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Sunset times: 
 

Today — 8:44 pm 
Friday January  21 — 8:41 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 
 Associate / Youth Pastor:  Josh Stadnik  M  0430 412 418 

„Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, 
nowym jest stworzeniem; stare 
przeminęło, oto wszystko stało się 
nowe”. 
 

—2 Koryntian 5:17                    Biblia Mesjańska 

 
„Gdy kalendarz wskazuje nam na 
styczeń, jesteśmy pełni nadziei, że ten 
rok będzie inny, że będzie lepszy. Ale 
Bóg nie czyni nas lepszymi — On czyni 
nas nowymi! Żadna ilość zmian, które 
wprowadzimy, nie przyniesie 
rezultatów, które można porównać z 
aktywnym poszukiwaniem Jezusa — i 
pozwoleniem Mu na przekształcenie 
nas. 
W tym nowym roku zdecydujmy się na 
trwałą zmianę, konsekwentnie 
zbliżając się do Boga poprzez Jego 
Słowo”.                                         —YouVersion 

“This means that anyone who 
belongs to Christ has become a new 
person. The old life is gone; a new life 
has begun!.” 
 

—2 Corinthians 5:17    New Living Ttranslation 

 
“As the calendar turns to January, 
we’re filled with hope that this year is 
going to be different, that things are 
going to be better. 
But, God doesn’t make us better—He 
makes us new! No amount of 
changes we make are going to bring 
results that compare to actively 
seeking Jesus—and allowing Him to 
transform us. 
This year, choose to make a lasting 
change by consistently drawing 
nearer to God through His Word.” 
 

—YouVersion 

https://www.dandypolish.org.au/
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No English service today 
 

There will be no live stream  
 
 
 

 

—Masks should be worn — unless 
someone is exempted for health 
reasons. 
 

—Kindly scan the QR code when 
you check in for church.  

 

Szkoła Sobotnia – godzina 9:30  
 

Nabożeństwo (kazanie) – godz. 11:00 
 
 

 
 

 

—Obowiązuje założenie maseczki —  
chyba że ktoś jest zwolniony z 
powodów zdrowotnych. 
 

—Pamiętajmy o obowiązku 
rejestracji przy wejściu do kościoła. 

 

Niech światło jasniejące ze Słowa Bożego będzie błogosławieństwem  
dla każdego uczestnika dzisiejszego nabożeństwa. 

 
Let the light shining from the Word of God be a blessing for  

each person participating in the service today. 
 

OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

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

GIVING OPTIONS:  

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

—Szkoła Sobotnia (programy misyjne) 
 

—Budżet lokalnego zboru 

—Sabbath School (mission programs) 
 

—Local church budget 

dzisiaj today 

—Szkoła Sobotnia 
 

—Organizacja Chrześcijańskie Usługi 
   dla Niewidomych i Niedosłyszących  

—Sabbath School 
 

—Christian Service for Blind & 
   Hearing Impaired (SPD) 

za tydzień — 22 stycznia next week—January 22 

dary offering 

15.01: – No service — SUMMER CAMPS 
22.01: – Pr Stephen Cha 
29.01: – Pr Josh Stadnik 

15.01: – Pr Roman Chalupka 
22.01: – Pr Paweł Ustupski 
29.01: – Pr Roman Chalupka 

plan usługiwania preaching schedule 

 service program EN  PL program nabożeństwa                 
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informacje dla zboru — 15 stycznia 2022 

PL 

Polskie audycje radiowe 
 

każda  ŚRODA   22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

Polonijne spotkania  
każdy piątek, godz. 7pm  

Kod:  547 866 4236 

Wantirna Polish  
SDA Church 

Dzisiejsze dary — lokalny zbór  
 

Dary te służą na pokrycie kosztów 
utrzymania naszego kościoła.  
To, co zostanie zebrane, jest 
przeznaczone na utrzymanie 
budynku, sprzętu i terenu 
kościelnego.  
Dary te pozwalają na dotarcie do 
lokalnych społeczności i na 
prowadzenie programów kościoła. 

Po prezentacji seminarium prowadzo- 
nego przez wybitnego psychiatrę, 
kobieta z tyłu pokoju zadała pytanie: 
‘Doktorze, co powinnam zrobić, gdy 
dojdzie do załamania nerwowego?’ 
 

Lekarz potarł podbródek, zastanowił 
się przez chwilę, w końcu odpowie-
dział: ‘Kiedy poczuje pani załamanie 
nerwowe, niech pani wyjdzie z łóżka, 
ubierze się, wyjdzie z domu. Niech 
pani wsiądzie do samochodu, 
przejedzie przez miasto i zrobi coś dla 
kogoś.” 
 

… „Jeśli zwrócimy naszą uwagę na 
innych, zobaczymy, że nasze własne 
trudności topią się jak lody w gorący, 
słoneczny dzień.”         —Eugene Grimm 

 
Łatwiej jest pogrążać się we własnej 
niedoli, niż spojrzeć na zewnątrz 
naszego świata i dostrzec trudną 
sytuację innych.  
 

Bez względu na to, jak źle się dzieje w 
naszym własnym życiu, jest miejsce 
na tej ziemi, gdzie dzieje się gorzej.  
 

Pomyśl o tym dzisiaj.  
 

Gdzieś tam jest ktoś, kto ma większe 
potrzeby niż ty i ja.  
 
—stewardship.adventist.org/the-attitude-of-
giving 

_____________ 

Poniedziałek  17 stycznia, 6pm 
 

 

Zapraszamy wszystkich członków 
Tabity na spotkanie biznesowe. 
Mamy wiele spraw do omówienia. 
Do zobaczenia w poniedziałek 
wieczorem  
 
 

—Wioletta Czapnik 
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WAŻNE OGŁOSZENIE  
od Starszego Zboru 
 

Na ostatnin posiedzeniu Rady 
Zboru (21/12/21) został przyjęty 
tzw. COVID-19 Safety Management 
Plan.  Plan ten opisuje różne 
zalecenia i procedury związane z 
obecną pandemią w kontekscie 
działalności Zborów i jest 
rekomendowany przez Konferencję 
Wiktoriańską . 
Mimo ciągle zmieniających się 
stanowych i federalnych decyzji 
dotyczących pandemii, co z kolei 
modyfikuje niektóre części Planu, 
jest kilka zaleceń, które jako Zbór 
powinniśmy stosować: 
 

1.   Rejestracja uczestników 
nabożeństw poprzez wpisanie się 
na listę przy wejściu do kościoła 
lub QR Code. 
 

2.   Wymagane jest noszenie mase-
czek zasłaniających nos i usta. 
 

3.   Ilość osób na nabożeństwie jest 
ograniczona regułą ”2 metrów 
kwadratowych” na osobę (co przy 
powierzchni naszego Zboru 
oznacza 120 — 130 uczestników 
nabożeństwa).  
 

4. W przypadku pojawienia się 
symptomów zarażenia korona-
wirusem prosimy o niezwłoczne 
poinformowanie o tym brata 
Henryka Wawruszaka, który został 
nominowany jako osoba kontakto-
wa w celu przeanalizowania 
sytuacji.  
 

Chcemy zapobiec/ograniczyć trans-
misję wirusa w naszym środowisku.  
 

Również na podstawie tych infor-
macji będą podejmowane decyzje o 
eventualnym odwołaniu sobotniego 
nabożeństwa.  

 

O przyszłych zmianach będziemy 
informować. 
 

—Henryk Wawruszak, Starszy Zboru 

    Przygotuj się,    abyś mógł być  
  tęczą w czyjejś       chmurze — w    
chmurze kogoś,   kto może nie wy-
gląda tak jak ty, może nie nazywa 
Boga tym samym imieniem — jeśli  
 w ogóle wzywa Boga…  może nie 
  spożywa takich samych potraw  
     i w dodatku przygotowanych 
    inaczej jak ty to robisz, może  
     nie tańczy twojego tańca ani 
       nie mówi twoim językiem.  
             Ale bądź Błogosła- 
                  wieństwem 
                   dla kogoś…  
 

                          —Dr. Maya 
                            Angelou  

Twoje centrum koncentracji  
na rok 2022 
 

Historia opowiada o bitwie podczas  
II wojny światowej, w której zbłąkana 
świnia zawędrowała na niczyją  
ziemię pomiędzy przeciwnymi 
armiami.  
Rozproszone wojska amerykańskie 
zaczęły strzelać do świni zamiast 
ostrzeliwać wroga. Zabili świnię, ale 
przegrali bitwę – nie dlatego, że siły 
nieprzyjaciela były lepsze, ale 
ponieważ stracili koncentrację.  

Utrata punktu skupienie zawsze cię 
pokona.    

List do Hebrajczyków 12: 2 mówi: 
„Utkwijmy wzrok w Jezusie”. 
 

—Kay D. Rizzo, Signs of the Times  

Czujesz się zrelaksowany w samolo-
cie, mimo że nie znasz pilota.  
Czujesz się zrelaksowany na statku, 
mimo że nie znasz kapitana. 
Czujesz się zrelaksowany w autobusie, 
mimo że nie znasz kierowcy. 
Dlaczego nie zrelaksujesz się w życiu, 
wiedząc, że Bóg ma pod kontrolą 
WSZYSTKO. 
 

—autor nieznany 
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/ PL EN  
14.01.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

21.01.22 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

26.01.22 Środa/Wednesday –Australia Day Public Holiday

31.01.22 Pon/Monday –Pierwszy dzień szkoły/First Day of School

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

07.02.22 Pon./Monday –ADRA Community Café & Relief Centre  Re-Opening

14.03.22 Pon./Monday –Labour Day Public Holiday

  

        przed nami .. .  /  upcoming events 

 

do twoich usług  /  in your service  

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

Podawanie ogłoszeń–do wtorku, 19:00 / Notices submission deadline: Tuesday, 9pm 

Starsi Diakoni /Leading Deacons 
 

Marek Fikiert   
Barbara Ostrowska   
 

Adsafe 
Estera Klauza  
 

Służba Kobiet /Women’s Ministries 
Ewa Jozwiak  
 

Tabita /Tabitha Society 
Violetta Czapnik   
 

Usługi Społeczne / Community Services 
Małgosia Kelly   
 

ADRA Community Café & Relief Centre 
Wojtek Klauza   

Starsi Zboru /Elders: 
 

Henry Wawruszak (Head )  
Jacek Patryarcha   
Ewa Grzelak   
 

Sekretarz Zboru / Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru / Church Treasurer 
Wojtek Klauza   
 

Księgarnia Zborowa /Local ABC 
Marzena Kania  
 

Szkoła Sobotnia / Sabbath School 
 

Damian Wasilewski   
Marek Smalec   

Życzymy wszystkim radosnego Sabatu—szczególnego dnia 
odpoczynku,  

który Pan dał każdemu z nas   
 

May you all rejoice this special day of rest that God has given to  
each and every one of us    
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church news — January 15, 2022 

EN 

_____________ 

Today’s Offering — Local Church  
 
Local church offering are used for the 
running costs of the local church. 
What is given will be used for the 
maintenance of the church buildings, 
equipment and grounds. It also 
provides the money required to run 
the programs of the church and reach 
out to the local community. 

“Following a seminar presentation led 
by a prominent psychiatrist, a woman 
in the back of the room asked a 
question: ‘Doctor, what should I do 
when I feel a nervous breakdown 
coming on?’ 
 

The doctor rubbed his chin and 
thought for a moment. Then he 
replied, ‘When you feel a nervous 
breakdown coming on, get out of 
bed, get dressed, leave your house, 
get into your car, go across town, 
and do something for somebody.’  

 

...If we turn our attention toward 
others, we will see our own difficulties 
melt like ice cream on a hot, sunny 
day.”         
 

—Eugene Grimm Generous People 

 
It is easier to wallow in our own 
misery than it is to look outside of 
our world at the plight of others.  
No matter how bad things are in our 
life, there’s a place on this earth that 
is worse.  
 

Think about that today.  
 

Somewhere out there, is someone 
who has greater needs than 
we do.  
 

—stewardship.adventist.org/the-attitude-
of-giving 

IMPORTANT 
ANNOUNCEMENT  
from Church Elder 
 
At the last Church Board 
(21/12/21) was adopted “COVID-
19 Safety Management Plan”. 
This plan describes the various  
recommendations and procedures 
related to the current pandemic in 
the context of church activities 
and is recommended by the  
Victorian Conference. 
 
Despite the ever-changing State 
and Federal pandemic decisions 
that in turn modify some parts of 
the Plan, there are a few  
recommendations that we as a  
congregation should follow:  
 
1. Registration — by entering the 
list at the entrance to the church 
or by entering the QR Code. 
 

2. Wearing a mask covering the 
nose and mouth is required. 
 

3. The number of people at the 
Sabbath Worship is limited by the 
“2 square meter rule” (which,  
considering the area of our church 
means 120—130 people). 
 

4. In the event of symptoms of 
coronavirus infection, please  
immediately inform Bro. Henryk 
Wawruszak, who has been  
nominated as a contact person, to 
analyze the situation.  
 
We want to prevent / limit virus 
transmission in our environment. 
 

Also on the basis of this 
information, decisions will be 
made on the eventual cancellation 
of the Sabbath worship. 
 

We will inform you about future 
changes. 
 
—Henry Wawruszak, Church Elder 
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To read this week’s INTRAVICON 
click the link below:  

https://mailchi.mp/3c089184dc78/
please-enjoy-this-latest-edition-of-
intravicon?e=b3e86e1296 

 

The link to subscribe to IntraViCon:  

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

INTRAVICON 
(conference announcements)  

Unresolved 
The diet lasts a dozen days. The 
treadmill hasn’t spun 10 miles. The 
Bible sits where it was left, unopened 
and unsavored. We grieve the 
effortless unraveling of all the goals 
we wanted to achieve—to lose the 
weight; increase the steps; find hope 
and quiet in God’s Word. 
  

We are too close to dreams undone, 
to lofty visions gone awry. 
  

So how does God address our lack of 
grit and gratitude? 
  

“I will be faithful to you and make 
you Mine, and you will finally know 
Me as the Lord,” God says (Hosea 
2:20). “He knows our frame,” the 
psalmist says. “He remembers we are 
dust” (Psa 103:14). 
  

And so Christ came, to walk our 
dust, to know our pain, to 
understand how irresolute we are. 
“This High Priest of ours understands 
our weaknesses, for He faced all of 
the same testings we do, yet He did 
not sin” (Her 4:15). 
  

Grace always moves toward us, 
redeems our goals, and tells us we 
are loved. We fall in step with One 
who holds us when we stumble. He is 
resolved when we are not, and 
faithful when we wander. 
  

Receive His strength. And stay in 
grace.   —Bill Knott, Adventist Review Editor 

__________________________ 
Your Focus for 2022 

The story is told of a battle during 
World War II in which a pig wandered 
into the no-man’s land between  
opposing armies. Distracted, the U.S. 
troops began taking potshots at the 
pig instead of shelling the enemy. 
They killed the pig, but they lost the 
battle – not because the enemy’s  
forces were superior but because 
they lost their focus. Losing your  
focus will defeat you every time.  
Hebrews 12:2 says, “Let us fix our 
eyes on Jesus.” 
 

—Kay D. Rizzo, Signs of the Times  

https://vic.adventist.org.au/
adventist-employment/ 

Find Out More  

Be the kind of person to which 
wanderers and rebels return when 
they finally crash and burn.  
People who run away tend to 
eventually run back to where they  
last felt loved. 
 
—Ty Gibson 

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=d8c1e1196f&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=fbf7dbca1e&e=8833dbfcca
https://mailchi.mp/3c089184dc78/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/3c089184dc78/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/3c089184dc78/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon?e=b3e86e1296
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://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://vic.adventist.org.au/adventist-employment/
https://vic.adventist.org.au/adventist-employment/
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=ebf860c4af&e=b3e86e1296


 

Melania Dębicka 20.1 

Ewelina Burzmińska-Kydd 20.1 

Anna Micigolska 22.1 

Allan Podsiadły 22.1 

____________________________________________________________________________ 


