrawami. Młodzież przygotowała quiz

kolacja, której celem było zebranie

z wiedzy geograficznej. (Danuta Dolivan-Bass)

funduszu na potrzeby klubu
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Newcastle

Wizyta pastora z Adelaide
W dniu 29 maja mieliśmy przywilej gościć pastora

Po nabożeństwie zorganizowaliśmy wspólny lunch.

Ireneusza Krala wraz z małżonką Mirelą i synem

Mieliśmy okazję, aby porozmawiać i wspólnie

Tymkiem. Ireneusz jest pastorem w naszym bratnim

zachęcić się do pogłębienia naszych przyjacielskich

kościele w College Park. Pastor Kral wygłosił bardzo

relacji i więzi z Bogiem.

ciekawe kazanie pod tytułem “Zdrowy i Prosperujący
Kościół”.
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Sydney

Kościół w
Pendle Hill
Bardzo cieszyliśmy się z tego, że na

Zebraliśmy sporą ilość żywności oraz produktów

początku drugiego kwartału, w kwietniu

sanitarnych, które zostały przekazane ludziom,

ponownie mogliśmy spotykać się osobiście

którzy znajdowali się w trudnej sytuacji materialnej.

na nabożeństwach. Radość nasza była tym

Wzięliśmy również udział w pracy ewangelizacyjnej

większa, że dołączyło do naszego zboru kilka
nowych osób. Niestety radość nie trwała
długo, ponieważ musieliśmy znowu wrócić do
nabożeństw wirtualnych. Jesteśmy wdzięczni
Bogu, że błogosławił nam zarówno w czasie
naszych sobotnich nabożeństw wirtualnych
jak również w czasie spotkań modlitewnych
w środku tygodnia, które prowadziliśmy przy
pomocy programu zoom.
Cieszyliśmy się również z tego, że mogliśmy

wykorzystując sieć bibliotek społecznych na
terenie obszaru metropolitalnego Sydeny.
Na terenie naszego miasta posiadamy obecnie
387 lokalnych bibliotek, do których dostarczamy
książki Wielki Bój, Droga do Chrystusa oraz
literaturę dla dzieci The Hunter Chronicles.
Czekamy z niecierpliwością na zniesienie restrykcji
związanych z pandemią, aby zakończyć tę pracę.
Pozostały jeszcze 194 biblioteki, które chcemy
zaopatrzyć w naszą literaturę.

włączyć się do programu zbiórki żywności
organizowanej przez ADRA Blacktown.
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Wantirna / Oakleigh

Wieczerza Pańska

Spotkania wirtualne

Po długiej przerwie 10 kwietnia celebrowaliśmy

Epidemia, która wciąż utrzymuje się w stanie

w naszym zborze uroczystość Wieczerzy Pańskiej.

Victoria zmusiła nas do szukania nowych

W szczególny sposób przeżyliśmy to nabożeństwo.

możliwości komunikacyjnych. Od kilku miesięcy,

Mimo ograniczeń spowodowanych względami

w każdy piątek o godz. 18.00 pastor Paweł

higienicznymi po raz kolejny doceniliśmy znaczenie

Ustupski organizuje spotkania, które odbywają

pamiątki śmierci Jezusa. Przesłanie, które jest zawarte

się w formie wideokonferencji przy wykorzystaniu

w Wieczerzy Pańskiej posiada naprawdę ponadczasowe

programu zoom. Nasze spotkania cieszą się

wartości, które są aktualne w każdej sytuacji.

popularnością nie tylko w kręgu kościołów
w Wantirna, Oakleigh, Dandenong ale także

Koncert w Domu
Opieki Coronella

w innych miastach naszego kraju oraz w innych
częściach świata. Pastor Ustupski zaprasza do
udziału w programach różnych prezenterów w tym
również z Polski. Naszymi gośćmi byli pastorzy:

W sobotę, 15 maja, odbył się koncert w Domu Opieki

Jacek Matter, Henryk Patryarcha i Zdzisław Ples.

w Nunawading. Jest to instytucja prowadzona przez

Spotkania są otwarte dla wszystkich. Można do

Kościół Adwentystów. Koncert został zorganizowany

nas dołączyć na platformie zoom. Oto numer

przez pastorów - Pawła Ustupskiego oraz Romana

naszych spotkań: 547 866 4236

Chalupkę. Nasi pastorzy służyli nie tylko słowem,
ale również muzyką instrumentalną. Jesteśmy
wdzięczni Bogu za dar muzyki, która wniosła do serc
pensjonariuszy wiele radości.
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livestream
Oglądaj nas w każdą sobotę
na kanale YouTube
Wantirna Polish SDA Church
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Australia

Nekrologi

Antonina Galley
(Newcastle)

Antonina urodziła się
25 października 1929 roku
w Kończycach Wielkich.
Do Australii przybyła w 1960 roku.
Od samego początku była bardzo
aktywnym członkiem. Przez 53 lata
była skarbnikiem naszego kościoła
w Wallsend. Do końca wiernie
wspierała nasz Kościół.
Zmarła 5 maja 2021 roku.
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Olga Belan
(Newcastle)

Olga urodziła się 16 września 1927 roku
w Chinach (w rodzinie rosyjskiej).
Do Australii przyjechała w roku
1959 i początkowo zamieszkała
w Sydney. W 1960 przeprowadziła
się do Newcastle (Wallsend) gdzie
mieszkała do końca życia. Siostra
Olga przez wszystkie lata swojego
pobytu w Australii wspierała
biednych ludzi w Ukrainie i Rosji.
Wysyłała paczki z żywnością i
odzieżą oraz sponsorowała studia
dla wielu pastorów. Przez wiele lat
koordynowała pracę charytatywną
w naszym kościele w Wallsend.
Olga zmarła 23 maja 2021 roku.

Philip Lawton
(Sydney)

30 kwietnia 2021 zmarł brat
Philip Lawton. Philip był
mężem naszej siostry Urszuli
Włodarczyk. Philip urodził się
24 marca 1956. Pozostawił
córki Amy, Cassie, Natalię,
Zofię oraz syna James’a.
Uroczystośc pogrzebową
12 maja 2021 prowadził
pr Tim Shelton w kościele
Kellyville.

Australia

Maria Kłosiński-Styk (Lila)
z domu Szymulska (Oakleigh)

W dniu 25 kwietnia 2021 zmarła
siostra Maria Kłosiński-Styk. Maria
urodziła się w Gdyni, 10 stycznia
1946. Mieszkała na Słowacji,
w Bańskiej Bystrzycy. W 1978 roku
wyemigrowała z dziećmi do Australii.
Była członkiem polskiego kościoła
w Oakleigh. W Australii poślubiła
Mirosława Kłosińskiego. Zmarła
w wieku 75 lat.

Jadwiga Bakowska
(Wantirna)

Siostra Jadwiga urodziła się
1 stycznia 1940. Mieszkała
w Łodzi. Wraz z dziećmi: Beatą
i Pawłem przyłączyła się do
kościoła Adwentystów Dnia
Siódmego. W roku 1982 przybyła
do Australii. Siostra Jadwiga
zamarła 5 czerwca 2021.
Do końca pozostała wiernym
członkiem kościoła w Wantirna.
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Livestreaming nabożeństwa
w każdą sobotę. Włącz kanał.

Dandenong
Adventist
@dandyadventist
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Dandenong Adventist

