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Polish Seventh-day Adventist Church 
Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 
 

100 James Street,   Dandenong    VIC,      3175 
 

www.dandypolish.org.au              Dandenong Adventist 
 

Senior Pastor:  Roman Chalupka      M  0432 058 233  
Intern / Youth Pastor:  Josh Stadnik     M  0430 412 418  

“And remember always to practice 
God’s methods of love—beneficence, 
sharing, and giving to others—for such 
service reveals God’s methods and is 
pleasing to Him.” 

 

—Hebrew 13:16                         The Remedy NT 
 

▪▪▪ 
 

“Spread love everywhere you go. Let no 
one ever come to you without leaving 
happier.” 

„Nie zapominajcie czynić dobrze i 
dzielić się z innymi — ponieważ takie 
ofiary podobają się Bogu.” 
 

—Hebrajczyków 13:16                            Biblia SŻ 

 

▪▪▪ 
 

„Rozlewaj miłość wszędzie, gdziekolwiek 
jesteś. Nie dopuść, by ktokolwiek, kto 
cię spotkał, odszedł od ciebie mniej 
szczęśliwy, niż był, zanim cię spotkał”. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
Welcome to all, who have come to worship the King of kings today. 

We hope you find joy, peace, friendship and spiritual uplifting.  
 

Witamy wszystkich, którzy przybyli, aby oddać cześć Królowi królów. 
Ufamy, że znajdziesz tu radość, pokój, przyjaźń i ucztę duchową. 
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—Pacific Adventist University  

—Szkoła Sobotnia (dary misyjne)  
 

OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

● Koperty zborowe  
● eGiving: https://egiving.org.au/ 
● Konto bankowe Zboru: 
   BSB 033-341      59749 

—Pacific Adventist University  
—Sabbath School (mission) offering  

 

GIVING OPTIONS:  

● Church envelopes  
● eGiving: https://egiving.org.au/ 
● Church Bank Account 
   BSB 033-341      597491  

dzisiejsze dary today’s offering 

12.06: – Pr Vadim Butov 
19.06: – Pr Roman Chalupka 
26.06: – Pr Jan Krysta 

12.06: – Pr Roman Chalupka 
19.06: – Pr Simon Hutton 
26.06: – Jeremy Choo 

plan usługiwania preaching schedule 

____________________________________________________________________________ 

program nabożeństwa / today’s service PL EN 
 

▪ 9:30am – Nabożeństwo PL / Church Service PL 
 

Pr Vadim Butov 

 
▪ 10:45 – Szkoła Sobotnia / Sabbath School  PL & EN 

 

 
▪ 12:15pm Church service EN    

 

Pr Roman Chalupka 
 

“The worship service  
of a church revived by the  
Holy Spirit becomes a  
moment of pleasure and  
power in the presence of  
the Lord.”  
 

—Unknown 

“Nabożeństwo w kościele  
ożywionym przez  
Ducha Świętego  
staje się chwilą  
przyjemności i mocy  
w obecności Pana.” 
 

—autor nieznany 



 

informacje dla zboru  ( 12 czerwca ) 
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PL 
Dzisiejsze dary — Pacific Adventist University 
  

Wesprzyjmy PAU w zrealizowaniu projektu nauczania online. Blokady COVID-
19 w Papui Nowej Gwinei przetestowały wszystkie systemy Pacific Adventist 
University (PAU) pod względem nauki online. PAU musi dalej inwestować w 
możliwości uczenia się online i być w stanie transmitować na żywo nabożeń-
stwa, aby wspierać wspólnotę uniwersytecką, a jednocześnie wspierać kościół 
w Papui Nowej Gwinei. Bądźmy hojni.         
 

—https://vic.adventist.org.au/AUC-Offering-Schedule 

Pacific Adventist University (PAU) zlokalizowany 
jest w pobliżu Portu Moresby, stolicy Papui-Nowej 
Gwinei. Uniwersytet został założony w 1984 roku i 
obecnie oferuje studia licencjackie i/lub 
magisterskie w zakresie nauk o sztuce, nauk 
humanistycznych, biznesie, edukacji, naukach 
ścisłych, naukach o zdrowiu i teologii. Uczelnia 
charakteryzuje się dużym umiędzynarodowieniem 
oraz zróżnicowaniem kulturowym, zarówno wśród 
kadr, jak i studentów.         —https://www.google.com/search 

____________________________________________________________________________ 

W obecnym kwartale prezentujemy  
Wydział Interamerykański, który  
obejmuje kraje i terytoria Morza 
Karaibskiego, Ameryki Środkowej i 
północnej części Ameryki Południowej.  
Region ten zamieszkuje prawie 300  
milionów ludzi, w tym 3,75 miliona to  
członkowie ADS /jeden adwentysta 
na 80 osób/.  
 
Projekty misyjne finansowane  
z darów 13. soboty:  

Otwarcie Centrów Lepszego Życia w 13 
uniwersytetach i szkołach wyższych, w  
których studenci będą mogli szkolić się 
aby zostać misjonarzami:  

▪Universidad Adventista de las 
Antillas, Puerto Rico  
▪Universidad Adventista de Colombia  
▪Seminario Teologico Adventista de 
Cuba  
▪Universidad Adventista Dominicana  
▪Universidad Adventista de Haiti 
▪Universidad Linda Vista, Mexico 
▪Universidad de Navojoa, Mexico 
▪Universidad de Montemorelos, Mexico 
▪Universidad Adventista del Norte del 
Caribe, Jamaica  
▪Universidad Adventista de 
Centroamé-rica, Costa Rica 
▪Universidad Adventista del Sur del 
Caribe, Trinidad  
▪Instituto Universitario Adventista de 
Venezuela 
▪Colegio Universitario Adventista de 
Belize       https://am.adventistmission.org/ 
 

Pamiętajmy o specjalnych darach, 
abyśmy mogli wesprzeć pracę ewange-
lizacyjną, do której wszyscy jesteśmy 
powołani.  

13. Sobota — 26 czerwca  

WYDZIAŁ INTERAMERYKAŃSKI ▪ 2021   



 

Ogłoszenie 
 

Poszukujemy osoby lub osób 
zainteresowanych cotygodniowym 
sprzątaniem naszego kościoła na czas 
kilkumiesięcznej nieobecności 
obecnego opiekuna. Prosimy zwrócić 
się do Kierownika Komitetu Admin.,  
br. Wojtka Klauzy w celu uzyskania 
szczegółów związanych z tą pracą.                      
 

—Kierownictwo Zboru 
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myśli zebrane ...  Zebranie Rady Zboru 
 

Wtorek 22 czerwca 2021 

Wszelkie uwagi i punkty na agendę 
proszę kierować do Sekretarza Zboru, 
do soboty wieczór, 19 czerwca. 
Tematy podane po tym terminie 
zostaną przeniesione na kolejne 
posiedzenie Rady Zboru.  

Nie możesz przybyć na zebranie? 
Proszę, powiadom sekretarza zboru.  
Dziękuję za współpracę.  —Marzena Kania  

 

Polskie audycje radiowe 
każda  ŚRODA   
22.00  —23.00 
na falach 92.3 FM  

Radio “Głos Nadziei” 
każdy PIĄTEK 
18.00 —18.30  / 20.30 —21.00   
  

FM 89.7 MHz /www.pbafm.org.au  

Bóg dał nam światło osobliwe dlatego, 
że pragnie, byśmy dążyli do widzenia  
i oglądania niedostępnego światła, 
jakim jest sam Bóg.  
Dał nam zapachy kwiatów, byśmy się 
zwracali do wiecznej słodyczy Bożej w 
Bogu.  
Dał nam rozmaitość dźwięków i 
melodii, by nas zapalić miłością do 
wiecznych hymnów w chwale 
świętych.  
Dał nam nieprzeliczoną rozmaitość 
smaków w pokarmach i napojach, by 
nas przepoić miłością do wiecznych 
rozkoszy w Bogu.         
 

—Vincenzo Pallotti  

Boża przyjaźń wychodzi ci naprzeciw 
w każdym uśmiechu, w każdym 
kwiatku, w każdym dobrym słowie. 
Wszystkie małe radości są wtedy 
wystarczająco wielkie.   
Jeżeli umiesz cieszyć się z małych 
rzeczy, przebywasz w ogrodzie 
pełnym radości.              
 

—Phil Bosmans  

▪ ▪ ▪  

Dwa kielichy… 
 

Zło w tym świecie rośnie i pęcznieje 
do najciemniejszych granic, jak nigdy 
przedtem.  
Tak samo, sprawiedliwość Chrystusa 
urośnie do granic nigdy dotąd  
niespotykanych.  
Albo stajemy się bardziej sprawiedliwi, 
albo jeszcze bardziej źli.  
Nie ma nic pomiędzy.                                                           

 

—Dr Esmie Branner 
 

“Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok 
narody, lecz nad tobą zabłyśnie PAN,  
a Jego chwała ukaże się nad tobą” 
 

—Księga Izajasza 60: 2  BW Zebrania modlitewne: 
ŚRODY, 7pm 

na zoom:  

 

https:/adventistchurch.zoom.us/j 
ID: 744 471 6466       Zapraszamy! 

▪ ▪ ▪  



 

Starsi Diakoni/Senior Deacons 
 

Marek Fikiert   
Barbara Ostrowska   
 

Usługi Społeczne /Community Services 
Małgosia Kelly   
 

ADRA Community Café 
Tomek Kasprzak   
 

Tabita/Dorcas’ Society 
Violet Czapnik  
 

Księgarnia Zborowa/Church Bookshop 
Marzena Kania   

Starsi Zboru /Elders: 
 

Henry Wawruszak /Head/  
Jacek Patryarcha   
Ewa Grzelak   
 

Sekretarz Zboru/Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru/Church Treasurer 
Wojtek Klauza   
 

Szkoła Sobotnia/Sabbath School 
 

Damian Wasilewski  
Marek Smalec   

/ PL EN  
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kontakty  /  contacts 

        co przed nami ...   /  upcoming events 

14.06.21 Poniedziałek/Monday –ADRA Community Café & Relief Centre

15.06.21 Wtorek/Tuesday –Queen’s Birthday Public Holiday 

15.06.21 Wtorek/Tuesday –Klub Seniora Maranata (?) 

16.06.21 Środa/Wednesday –Spotkanie modlitewne na ZOOM

22.06.21 Wtorek/Tuesday –Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

26.06.21 Sobota/Saturday –13. sobota /13th Sabbath

26.06.21 Sobota/Saturday –Zebranie Zborowe/Business Meeting 

Proszę o przysyłanie ogłoszeń do 
WTORKU wieczora emailem lub SMS. 
 

Proszę pamiętać: spóźnione  ogłoszenia  
są mile widziane, ale ich opublikowanie 
może wymagać odczekania do  
następnego tygodnia. 

Please, submit all notices by   
TUESDAY evening by email / SMS. 
 

Please note that late notices are 
welcome, but may have to wait  
until the following week to be 
published. 

 

                                                Church Bulletin    0418  595  414 
                                 Grażyna Jankiewicz   graciela6@gmail.com 



 

church news  ( June 12 ) EN  
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13th  Sabbath — June 26  

This quarter we feature the Inter-
American Division, which includes 
countries and territories in the  
Caribbean Sea, Central America, and 
the northern part of South America. 
The region is home to nearly 300  
million people and has a SDA  
membership of 3.75 million. That’s a 
ratio of one Adventist for every 80  
people.  
This quarter’s 13th Sabbath projects 
are unique: All thirteen universities 
and colleges in the division will receive 
part of the 13th Sabbath Offering to 
establish a Better Living “center of in-
fluence” where students can train to 
become missionaries.  
 

13th Sabbath Projects 
Offering this quarter will help the 
Inter-American Division to open 13 
Better Living centers of influence, 
one at each of the following:  

▪Antillean Adventist University,  
Puerto Rico  
▪Colombia Adventist University  
▪Cuba Adventist Theological Seminary 
▪Dominican Adventist University  
▪Haitian Adventist University Academy 
▪Linda Vista University, Mexico 
▪Navojoa University, Mexico 
▪Montemorelos University, Mexico 
▪Northern Caribbean University,  
Jamaica  
▪Central America Adventist University, 
Costa Rica  
▪University of the Southern Caribbean, 
Trinidad  
▪Adventist University Institute of  
Venezuela  
▪Belize Adventist Junior College 
 

—https://am.adventistmission.org/ 
 

Let us put aside 13th Sabbath offering 
to support the work of God, to  
which we have all been called.  

Today’s Offering —  
Pacific Adventist University 
  

Help PAU deliver online learning.  COVID-19 
lockdowns in Papua New Guinea has tested all 
the Pacific Adventist University (PAU) systems 
for online learning. PAU need to invest further 
into online learning capacity and to be able to 
live stream worship services to support the  
PAU community and wider church in PNG at 
this time.  Please give generously. 
 

—https://vic.adventist.org.au/AUC-Offering-Schedule  
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Announcement 
 

We are looking for a person/persons 
interested in weekly cleaning of our 
church for the period of several 
months of absence of the current 
caretaker.  
 

Please contact the Head of the  
Administrative Committee, Wojtek 
Klauza for more details related to this 
work.  
 

—Church Leadership  

 

 

Want to know what’s going on in other churches in Melbourne?  

Looking for a job in SDA institutions?  

Want to know about seminars, trainings, camps, activities?  
 

Read IntraViCon!! 

    

IntraViCon VICTORIAN  CONFERENCE  NEWS  

____________________________________________________________________________ 

Religious  Freedom  –This Weekend   
 

June 11-13 
 

Keep aside some time on Sabbath 12 June  
praying for religious freedom in Australia and around the 
world. 

For further information on religious  
freedom go to:  www.freedomforfaith.org.au 

____________________________________________________________________________ 

Further details about these and other 
employment opportunities are available 
at the Conference website: 
Vic.Adventist.org.au 

____________________________________________________________________________ 

Church Board Meeting 
 

Tuesday,  June 22 

If we have the Saviour in our hearts,  
there is no need of fear.  

Living faith in the Redeemer will  
smooth the sea of life, and will  

deliver us from danger in the way that  
He knows to be best.     

 

—The Desire of Ages, p.336  

Please send any agenda items for 
consideration and apologies to 
Marzena Kania by no later than 
Saturday, June 19.   Thank you.  
 

Topics submitted after this date will be 
transferred to the next Board Meeting.  

For this week’s edition of IntraViCon, click below:  
 

https://mailchi.mp/2ab0c58b398b/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon?
e=b3e86e1296 

https://freedomforfaith.org.au/
https://vic.adventist.org.au/
https://mailchi.mp/2ab0c58b398b/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/2ab0c58b398b/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon?e=b3e86e1296


 

 

next week: 
 

 

Eliasz Kania 16.6 
Filipek Wawruszak 17.6 
Daniel Ł uszczak 18.6 
Jonatan Ostrowski 19.6 
Danielle Tomasiuk 19.6 

this week: 
 

 

Olivia Tomasiuk 7.6 
Ewa Zaczek 8.6 
Damian Kot 11.6 
Tomek Chalupka 12.6 
Jarek Kania 12.6 

Studium Biblijne  
na różne sposoby 

 
Bible Study in  
various ways 

 

photo by Asia  

photo by Asia  


