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

„Szukajcie PANA i Jego mocy, 
szukajcie ZAWSZE Jego oblicza”. 
 

—1 Kronik 16:11                                        UBG 

 
„Kiedy wracamy do zajęć naszego 
normalnego życia, zachęcamy cię do 
zastanowienia się nad tym, jak 
możesz skupić swoją uwagę na PANU 
w tym tygodniu, a nawet w tym roku. 
Ten rok jest obietnicą dla każdego z nas 
i potrzebujemy Bożego kierownictwa 
na każdym kroku, który podej-
mujemy. Modlimy się, abyś szukając 
Jego oblicza, otrzymał kierunek i siłę 
do podążania za Jego przewodnic-
twem. Dołącz do nas, gdy przyjmu-
jemy zaproszenie Jezusa na osobiste 
spotkanie z Nim w tym roku”.  
 
—INTRAVICON   (dział komunikacji Konferencji) 

“Seek the LORD and His strength 
seek His face always.” 
 

—1 Chronicles 16:11                               CSB 

 
“As we return back to the busyness 
of our normal lives, we encourage 
you to think about how you can 
focus your attention on the Lord 
throughout this week and even this 
year. This year holds promise for 
each and every single one of us, and 
we need God’s direction in every 
step that we take. We pray that as 
you seek His face, you will receive 
the direction and strength to follow 
His lead. Join us as we accept 
Jesus’ invitation to have a personal 
encounter with Him this year.”                             
 
—INTRAVICON 

https://www.dandypolish.org.au/
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English Service @ 12:30pm 
 

Pr Trent Martin  
 
 
 

 

—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. 

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) 
 

—Organizacja ‘Chrześcijańskie Usługi 
   dla Niewidomych i Niedosłyszących’  

—Sabbath School (mission programs) 
 

—Christian Service for Blind & 
   Hearing Impaired (SPD) 

dzisiaj today 

—Szkoła Sobotnia 
 

—Edukacja  

—Sabbath School 
 

—Education 

za tydzień — 29 stycznia next week—January 29 

dary offering 

22.01: – Pr Trent Martin 
29.01: – Pr Josh Stadnik 

22.01: – Pr Trent Martin 
29.01: – Pr Roman Chalupka 

plan usługiwania preaching schedule 

 service program EN  program nabożeństwa                 PL 

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. 
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informacje dla zboru — 22 stycznia 2022 

PL 

Dzisiejsze dary — Chrześcijańskie 
Usługi dla Niewidomych i Niedosłyszących  
 

Ponad miliard ludzi na całym świecie 
żyje z niepełnosprawnością — ślepotą, 
głuchotą, upośledzeniem umysłowym 
lub fizycznym — a niektórzy są w 
twoim kościele.  
 

Prosimy o dotarcie do nich i ich 
rodzin z darem przyjaźni i integracji. 
Zawsze włączajmy osoby ze 
specjalnymi potrzebami i okazujmy 
wyrozumiałość, wsparcie i troskliwą 
opiekę rodzinom i opiekunom osób  
ze specjalnymi potrzebami. 
 

I pamiętajmy, że nie chodzi tu tyle o 
ich potrzeby i ograniczenia, co o ich 
możliwości.  
 

W Kościele ADS organizacja  
 

CHRZEŚCIJAŃSKIE USŁUGI DLA 
NIEWIDOMYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH 
jest wspierana przez dary kościelne, 
darowizny i zapisy testamentowe, co 
pozwala  jej udzielać bezpłatnych 
usług potrzebującym.  
 

Prosimy o hojne dary.  
 

Możesz również w dowolnym czasie 
przekazać przez internet (eGiving) 
darowiznę, którą można odliczyć od 
podatku. 
 
—2022 Offering Book Victorian Conference 

10 Dni Modlitwy 
 

Drodzy Bracia i Siostry w Panu! 

Każdy wierzący chrześcijanin wie o 
jednym i jest tego całkowicie pewien – 
przyszło nam żyć nie tylko w cieka-
wych i trudnych czasach, ale w czasach 
na pewno bliskich  powrotu naszego 
Pana. Oczywiście, że nikt nie zna dnia 
ani godziny, nikt też nie zna scenariu-
sza na dalsze dni. Ale jedno znamy i 
wiemy: MAMY CUDOWNEGO, WSPANIA-
ŁEGO I WSZECHMOCNEGO BOGA!  
 

Nasz Pan widzi nas, nasze kłopoty, 
trudności, coraz częstsze zachorowania 
i gwarantuje nam to, co najważniejsze: 
„Kto ma Syna, ma żywot” (1 Jana 5,12). 
Właśnie pamiętając o tym, chcemy 
przyłączyć się do programu 10 dni 
modlitw. To nie ma znaczenia, że na 
większości miejsc dni te już się zakoń-
czyły, my możemy je kontynuować. 
Niech nasze modlitwy trwają! 
 

Program „10 dni modlitwy”, przygoto- 
wany przez Generalną Konferencję 
Kościoła, zatytułowany został: 
„Trójanielskie wezwanie do modlitwy”. 
Chcemy je prowadzić w każdy 
poniedziałek, środę i sobotę o godzinie 
19.00 (7pm) poprzez internetowy 
program ZOOM, wykorzystywany 
ostatnio dla spotkań polonijnych. 
Rozpoczęliśmy już w ostatni poniedzia-
łek i tak przez 10 wieczorów.  
 

Piszę te słowa, aby całym sercem 
zachęcić Was do udziału, wszystkich, 
kto tylko może, bo jeśli nie połączy nas 
modlitwa, to jak sobie poradzimy 
każdego dnia? Jeśli nie będziemy blisko  
z Panem, to jaką mamy przyszłość?  
 

Pierwszy dzień miał tytuł: „Pilność 
modlitwy”. W środę mówiliśmy na 
temat „Wieczna ewangelia a modlitwa”. 
Dzisiaj, w sobotę  – „Boża misja a 
modlitwa – cz 1”.  

 

Ważne sprawy, więc chcemy o nich  
mówić i modlić się wraz z Wami. 
Zapraszam raz jeszcze.  
 

Przypominam numer identyfikacyjny 
programu Zoom: 547 866 4236. 

 

( https:/adventistchurch.zoom.us/j )  
 

Módlmy się, rozmawiajmy z sobą, 
budujmy się wzajem i śpiewajmy ku 
Bożej chwale!        
 

—Pastor Roman Chalupka   
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_____________________________________ 

Polskie audycje radiowe 

każda  ŚRODA   22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

Polonijne spotkania  
każdy piątek, godz. 7pm 
https:/adventistchurch.zoom.us/j  
 

Kod:  547 866 4236 

Wantirna Polish  
SDA Church 

Telefon komórkowy a Biblia  
 

Co by się działo, gdybyśmy używali 
Biblii tak, jak używamy telefonu 
komórkowego? 
 

Gdybyśmy zawsze nosili Biblię w 
kieszeni lub torebce? Gdybyśmy 
zaglądali do niej wielokrotnie w ciągu 
dnia? Gdybyśmy wracali się po nią, 
jeśli zostałaby w domu lub biurze? 
Gdybyśmy używali jej do wysyłania 
wiadomości do naszych przyjaciół? 
Gdybyśmy zachowywali się tak, jak 
byśmy nie mogli bez niej żyć? 
Gdybyśmy dawali ją innym w 
prezencie? Gdybyśmy używali jej w 
podróży? Gdybyśmy sięgali po nią w 
nagłych wypadkach? 
 
BIBLIJNE NUMERY ALARMOWE: 
Gdy jesteś smutny:  Jan 14 
Gdy ktoś mówi o Tobie źle: Ps 27 
Gdy jesteś zdenerwowany: Ps 52 
Gdy Bóg wydaje się daleki: Ps 63 
Gdy jesteś w niebezpieczeństwie: Ps 91 
Gdy martwisz się o sprawy material- 
ne: Mt 6:19-34 
Gdy potrzebujesz ożywienia wiary: 
Hbr 11 
Gdy jesteś samotny i boisz się: Ps 23 
Kiedy jesteś zgorzkniały i wciąż 
krytykujesz: 1 Kor 13 
Żeby odkryć tajemnicę szczęścia:  
Kol 3: 12-17 
Gdy jesteś smutny i samotny:  
Rz 8:13-39 
Gdy pragniesz ukojenia i odpoczynku: 
Mt 11:25-30 
Gdy świat wydaje się przesłaniać 
Boga: Ps 90 
 
W przeciwieństwie do telefonu, Biblia 
nie traci zasięgu. “Działa” w każdym 
miejscu. Nie musimy się martwić, że 
skończą się nam minuty, ponieważ 
Jezus zapłacił wszystko z góry i mamy 
nieskończoną ilość połączeń.  
A najlepsze jest to, że Biblia nigdy się 
nie rozłącza i nie rozładowuje. 
 

Sięgaj po Pismo częściej!  
Spróbuj i zobacz, że jesteś w zasięgu 
Jezusa!                               —tmoch.net 

 

Królestwo rytuałów 
 

Kiedy stracimy pierwszy zapał 
gorliwości i pierwszą miłość naszej 
wiary, możemy łatwo wpaść w sferę 
rytuałów… robiąc właściwe rzeczy, 
modląc się, chodząc na nabożeństwa, 
czcząc, wypowiadając właściwe słowa, 
nawet powstrzymując się od 
grzechu... ‒ ale nie czyniąc tego już z 
serca lub z pasji i miłości do Boga! 
 

Znaczy to, że wkroczyliśmy w 
królestwo rytuałów! 
 

Czy utożsamiamy się z tym? 
 

Jeśli tak, to powróćmy do uwielbienia, 
czci, służby, posłuszeństwa, pokuty i 
miłości do Boga CAŁYM SERCEM! 
Albowiem Bóg nie chce, abyśmy 
marnowali nasze życie tkwiąc w 
królestwie rytuałów, ale abyśmy 
powrócili do JEGO Królestwa.  
 

—z internetu 

Na wypadek  
gdybyś się obudził w nocy  
i nie mógł zasnąć,  
nie licz owiec…  
Porozmawiaj z Pasterzem... 

Samotność to jest chwila,  
w której Bóg odprawił  
wszystkich,  
aby pobyć tylko z Tobą! 
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/ PL EN  
21.01.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

22.01.21 Sobota/Saturday –Spotkanie modlitewne na zoom PL

24.01.22 Pon./Monday –Spotkanie modlitewne na zoom PL

26.01.22 Środa/Wednesday –Australia Day Public Holiday

26.01.22 Środa/Wednesday –Spotkanie modlitewne na zoom PL

28.01.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

29.01.21 Sobota/Saturday –Spotkanie modlitewne na zoom PL

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

31.01.22 Pon./Monday –Spotkanie modlitewne na zoom PL

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

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

  

        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 22 
EN 

INTRAVICON 
(conference announcements)  

Today’s Offering — Christian Services 
for the Blind and Hearing Impaired  
 

More than a billion people worldwide 
live with a disability — blindness, 
deafness, mental or physical 
impairment — and some are in your 
church. 
 

Please reach out to them and their 
families with the gift of friendship and 
inclusion. Always include those with 
special needs, and give consideration, 
support and loving care to the 
families and carers of those with 
special needs.  
 

And remember, it isn’t about their 
needs and limitations, but their 
possibilities.  
The Adventist church’s Christian 
Services for the Blind and Hearing 
Impaired is supported by church 
offerings, donations and bequests, 
which together fund its free services. 
These include advocacy and 
awareness building, audio and braille 
resources for the blind, captioning 
and audio augmentation for the deaf 
and hard of hearing, and development 
grants to qualifying blind or deaf 
individuals or related organisations.  
 

Please give generously. You can also 
make an online, tax-deductible 
donation at any time via eGiving. 
 
—2022 Offering Book Victorian Conference 

 

Secrets of Prophecy  
 

Free webinar series     
Starts 28 January 7pm 
 

Weekly Friday 7pm (AEDT) sessions 
include: 
▪Who Will Control The World  ▪Signs 
Of The Times  ▪How Will The World 
End ▪The War Zone ▪Who Is The 
Antichrist  ▪The Final Superpower 
▪Mark of the Beast  ▪Life After Death 

Contact:  
Dave Smith on 0419 292 891  
Email: 
dave@marlinswimschool.net.au 
 

Join Zoom Meeting: 
https://us02web.zoom.us/
j/86750022544?
pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYI
JnQVNKZz09 
 

Meeting ID: 867 5002 2544      
Passcode: 708400 

PRAYER  
is the breath,  
the watchword,  
the comfort,  
the strength,  
the honor of a Christian. 
 

—Spurgeon 

__________________________ 

https://us02web.zoom.us/j/86750022544?pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYIJnQVNKZz09
https://us02web.zoom.us/j/86750022544?pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYIJnQVNKZz09
https://us02web.zoom.us/j/86750022544?pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYIJnQVNKZz09
https://us02web.zoom.us/j/86750022544?pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYIJnQVNKZz09
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GraceNotes 

 

The link to subscribe to INTRAVICON:  

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

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

https://mailchi.mp/05c8d651b855/
please-enjoy-this-latest-edition-of-
intravicon-5083602?e=b3e86e1296 

__________________________ 

 

Find Out More 

The Realm of Rituals  
 

When you lose the fire, the zeal, and 
the first love of your faith, you’ll often 
find yourself living in the realm of 
rituals... doing the right things, 
praying, going to service, worshiping, 
saying the right words, even 
abstaining from sin... but doing it no 
longer from your heart, OR from 
passion and love for God!  
Then you’ve entered the realm of 
rituals!  
 

Is that you?  
 

If so, then get back to the heart of 
worship, the heart of praise, the heart 
of serving, the heart  of ministering, 
and the heart of obeying, the heart of 
repentance, and the heart of loving 
Him!  
 

For God doesn’t want you to waste 
your life in the realm of rituals, but to 
come back to the realm of Him!  
 
—Unknown 

Fixing what’s Broken  
 

If it were up to us, we’d save the world 
with money—lots of money—
distributed to give each person food to 
eat and shelter from the storms. 
 
If it were up to us, we’d save the world 
through education—teaching children 
how to read, filling schools and 
universities—for knowledge has 
advantages. 
 
If it were up to us, we’d save the world 
by banning war—undoing arsenals, 
dissolving armies, teaching skills of 
compromise. 
 
All these are good: we’ve tried them all. 
Yet still we wrestle—endlessly—with 
poverty, injustice, and the violence 
they breed. The vast inequities of life 
defy our grandest visions. 
 
God says, “My thoughts are not your 
thoughts, nor are your ways My 
ways” (Isa 55:8). He who knows us 
best and loves us most will save the 
world His way. 
 
“For this is how God loved the world: 
He gave His one and only Son, so that 
everyone who believes in Him will not 
perish but have eternal life” (John 
3:16). “God showed His great love for 
us by sending Christ to die for us  
while we were still sinners” (Rom 5:8). 
Grace is God’s answer to our broken, 
messed-up world, for grace addresses 
all that causes hunger, homelessness 
and war. God heals the heart, and 
then, in turn, our minds, our bodies, 
and communities. 
 
Begin with grace, and watch the world 
change. And stay in it.        
 
—Bill Knott, Adventist Review Editor 
 

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://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/05c8d651b855/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5083602?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/05c8d651b855/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5083602?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/05c8d651b855/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5083602?e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=ebf860c4af&e=b3e86e1296


 

Anna Micigolska 22.1 

Allan Podsiadły 22.1 

Elżbieta Stacherska-Kot 27.1 

Ryszard Kędzierski 29.1 
Henryk Wawruszak 29.1 

____________________________________________________________________________ 

„Ty odpowiedziałeś mi!”  —Psalm 22:22  BM  
“You have answered Me.” —Psalm 22:21  NKJV 

BÓG  
odpowiada  

na modlitwy. 
Nie przestawaj się modlić. 


