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40 / 2021 
 

October 2 / 2 października  

Sunset times 
 

Today—6:25 pm 
Friday, October 8—7:31  pm 

 

Dandenong Polish-Australian Seventh-day Adventist Church 
Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 
 

100 James Street,   Dandenong  VIC,  3175 
 

W  www.dandypolish.org.au            Dandenong Adventist 
 

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

 
“Here is the patience of the saints: here 
are they that keep the commandments 
of God, and the faith of Jesus.” 
 

—Revelation 14:12                                           KJV 
 

▪▪▪ 
 

“The faith of Jesus magnifies and 
expands the law in all its glory, 
which is love.” 

„Tu jest cierpliwość świętych, tu są 
ci, którzy zachowują przykazania 
Boga i wiarę Jezusa”.  
 

—Objawienie 14:12                                  UBG 
 

▪▪▪ 
 

„Wiara Jezusa powiększa i rozszerza 
prawo w całej jego chwale, którą jest 
miłość”.                 

____________________________________________________________________________ 

https://www.dandypolish.org.au/
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–Lokalny Zbór 
–Dary Szkoły Sobotniej 
 

OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

● Koperty zborowe  
● eGiving: https://egiving.org.au/ 
● Konto bankowe Zboru: 
   BSB 033-341      597491  

–Sabbath School  Offering 

–Local Church  
 

GIVING OPTIONS: 

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

dzisiejsze dary today’s offering 

 

02.10: – Pr Roman Chalupka  
09.10: – Pr Jan Krysta  
16.10: – Pr Josh Stadnik  
23.10: – Pr Roman Chalupka  
30.10: – Pr Vadim Butov (?) 

 

02.10: – Pr Josh Stadnik  
09.10: – Jeremy Choo  
16.10: – Pr Jono Gillard  
23.10: – Pr Laolagi Limu  
30.10: – Pr Roman Chalupka  

plan usługiwania preaching schedule 

program nabożeństwa / today’s service PL EN 

ZOOM  https:/adventistchurch.zoom.us/j   ID: 744 471 6466  PL 

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

Pr Roman Chalupka  

 
Szkoła Sobotnia / Sabbath School  online/zoom 

po kazaniu PL/after sermon PL 
 

 

12:15pm Church service EN online   

Pr Josh Stadnik 

 

Nabożeństwo 2 października 
 

  dostępne tylko za pośrednictwem transmisji na żywo. 
Budynek kościelny będzie zamknięty. 

 
This Service, October 2 

 

will only be available via live streaming.  
The church building will be closed to members and visitors. 
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Polskie audycje radiowe 

każda  ŚRODA  22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

 
Polonijne spotkania  

 

każdy piątek, godz. 7pm 
  
 

 
 

1 października—pr Dariusz Lazar 
nr wejściowy na zoom  547 866 4236 

 

gospodarz spotkań: pr Paweł Ustupski 

 

Wantirna Polish SDA Church 

 

 
Zebrania modlitewne 

/Zb  

ŚRODY, godzina 7pm 

 BOŻA 

Otrzymaliśmy dary pieniężne w wys. 
$30.00 & $50.00 
Dziękujmy za nieustające wsparcie, 
które przynosi radość ludziom w 
wielkiej potrzebie. Bóg zapłać! 
 

—Małgosia Kelly, Usługi Społeczne 

„Piątek wieczorem na żywo” 

Piątek 8 października 2021   
godzina 7:30pm (czasu Mebourne) 
 

Program dla Polonii Adwentystycznej 
w Australii, przygotowywany przez 
Studio Living Ministry Media w 
Adelaidzie i nadawany co dwa 
tygodnie w piątki.   

W programie znajdą się najnowsze 
wiadomości dotyczące polskiego 
środowiska adwentystycznego, pieśni, 
modlitwy, refleksje, informacje o 
nowych książkach, programach.  
 

Youtube Living Ministry Media  
lub strona internetowa  
WWW.LMMSA.COM.AU 

Niech miłość świeci  
dla ludzi  
Trwający opresja spowodowana 
sytuacją covidową skłoniła więcej 
mieszkańców Australii niż 
kiedykolwiek do zwrócenia się o 
pomoc do ADRA – a my mamy 
niesamowitą okazję, aby pokazać im, 
jak naprawdę wygląda Boża miłość.  
 

Ale nasza zdolność do bycia latarnią 
nadziei w niepewnym świecie jest 
zagrożona – a ADRA potrzebuje naszej 
pomocy.                             —IntraViCon 

informacje dla zboru  ( 2 października 2021 ) PL 
Lekcje Szkoły  
Sobotniej ?? 
 

Jeżeli KTOŚ jeszcze  
nie posiada podręcznika 
do studiowania lekcji  
Szkoły Sobotniej, proszę się  
zwrócić do pastora Romana, a ON  
z wielką radością dostarczy Ci  
podręcznik. 

http://www.lmmsa.com.au/
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 z myślą o tobie... 

Czy czujesz się zagubiony, głodny, 
spragniony, wyczerpany, pusty, 
niezadowolony? Czy czujesz, że w 
Twoim życiu czegoś brakuje?  
Czy znalazleś się na brzegu bezna-
dziejności? Przeczytaj: 
 

1. On jest Drogą (Jan 14:6)  
2. On jest Chlebem Żywota (Jan 6:35)  
3.On jest Wodą Życia (Jan 4:10–14)  
4. On jest Dawcą Ukojenia (Mat 11:28–30)  
 
Jezus nigdy cię nie zostawił; więcej: 
On jest z tobą nawet teraz, gdy to 
czytasz. Nie jesteś sam.  
Nie zostałeś porzucony, zapomniany.  
On się na ciebie nie gniewa.  
I z całą pewnością — nie jesteś bez 
nadziei! On jest po TWOJEJ stronie. 
Zawsze był i będzie!  
 
W Chrystusie nie jesteśmy zgubieni,  
głodni, spragnieni i wycieńczeni...  
a raczej jesteśmy pełni, zadowoleni  
i pełni życia.                
 

—Lynell LaMountain 

Wyrazy współczucia 
 

Nasze serdeczne, pełne miłości wyrazy współczucia płyną  
do Józka Kasprzaka z powodu zgonu Jego tatusia w Polsce.  

 

Niechaj miłe wspomnienia o tacie, które żyją w Twoim sercu,  
wypełnią pustkę po Nim.  

Po nocy odpocznienia zajaśnieje poranek szczęśliwego spotkania.  
▪▪▪ 

Józef Kasprzak Senior  
ur. 28 lipca 1928 — członek Kościoła ADS w Świdnicy odszedł  
na spoczynek w Chrystusie w poniedziałek 27 września 2021.  

Uroczystość pogrzebowa, którą  poprowadzi Pr Andrzej Majewski  
odbędzie się na cmentarzu w Strzelcach Świdnickich. 

▪▪▪ 
Józef Kasprzak Senior pozostawił dwoje dzieci:  

Józefa i Wandę z rodzinami,  
czworo wnuków (Gosia, Tomek, Dorotka i Piotr) i czworo prawnuków. 

 
„Błogosławieni są odtąd umarli, którzy w Panu umierają”. 

Płaszcz             —Iwona Fijałkowska 
 

Jak ciężki płaszcz, zdejmujesz troskę  
z moich ramion,  
Zapachem pól otaczasz mnie w  
deszczowe dni,  
Gdy będę biec, Ty dajesz siłę, żeby  
powstać,  
A gdy upadnę, pierwszy przy mnie  
będziesz Ty. 
 

Każdego dnia, to Ty mnie budzisz rano,  
Odsłaniasz mi kolory życia spoza mgły, 
Jak pisklę w gnieździe matki puch  
otula  
Tak Ty mnie tulisz i wycierasz łzy. 
 

I jesteś ciągle niczym zapach 
pomarańczy,  
Jak blask słoneczny gdy wychyla się  
zza chmur  
Jak wiatru szept idący żyta łanem,  
Radosny strumień spływający z gór. 
 

Dla wszystkich chwil spędzonych  
z Tobą, Panie,  
Warto jest żyć i iść przez trudny świat, 
By wreszcie dojść, gdzie tylko Ty już 
będziesz,  
Na końcu drogi i u schyłku lat. 
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/ PL EN  

Adsafe 
Estera Klauza  
 

Służba Kobiet /Women’s Ministry 
Ewa Jóźwiak 0414 248 460 
 

Tabita /Tabitha Society 
Violetta Czapnik  
 

Usługi Społeczne / Community Services 
Małgosia Kelly   
 

ADRA Community Café & Relief Centre 
Wojtek Klauza   
 

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

Starsi Zboru /Elders: 
 

Henry Wawruszak  
Jacek Patryarcha   
Ewa Grzelak   
 

Sekretarz Zboru / Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru / Church Treasurer 
Wojtek Klauza   
 

Dział Misyjny /Personal Ministry 
Henry Wawruszak   
 

Szkoła Sobotnia / Sabbath School 
 

Damian Wasilewski  
Marek Smalec   

 

kontakty  /  contacts 

01.10.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie na ZOOM  (Wantirna)

03.10.21 Niedziela/Sunday –Zmiana czasu na letni/Daylight Saving Time starts

03.10.21 Niedziela/Sunday –Koniec wakacji szkolnych/End of school Holidays

04.10.21 Pon./Monday –ADRA Community Café & Relief Centre

06.10.21 Środa/Wed. –Spotkanie modlitewne na ZOOM  (Dandenong)

08.10.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie na ZOOM  (Wantirna)

08.10.21 Piątek/Friday –„Piątek wieczorem na żywo” (Adelaide)

16.10.21 Sobota/Saturday –ADRA Appeal

        co przed nami ...   /  upcoming events 

Daylight Saving time 
 

this Sunday – 3 October 
 

Daylight saving time is a sign that 
the long-awaited warm months  
are approaching.  
Thanks to this pleasure, we sleep 
shorter this Sunday, because  
clocks are put forward one hour. 

Zmiana czasu na letni 
 

najbliższa niedziela – 3 października 
 

Zmiana czasu na letni to znak, że 
zbliżają się długo wyczekiwane  
ciepłe miesiące :)   Za tę przyjemność 
płacimy krótszym snem w niedzielę, 
gdyż wskazówki zegarów przesuwamy  
o jedną godzinę do przodu!  
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It doesn’t hurt to  
have a little Christian humour  

to start the day  

“A very poor woman called a radio 
station asking for help from God.  
A non-believer who was also listening 
to this radio program decided to 
make fun of the woman.  
He got the woman’s address from the 
radio station and told his secretary to  
carry a large amount of food stuff to 
the woman.  
However, he gave the following  
instruction, “When the woman asks 
who sent the food, tell her that it’s 
from the devil.” 
 

When the secretary arrived at the 
woman’s house, the woman was  
happy and grateful for the help  
received.  
She started putting the food packets 
inside her small house.  
The secretary then asked her, “Don’t 
you want to know who sent the 
food?”  
The woman replied, “No, I don’t care 
because when GOD orders, even the 
DEVIL obeys!” 
 

—Jerry McDaniel  

 LORD ’S 

Cash donations of $30.00 and $50.00 
have been received with thanks. 
Thank you for your continued support 
and for making a difference in the lives 
of people who are really struggling.  
Blessings and hugs. 
 

 

—Małosia Kelly, Community Services 

Let Love Shine  
For People 
 

The ongoing impact of COVID-19 has 

driven more Australians than ever to 

reach out to ADRA for help – and we 

have an amazing opportunity to show 
them what God’s love really looks 

like. But our ability to be a beacon of 

hope in an uncertain world is at risk 

– and ADRA needs our help.  
 

—IntraViCon 

church news  (  October 2, 2021 ) EN  

Joseph Kasprzak Senior 
 

the Father of Joseph,  

Father-in-low of Anna,  

Grandfather of Tomek and Gosia 
(in addition to many other family 

members who do not attend  

Dandy Polish regularly) 
 

has fallen asleep in Jesus on  

Monday, 27 September 2021 

in Świdnica, Poland. 

 
We would love to extend our  

condolences, love and support to 

all of the family members. 

https://faithpixel.com/u/Jerry
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Want to subscribe to IntraViCon?  This is the link: 

Sign up for News and Announcements from around the Conference 
(mailchi.mp) 

 

GraceNotes 

 

 

 

Adventist employment opportunities are 
available at the Conference website: 

 

Vic.Adventist.org.au 

To read this week’s IntraVicon click the link below:  
 

https://mailchi.mp/2d4172aa4fb7/please-enjoy-this-latest-edition-of-
intravicon-4195817?e=b3e86e1296 

Always On My Mind  
Sometimes we have to choose to 
remember the good things. 
 
So much of daily life is, as we say, 
“taken for granted.” We assume 
when we go to bed that our eyes will 
open in the morning. We don’t worry 
whether the car will start in the 
morning. We live our seasons 
believing there will be enough sun 
and rain to grow the grass and water 
the trees. Nothing out of the ordinary 
here. 
 
But the Word of God urges us to 
actively remember that none of these 
things is guaranteed: each is the 
Father’s loving gift. When our 
happiness increases, His joy 
overflows.  

“Bless the Lord, O my soul,” the 
psalmist reminds himself, “and do 
not forget all His benefits—who 
forgives all your iniquity, who heals 
all your diseases, who redeems your 
life from the Pit, who crowns you with 
steadfast love and mercy” (Psalm 103 
2-4). 
It’s easy to take even amazing things 
for granted—like forgiveness, and 
healing, and grace. And while He is 
no less God whether we remember 
Him or forget His goodness, the 
choice to celebrate His consistent 
kindness opens the door to abundant 
living. 
 

God is both very great and very good. 
His power—His rulership—is 
matched with tenderness and vast 
affection for us. Take what He has 
granted. Choose gratitude. 
 

And stay in grace. 
 

—Bill Knott, Editor/Executive Publisher of 
Adventist Review 

https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://vic.adventist.org.au/
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=d8c1e1196f&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=fbf7dbca1e&e=8833dbfcca
https://mailchi.mp/2d4172aa4fb7/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-4195817?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/2d4172aa4fb7/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-4195817?e=b3e86e1296
https://moregracenotes.podbean.com/e/always-on-my-mind-september-24-2021-1632407852/


 

next week: 
 

Jacek Romańczuk 6.10 
Ewa Grzelak 7.10 
Kuba Połoński 7.10 
Jola Tomasiuk 9.10 

this week: 
 

David Urbaniak 27.9 
Przemek Wrzos 27.9 
Bronia Szymańska 29.9 
 

Has your birthday been missing in the 
Bulletin? Please notify the Bulletin 
Secretary.                                  Thank you  

Brakuje twoich urodzin w biuletynie? 
Proszę, podaj wiadomość do sekretarza 
Biuletynu.                                    Dziękuję  

ADRA w akcji podczas lockdown / ADRA in action during lockdown 


