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

Sunset times: 
 

This Sabbath  — 5: 0 8  pm 
Friday 10 June — 5: 07 pm 

“Wait for the LORD; be strong and take 
heart and wait for the LORD.” 
 

—Psalm 27:14                                            NIV 
 

We tend to want an immediate answer 
to our prayers, but the Lord is never in 
a rush. He may not answer us 
immediately, but He has promised to 
answer, “in time of need” (Hebrews 
4:16). Waiting on the Lord draws us 
close to Him and teaches us to be 
patient. The Christian life is not easy. 
There are many adversaries, trials, and 
temptations. We need to be strong and 
courageous in the power of the Lord 
(John 16:33).              —INTRAVICON 

„Oczekuj PANA! Bądź mężny! On 
wzmocni twe serce. Oczekuj PANA”. 
 

—Psalm 27:14                                             PL 
 

Zwykle pragniemy natychmiastowej od-

powiedzi na nasze modlitwy, ale Pan ni-

gdy się nie spieszy. Może nie odpowie-

dzieć nam od razu, ale obiecał odpowie-
dzieć „w potrzebie”. (Hbr.4:16). Oczeki-

wanie na Pana zbliża nas do Niego i 

uczy cierpliwości. Życie chrześcijańskie 

nie jest łatwe. Jest wielu przeciwników, 

prób i pokus. Musimy być silni i odważ-
ni w mocy Pana (J 16:33). 

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  

—Avondale University  
—Sabbath School  

—Avondale University  

za tydzień  — 11 czerwca next week — June 11 

—Szkoła Sobotnia  

—Budżet lokalnego zboru  
—Sabbath School  

—Local Church Budget 

Dzisiaj  — 4 czerwca Today — June 4 

Dary Offering 

 

04.06: – Pr Roman Chalupka 
11.06: – Pr Josh Stadnik 
18.06: –  
25.06: – Pr Roman Chalupka 

 

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

Plan Usługiwania Preaching Schedule 

Polish Service PL EN  English Service 

 
Interactive Bible Study – 11:00am 
 

Divine Service – 12:30pm 
 
Pr Roman Chalupka 

 
Studium Biblijne – 9:30  
 

Nabożeństwo (Kazanie) – 11:00 
 
 Pr Roman Chalupka 

4 CZERWCA JUNE 4 

 

Niech światło jaśniejące 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. 
 



 

Dziękujemy siostrom ze Służby Kobiet 
za to, że po czasie lockdownów i rest-
rykcji możemy mieć – dzięki Nim – 
wspólnotę chrześcijańską po nabożeń-
stwie, przy talerzu! 
 

—wdzięczni zborownicy 
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Informacje dla Zboru  — 4 czerwca 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 ( 9 ) 
  

 

TODAY – Sabat 4 czerwca  
                godzina 18: 00  

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. 

Księgarnia Zborowa 

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

—Marzena Kania 

Zebranie Rady Zboru:  

Wtorek, 14 czerwca @ 6:30pm 
 

Uwagi i punkty na Agendę proszę 
kierować do Sekretarza Zboru, do 
soboty wieczór 11 czerwca. Dziękuję, 
 
 

—Marzena Kania 

Nominacja do  
odgłosowania  DZISIAJ 
 

Rada Zboru przedstawia Zborowi  
do odgłosowania propozycję  
mianowania urzędnika: 
 

Starszy Zboru ― Pr Josh Stadnik 

Dzisiaj po nabożeństwie zapraszamy do 
holu funkcyjnego wszystkich, którzy 
pragną spędzić ze sobą miłe chwile 
delektując się pyszną zupką z chlebem/
bułką, albo  jakąś inną wyborową 
delicją.  
Szczególnie zapraszamy naszych miłych 
gości. 

„Im boleśniej ktoś cię uderza,  
tym więcej mu okaż ciepła,  

bo tym więcej mu miłości potrzeba”. 

http://dandypolkish.org.au
https://www.dailyinspirationalquotes.in/
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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 

Chrześcijaństwo jest główną religią w 
Zimbabwe, a protestanccy chrześcija-
nie stanowią około 85 % populacji. 
 
Zambia jest w przeważającej mierze 
krajem chrześcijańskim, chociaż wie-
lu nadal trzyma się aspektów trady-
cyjnych systemów wierzeń. Ponad trzy 
czwarte Zambijczyków identyfikuje się 
jako protestanci, podczas gdy katolicy 
stanowią jedną piątą populacji. 
 
W.H. Anderson był pierwszym adwen-
tystą, który udał się do Angoli. Było 
to w1922 roku; przybył on z innego 
miejsca w Afryce, aby zbadać możli-
wości podjęcia pracy misyjnej w tym 
kraju.  W następnym roku on, oraz 
T.M. French i J.D. Baker, po miesięcz-
nym podróżowaniu po kraju, wybrali 
miejsce w dystrykcie Lepi, na central-
nym płaskowyżu. W 1924 r. powstała 
kwatera główna Zjednoczonych Misji 
Południowoatlantyckich.  

W 1928r. zorganizowano misję Unii 
Angoli, a Anderson był prezydentem 
od 1924 do 1933r.  
Pierwsze adwentystyczne audycje  
ra-diowe w Angoli nadawane były w 
1953 r., a do 1963 audycje GŁOS 
PROROCTWA nadawane były co 
tydzień z sześciu miejsc. 
 
Pierwsza działalność adwentystów w 
Namibii rozpoczęła się w latach 1937 
i 1938, kiedy J. van der Merwe pro-
wadził spotkania ewangelizacyjne w 
Windhoek i ochrzczono pięć osób. 
Dalsze prace nie zostały wykonane aż 
do 1954 roku, kiedy zorganizowano 
South West Africa Field, a JJ Becker, 
jedyny pastor mieszkający w połud-
niowo-zachodniej Afryce został miano-
wany prezydentem. 
 
Adwentystyczne przesłanie dotarło do 
Mozambiku w 1931 roku, kiedy 
dwóch uczniów ze Szkoły Misyjnej  

“POCZTA MISYJNA”  
z Wydziału  

Płd. Afryki i Oceanu Indyjskiego 

Malamulo w Malawi wróciło do swo-
ich domów w portugalskiej Afryce 
Wschodniej. Obaj prowadzili ewange-
lizację i wkrótce uczyli 555 osób na 
lekcjach biblijnych. O.U. Giddings i 
Max Webster odwiedzili Mozambik, 
aby zbadać zainteresowanie, a w 1933 
Webster został wysłany do dystryktu 
Zambesi w Mozambiku, aby założyć 
misję. W 1935r., za zgodą generalnego 
gubernatora, założył misję nazywając 
ją Munguluni, co znaczy „światło”. 
 

—https://am.adventistmission.org/ 

 

Martwienie się o wszystko  
NICZEGO nie zmienia. 

Ufanie Bogu zmienia WSZYSTKO. 
 

—Mt. 6:25―34 

 

Oferujemy trzy rodzaje usług: 
DOBRZE ― TANIO ― SZYBKO 

 
MOŻNA WYBRAĆ DOWOLNE DWIE 

 
DOBRZE I TANIO (nie będzie szybko)  
DOBRZE I SZYBKO (nie będzie tanio)  
SZYBKO I TANIO (nie będzie dobrze)  

--------- 
W związku z częstymi pytaniami  
o Rabat, uprzejmie informujemy,  

że jest to stolica Maroka 
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/ PL EN  
        przed nami ...  /  upcoming events 

03.06.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

04.06.22 Sabat/Sabbath – SEMINARIUM Apokalipsy PL (9) 

06.06.22 Poniedziałek/Monday – ADRA Community Café & Relief Centre  

  – Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

08.06.22 Środa/Wednesday – Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

10.06.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

11.06.22 Sabat/Sabbath – SEMINARIUM Apokalipsy PL (10) 

13.06.22 Poniedziałek/Monday – Queen’s Birthday Public Holiday 

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

27.6―10.7 two weeks – Wakacje szkolne/Winter School Holidays

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   
 

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   

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 — June 4 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.  

MISSION POST from  
Africa-Indian Ocean Division 

Christianity is the main religion in 
Zimbabwe, with Protestant Christians 
making up about 85 percent of the 
population. 
 

Zambia is predominantly a Christian 
country, although many still adhere to 
aspects of traditional belief systems. 
More than three-quarters of Zambians 
identify as Protestant, while Roman 
Catholics make up one-fifth of the 
population. 

Nomination for voting 
TODAY  
 
 

The Church Board is  
presenting the nomination for  
voting this Sabbath:  
 
Church Elder ― Pr Josh Stadnik 

Church Board Meeting  

Tuesday, June 14 @ 6:30pm 
 

Please send any agenda items for 
consideration to Church Clerk by 
Saturday June 11. Thank you 
 

—Marzena Kania, Church Clerk 

After the Divine Service we invite to the 
function hall ALL who wish to spend 
some time together while enjoying 
delicious Soup’n’Bun OR some other 
yummy refreshments. 
A very special invitation to our visitors.  

The first Adventist work in Namibia 
started in 1937 and 1938 when J. 
van der Merwe conducted evangelistic 
meetings in Windhoek and five people 
were baptized. No further work was 
done until 1954 when the South West 
Africa Field was organized and J. J. 
Becker, the only pastor living in 
South-West Africa, was appointed 
president. 
 

The Adventist message entered 
Mozambique in 1931 when two 
students from the Malamulo Mission 
School in Malawi returned to their 
homes in Portuguese East Africa. 
Both carried out evangelism and soon  
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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/c5a705a51a00/please-
enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-

5194961?e=b3e86e1296 

CONFERENCE Notices 

 

were teaching 555 people in Bible 
classes. O. U. Giddings and Max 
Webster made a visit to Mozambique 
to investigate the interest and, in 
1933, Webster was sent to the 
Zambesi district in Mozambique to 
establish a mission. In 1935, with 
permission from the governor-general, 
he established a mission, naming it 
Munguluni, meaning “light.” 
 

The first Seventh-day Adventist to go 
to Angola was in 1922 when W. H. 
Anderson visited from elsewhere in 
Africa to explore the possibilities for 
establishing mission work in the 
country. The next year he, T. M. 
French, and J. D. Baker, after 
traveling around the country for a 
month, selected a site in the Lepi 
district, on the central plateau. In 
1924 the headquarters of the South 
Atlantic United Missions was 
established. In 1928 the Angola 
Union Mission was organized, and 
Anderson was president from 1924 to 
1933. 
 

The first Adventist radio programs in 
Angola were broadcast in 1953, and 
by 1963 the Voice of Prophecy 
programs were broadcast weekly from 
six sites.  
  

—https:// am.adventistmission.org/ 

 

discounted early bird price across all 
registrations!  
Cost to attend is $220 which includes 
all food, accommodation and resources 
across the weekend, Starting Friday 
night and ending Sunday lunchtime.  
There are further discounts for those 
under the age of 14 and options for 
those who only want to attend on 
Sabbath or stay offsite. 
 
For more information and to register 
please visit the Women’s Ministries 
page at vic.adventist.org.au or follow 
this link to register:  
https://bit.ly/3PPCWlG 

RENEW - Women + Young Ladies 
CONFERENCE 2022      22-24 July 
 

After two years online we are delighted 
to be able to invite you to join us once 
again in person at Phillip Island for a 
weekend away full of good food, making 
new friends, catching up with old 
Friends, worshiping together and 
being inspired but the message 
brought to us by our special guest 
speaker Moe Stiles. 
Please note that you must register to 
attend ― day visitor fees apply ― but if 
you register by July 4 you will get a  

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/c5a705a51a00/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5194961?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/c5a705a51a00/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5194961?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/c5a705a51a00/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5194961?e=b3e86e1296
https://bit.ly/3PPCWlG


 

____________________________________________________________________________ 

Next week: 
 

Tomek Romańczuk 5.6 
Olivia Tomasiuk 7.6  
Ewa Zaczek 8.6 

      This week: 
 

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

Droga Rodzino Zborowa! 
 

Ze smutkiem pragnę poinformować, że  
w poniedziałek, 30 maja 2022 odeszła od nas siostra  

 

Krystyna Wawrzyniak  
 

Była jedną z seniorek Zboru, bowiem odeszła w wieku 95 lat i trzech 
miesięcy. Nie widzieliśmy Jej dawno, bowiem choroba oraz fakt  
bardzo silnego niedowidzenia nie pozwolił Jej na uczestnictwo,  

tym bardziej że mieszkała dość daleko od zboru.  
 

Ostatnie lata znajdowała się pod opieką córki Elżbiety.  
Niewątpliwie zapamiętamy Ją jako dość żywą, uśmiechniętą, kiedyś bardzo 

gościnną osobę, chociaż ostatnio nie pamiętającą już wielu twarzy.  

Kiedyś wspierała wiernie swego męża, bardzo zaangażowanego  
w życie naszego zboru, ale i On odszedł już sześć lat temu.  

 

Wierzymy, że Jej osobisty kontakt z Panem był głęboki, więc pozostaje nam  
tylko nadzieja spotkania się przy rychłym powrocie naszego Zbawiciela.  

 

Pogrzeb odbędzie się w piątek 17 czerwca o godzinie 11:00   
na cmentarzu Springvale Botanic Cemetery – w Boyd Chapel 

 

Najbliższej rodzinie, córkom i synowi wraz z Ich rodzinami  
składamy gorące wyrazy współczucia. 

 

—Pastor Roman Chalupka 


