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W  www.dandypolish.org.au            Dandenong Adventist 
 

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

Sunset times: 
 

This Sabbath  — 5: 1 1  pm 
Friday 3 June — 5: 09 pm 

“For nation will rise against nation, 
and kingdom against kingdom. And 
there will be famines, pestilences, 
and earthquakes in various places.”   
 

—Matthew 24:7                                   NKJV 

 
“We should face this, and every 
crisis that comes our way, with 
courage. Fear has no place in the 
life of a believer. We affirm that God 
is in control. Our marriage vows 
include the phrase “in sickness or 
in health.” Our commitment to God 
demands no less.”        —Glen A. Land 

„Powstanie bowiem naród przeciw 
narodowi i królestwo przeciw króle-
stwu. Będzie głód i zaraza, a miejsca-
mi trzęsienia ziemi”. 
 

—Mateusz 24:7                                          BT 
 
„Powinniśmy z odwagą stawić czoła te-
mu i każdemu innemu kryzysowi, któ-
ry nas spotyka. Strach nie ma miejsca 
w życiu wierzącego. Twierdzimy, że 
Bóg sprawuje kontrolę. Nasze przysię-
gi małżeńskie zawierają zwrot „w cho-
robie lub w zdrowiu”. Nasze oddanie 
Bogu wymaga nie mniej”. 

https://www.dandypolish.org.au/
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OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

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

GIVING OPTIONS: 

▪ Church envelopes  
▪ eGiving: https://egiving.org.au/ 
▪ Church Bank Account 
  BSB: 033-341 Acc’t no: 597491  

—Szkoła Sobotnia  

—Budżet lokalnego zboru  
—Sabbath School  

—Local Church Budget 

za tydzień  — 4 czerwca next week — June 4 

—Szkoła Sobotnia  

—Budżet lokalnego zboru  
—Sabbath School  

—Local Church Budget 

Dzisiaj  — 28 maja Today — May 28 

dary offering 

 

28.05: – Br Laolagi Limu 
 
04.06: – Pr Roman Chalupka 
11.06: – Pr Josh Stadnik 
18.06: –  
25.06: – Pr Roman Chalupka 

 

28.05: – Pr Paweł Ustupski 
 
04.06: – Pr Roman Chalupka 
11.06: – Pr Josh Stadnik 
18.06: – Pr Jan Krysta 
25.06: – Pr Roman Chalupka 

plan usługiwania preaching schedule 

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    

program nabożeństwa                 PL 

 
Sabbath School – 11:00am 
 

Main Service – 12:30pm 
 
Br Laolagi Limu 

 
Szkoła Sobotnia – godzina 9:30  
 

Nabożeństwo (kazanie) – godz. 11:00 
 
Pr Paweł Ustupski 

EN  today’s service program 
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informacje dla zboru  — 28 maja PL 

także na YouTube (dandypolish.org.au)  
 
 

oraz na ZOOM  Kod: 547 866 4236   
https:/adventistchurch.zoom.us/j  

SEMINARIUM z Apokalipsy 
Analizując wizje Jana ( 8 ) 
  

 

TODAY – Sabat 28 maja  
                godzina 18: 00  

Nominacja do odgłosowania 
za tydzień 
 

     Drogie Siostry, drodzy Bracia w 
Chrystusie,  
      

     Wiele czasu minęło od decyzji Rady 
Zboru, proponującej Wam kolejną 
osobę na jednego ze Starszych Zboru. 
     Niestety lockdowny w ubiegłym 
roku, a później nieobecność wielu 
osób w kościele sprawiły, że sprawa 
długo się przeciągała.  
     Jednak uchwała Rady Zboru nadal 
jest aktualna i pragniemy podać Wam 
kolejny raz kandydaturę Pastora 
Joshua Stadnika, którą chcemy 
poddać pod głosowanie w pierwszą 
sobotę czerwca (4 czerwca 2022). 
      

     Obecnie w związku z przeniesie-
niem się na inne, dość odległe miejsca 
zamieszkania dwóch Starszych Zboru, 
s. Ewy Grzelak i br. Jacka Patryarchy, 
jedynym w pełni funkcjonującym Star-
szym Zboru jest brat Henryk Wawru-
szak, któremu przy naszym wciąż, 
dzięki Panu Bogu, licznym zborze 
potrzebna jest pomoc.  
     Nadal liczymy na współpracę z s. 
Ewą, niestety nie jest to fizycznie mo-
żliwe regularnie, więc kolejna osoba, 
w tym przypadku pastor J. Stadnik, 
jest bardzo potrzebna.  
     Brat Josh nie wymaga ordynacji, 
bowiem już wcześniej był ordynowany 
do takiej funkcji w innym zborze. 
Gorąco polecam pastora J. Stadnika 
na tę funkcję. 
 
     Pragnę zatem gorąco zaprosić Was 
do obecności na krótko po nabożeń-
stwie sobotnim dnia 4 czerwca, a tak-
że prosić o wsparcie modlitewne dla 
brata Josha. Cenimy sobie z Nim 
współpracę, a jako młodszy pastor 
naszego zboru ma pełne kwalifikacje 
do pełnienia proponowanego urzędu. 
 

—Pastor Roman 

Uroczystości pożegnania naszej miłej 
siostry Marii Czajewskiej – zarówno w 
kaplicy jak i na cmentarzu – są dostęp-
ne do obejrzenia online: 
 

Chapel:  https://vimeo.com/711061328 
 

Cemetery:  https://vimeo.com/711061542 

Księgarnia Zborowa 
 

Zapraszamy do Księgarni Zborowej, 
gdyż nadeszły nowe numery  
Znaków Czasu i Głos Adwentu.  
 

Przy okazji można nabyć inne cieka-
we pozycje – wartościowy materiał 
do czytania i wspaniały prezent dla 
bliskich!                       —Marzena Kania 

http://dandypolkish.org.au
https://www.dailyinspirationalquotes.in/
https://vimeo.com/711061328
https://vimeo.com/711061542
https://www.dailyinspirationalquotes.in/
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ADVENTIST 

Dary 13. soboty 2. kwartału  
(zbierane podczas Szkoły Sobotniej) 
— Sabat 25 czerwca 
 

Pamiętajmy o specjalnych darach, 
abyśmy mogli wesprzeć pracę 
ewangelizacyjną, do której wszyscy 
jesteśmy powołani.   
 
Informacje o projektach misyjnych 
finansowanych z darów 13. soboty 
podane są w podręcznikach do Lekcji 
Biblijnych 2/2022  na stronie105. 

Polskie audycje radiowe 

każda  ŚRODA   22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

Zebrania modlitewne 

każdy  PONIEDZIAŁEK i  ŚRODA  
godzina 7pm             Kod: 547 866 4236 

Polonijne spotkania 
każdy PIĄTEK, godzina 7pm 
https:/adventistchurch.zoom.us/j  
 

Kod:  547 866 4236 

Tabita 
     Droga Rodzino Zborowa, 
 

     Dziękujemy za Wasze dary pieniężne, 
które wciąż regularnie wpływają, oraz  
za Wasze nieustające wsparcie w 
postaci darowizn. 
 

     Mamy jednak prośbę, aby obecnie 
wstrzymać się z przynoszeniem rzeczy 
do kościoła, jeśli oczywiście możecie 
jeszcze je trochę przetrzymać w 
swoich domach. Jeśli nie macie 
warunków do przechowania ― OK, 
przynieście. Jakoś się pomieścimy. 
 

     Jak wiecie ― nasz własny pokój jest 
ciągle w remoncie, a pomieszczenie 
kościelne, które nam udostępniono na 
czas remontu pęka już w szwach.  
 

     Gdy tylko „rozgościmy się” w 
odnowionym miejscu, rozpoczniemy 
naszą działalność natychmiast, gdyż 
czekają na nas nowe plany.  
 

     W najbliższym czasie, w ramach 
Apelu Misyjnego przedstawimy 
Zborowi prezentację z naszej pracy, 
którą wykonujemy dzięki Wam. 
 

     Tymczasem ― jeszcze raz dziękujemy 
Bogu za to, że w naszym Zborze są 
ludzie wrażliwi na potrzeby człowieka 
w wielkiej potrzebie. Niech Bóg Was 
błogosławi.                               —Tabita 

Dobrze nam się powodzi ostatnio...   
 

Tym razem dziękujemy siostrom 
ze Służby Kobiet za zorganizowanie 
pysznego lunchu―niespodzianki, po 
nabożeństwie w ubiegły Sabat.  
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/ PL EN  
        przed nami ...  /  upcoming events 

27.05.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

28.05.22 Sabat/Sabbath – SEMINARIUM Apokalipsy PL (8) 

30.05.22 Poniedziałek/Monday – ADRA Community Café & Relief Centre  

  – Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

01.06.22 Środa/Wednesday – Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

03.06.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

04.06.22 Sabat/Sabbath – SEMINARIUM Apokalipsy PL (9) 

13.06.22 Poniedziałek/Monday – Queen’s Birthday Public Holiday 

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

do twoich usług  /  in your service  

Starsi Diakoni /Leading Deacons 
Marek Fikiert   
Barbara Ostrowska   
 

SAFE PLACES  
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  
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   

               Droga rodzino zborowa,  
 

     Serdecznie dziękuję Wam za słowa 
pocieszenia i współczucia, okazane mi 
podczas mojej żałoby, oraz za obecność 
w czasie ostatniego pożegnania mojej 
mamusi.  
     Serdecznie dziękuję pr Chalupce  
i pr Ustupskiemu za przeprowadzenie 
uroczystości żałobnej.  
     Szczęść Boże.                             

                                              —Zosia Patryarcha 
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church news — May 28 EN 

ADVENTIST 

13th Sabbath Offering this quarter, 
collected during Sabbath School  
 

—June 25, 2022 
 

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

    Dear Church Family, 
 

    Thank you for your donation of cash, 
and for your continued support in the 
form of clothing and other goods. 
 

     However, we need to ask you to hold 
off bringing items to church at the 
moment, if you can of course keep them 
in your homes a little bit longer. If you 
don’t have enough room for storage ― 
OK, bring it in.   
 

     As you know ― our own room is still 
under renovation, and the church room 
that has been made available to us for 
the time of renovation is bursting at the 
seams. 
 

     As soon as we „make ourselves at 
home” in the renovated place, we will 
start our activity immediately, because 
there are new plans waiting for us. 
 

     In the near future, as part of the 
Missionary Segment, we will present the 
Church with a report of our work that 
we are doing thanks to you. 
 

     In the meantime ― we thank God 
once again for the people in our church, 
who are sensitive to the needs of those 
who are really struggling.  May God 
bless you.                               —Tabitha    

Tabitha 

We are  having good times lately... 
We don’t have to cook at our homes for 
Sabbath... thanks to our lovely sisters 
from Women's Ministry. Thank you for 
organising a delicious surprise lunch 
after the worship service last Sabbath! 

Nomination for voting  
 
 

The Church Board is  
presenting the nomination for  
voting next Sabbath:  
 
Church Elder: Pr Josh Stadnik 
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THE LINK TO SUBSCRIBE TO 
INTRAVICON:  

https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/
sign-up-for-news-and-

announcements-from-around-the-
conference 

All Conference  Announcements 
can be found in the latest  

INTRAVICON: 

https://mailchi.mp/86afd2bbcc69/please-
enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-

5194637?e=b3e86e1296 

CONFERENCE notices 

Details about employment 
opportunities are available on the 

Victorian Conference website 
vic.adventist.org.au 

 

Find Out More 

GraceNotes 

Why Grace Endures  
 

If it were up to us, grace would have 
vanished long ago. 
 

Humans are hard-wired for anger, 
pettiness, and spite. Just look 
around: we keep a “righteous” score. 
We don’t forgive. We even plot revenge 
on those who injure or insult us.  
Our code is built on protecting 
ourselves from a world of people just 
like us. We do by nature anything 
that pushes us ahead, above, and to 
the top. 
 

“My thoughts are nothing like your 
thoughts,’ says the Lord. ‘And My 
ways are far beyond anything you 
could imagine’” (Isaiah 55:8).  
“God sent His Son into the world not 
to judge the world, but to save the 
world through Him” (John 3:17).  
“This is the message we heard from 
Jesus and now declare to you: God is 
light, and there is no darkness in Him 
at all” (1 John 1:5). 
 

Grace flourishes because God rules 
above our broken world.  
Everything that’s good and kind and 
healing comes from otherworldly love 
that will not let us go. 
 

Believe in love. And stay in grace.  
 

—Bill Knott,  
 

Editor/Executive Publisher of Adventist 
Review/Adventist World magazines 

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://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://mailchi.mp/86afd2bbcc69/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5194637?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/86afd2bbcc69/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5194637?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/86afd2bbcc69/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5194637?e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=0b63026929&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=ebf860c4af&e=b3e86e1296
https://moregracenotes.podbean.com/e/why-grace-endures-may-20-2022/


 

This week: 
 

Julia Michalska 22.5 
Dane Patryarcha 24.5 
Peter Patryarcha 24.5  
Matty Patryarcha 24.5 
Kornelia Jaworski 26.5 

Next week: 
 

Lucas Hanlon 30.5 
Erika Kerr 31.5 
Ula Siata 31.5  
Małgosia Baran 2.6 
Dorothy Wawruszak 4.6 

Ucałowałeś me serce przebaczeniem,  
pomimo wszystkiego, co zrobiłem. 
Uzdrowiłeś mnie wewnątrz i na zewnątrz  
z każdej choroby. 
Wyratowałeś mnie z piekła i uratowałeś mi 
życie. 
Ukoronowałeś mnie miłością i miłosierdziem. 
 
—Psalm 103: 3-4   (tłumaczenie z Biblii TPT)  

You kissed my heart with forgiveness, 
in spite of all I’ve done. 
You’ve healed me inside and out from 
every disease. 
You’ve rescued me from hell and  
saved my life. 
You’ve crowned me with love and 
mercy. 
 
—Psalm 103: 3-4         The Passion Translation 


