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 27 / 2022 

 

 July 2 / 2 lipca 

Sunset times: 
 

This Sabbath   —  5: 12 pm 
Friday 8 July —  5: 15 pm 

 
„Panie, nie odmawiaj mi litości swojej; 
Łaska i wierność Twoja niechaj mnie 
zawsze strzegą!”. 
 

—Psalm 40:11                          Biblia Mesjańska 
 

„Dzisiejsi wierzący również są bezpie-
czni. Nic nie może nas oddzielić od mi-
łości Boga. Nawet kiedy cierpimy prze-
śladowania i trudności, On wciąż jest z 
nami. Nasza miłość do Boga może sła-
bnąć, ale Boża miłość do nas zawsze po-
zostanie niezmienna. Również Jego współ-
czucie i wiarygodność są niezawodne”.               
 

—tł. z INTRAVICON 

“LORD, don’t hold back your tender 
mercies from me. Let your unfailing 
love and faithfulness always protect 
me. —Psalm 40:11       New Living Translation 
 

“Believers today are also kept safe. 
Nothing can separate us from the love 
of God. Even when we suffer 
persecution and hardship, He is still 
with us. Our love of God may weaken, 
but God’s love of us will remain 
steady always. Also, His compassion 
and trustworthiness are unfailing.”                    
 

—INTRAVICON 

https://www.dandypolish.org.au/
https://www.womansday.com/life/g31275287/mothers-day-bible-verses/
https://www.womansday.com/life/g31275287/mothers-day-bible-verses/
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OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

▪ Koperty zborowe  
▪ eGiving: https://egiving.org.au/ 
▪ Konto bankowe Zboru: 

GIVING OPTIONS: 

▪ Church envelopes  
▪ eGiving: https://egiving.org.au/ 
▪ Church Bank Account 

—Dary Szkoły Sobotniej  

—Budżet Misji Światowej  
—Sabbath School Offering  

—World Mission Budget  

za tydzień  — 9 lipca next week — July 9 

—Dary Szkoły Sobotniej 
—Budżet  lokalny 

—Sabbath School Offering 
—Local church budget  

Dzisiaj  —  2 lipca Today  — July 2 

Dary Offering 

 

02.07: – Pr Graeme Christian  
09.07: – Pr Josh Stadnik  
16.07: – Bro John Smilek  
23.07: – Pr Josh Stadnik  
30.07: –  
 

06.08: – Pr Michael Mohanu  
13.08: – Pr Roman Chalupka  
20.08: – Pr Josh Stadnik  
27.08: – Pr Jono Gillard  

 

02.07: – Pr Graeme Christian  
09.07: – Pr Josh Stadnik  
16.07: – Br Khim Lim 
23.07: – Pr Paweł Ustupski  
30.07: – Pr Roman Chalupka  
 

06.08: – Pr Michael Mohanu  
13.08: – Pr Roman Chalupka  
20.08: – Pr Josh Stadnik  
27.08: – Pr Jan Krysta  

Plan Usługiwania Preaching Schedule 

Polish Service PL EN  English Service 

 
 
Combined Divine Service –11:00 pm 
 

Pr Graeme Christian  
 

    President,  
    Victorian Conference 

 
Studium Biblijne – 9:30 am  
 

Nabożeństwo –  11:00 am 
 

Pr Graeme Christian 
 

     Przewodniczący  
     Konferencji Wiktoriańskiej 
 

 2 LIPCA  JULY 2  

 

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. 
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Wantirna Polish  
SDA Church 

Informacje dla Zboru  — 2 lipca PL 

__________________________ __________________________ 

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 

Zupka po nabożeństwie  
DZISIAJ, 2 lipca . . .  
 

Dzisiaj po nabożeństwie rannym NIE 
BĘDZIE spotkania przy zupce. Nabożeństwo  

Dziękczynne 
 

DZISIAJ, Sobota 2 lipca,  
godzina 17:  00 

 
Wszystkich serdecznie zapraszamy! 

Kochana Rodzino Zborowa, 
 

Otrzymaliśmy wiadomość, że pewna 
rodzina adwentystów na Tasmanii 
potrzebuje pomocy. Mają oni pięcioro 
dzieci: 
Chłopcy: 15, 6, 1 roczek, 
Dziewczynki: 13 i 4 lata. 
 

Chcielibyśmy im wysłać zimową 
odzież i obuwie... 
 

Jak wiecie, nasza Tabita jest w trak-
cie remontu, co powoduje, że mamy 
bardzo ograniczony dostęp do 
naszych rzeczy. 
 

Czy chcielibyście pomóc tej rodzinie 
przetrwać tasmańską zimę w ciepłych 
ubraniach? 
 

Z góry dziękujemy za Wasze gorące 
serce. 
 

Kontakt: Violetta  

Tabita 

Czy możesz pomóc  
w ogrzaniu tych najmniejszych  

braci Pana Jezusa?  
 

Zaproszenie 
 

Po Nabożeństwie Dziękczynnym 
serdecznie zapraszamy wszystkich  

na herbatkę i coś do herbatki ...   

       Do Zborowników:  
 

PAMIĘTAJMY o tym, że  jako hojni 
gospodarze – z wielką ochotą i 
radością, po południu przynosimy 
owoce i to, co jest najpopularniejszym 
dodatkiem do herbatki:   
CIASTA!   

Serdecznie dziękujemy! 



 

____________________________________________________________________________ 
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Drodzy Ilonko i Piotrze, 
 

Gdy rozpoczynacie nowy etap życia –  
życzymy Wam, aby Wasze nowe  
miejsce było pełne pięknych chwil  
i abyście się cieszyli zdrowiem  
i błogosławieństwem od Pana.  
 

Dziękujemy za Waszą służbę   
i oddanie naszemu Zborowi.  
 
 

„A oto Jam jest z tobą i będe cię strzegł 
wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz...”   
—Genesis 28:15            
                                             —Rodzina Zborowa  

                  Kilka słów o miłości 
 

„Miłość to coś bardzo praktycznego. 
Dobra tego świata są różne — jedni 
mają majętności, drudzy władzę, inni 
talenty, jeszcze inni mądrość. 
 

Co masz i jak tym się dzielisz?  
(władza, sympatia, poparcie, pomoc, 
życzliwa – sprawiedliwa ocena, pienią-
dze, awanse, inne będące w twoich 
rękach dobra...) 
 

Rozdajesz tym, którzy są ci przydatni 
w osobistej karierze lub są z „twojego 
klubu”, zaś zabierasz lub stajesz na 
drodze by inny nie miał?   
 

Czy też otwierasz swe serce przed 
każdym, kogo życie  – jak sprawdzian 
dla ciebie – stawia na twojej drodze?” 

            Kilka słów o łagodności 
 

Łagodność jest siłą.  
Nie ma nic wspólnego z miałkim, 
mdłym ugrzecznieniem i oślizłymi 
ukłonami.  
Łagodność jest siłą zmieniającą świat 
na lepszy.  
Prawdziwa siła jest zawsze łagodna, 
ponieważ łagodność może mieszkać 
jedynie tam, gdzie nie ma lęku. 
Łagodność w kontakcie z grzechem 
nie boi się.   
 

Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, 
jak bardzo łagodność związana jest z 
poczuciem bezpieczeństwa.  
Łagodny potrafi być jedynie ten, kto 
jest pewny i bezpieczny.  
Taką pewność w dzisiejszym świecie 
daje jedynie pokój Boży w sercu, 
świadomość czystości i łaski Boga. 
 

Łagodność to przede wszystkim czyny 
a nie słowa.  
Jeżeli w słowach słyszysz łagodność 
ale w czynach widzisz przemoc i 
łamanie prawa drugiego czlowieka, to 
nie miej złudzenia ― masz do czynie-
nia jedynie z obłudą a nie łagodno-
ścią. 
 

Dlaczego Jezus nie dla wszystkich 
wydaje się łagodny?  

Dlaczego do cudzołożnicy mówi „I ja 
cię nie potępiam. Idź i więcej nie 
grzesz” a do drugich: „Głupi, ślepy 
faryzeuszu, plemię żmijowe, rodzaju 
jaszczurczy, którz wam ...” 
 

Nie żyjemy w okresie wczasów 
duchowych, ale w czasie wojny.  
Walka pomiędzy łagodnością a 
przemocą i gwałtem trwa…           



 

/ PL EN  
        przed nami ...  /  upcoming events 

01.07.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie PL — ZOOM  

02.07.22 Sabat/Sabbath – Nabożeństwo Dziękczynne/Thanksgiving Service

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

  – Spotkanie modlitewne PL — ZOOM 

06.07.22 Środa/Wednesday – Spotkanie modlitewne PL — ZOOM 

08.07.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie PL — ZOOM  

10.07.22 Niedziela/Sunday – Koniec wakacji szkolnych/End of School Holidays

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

  

  

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 

Szkoła Sobotnia / Sabbath School 
 

Damian Wasilewski   
Marek Smalec   
 

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  
 

Josh Stadnik  0430 412 418  
 

Sekretarz Zboru / Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru / Church Treasurer 
Wojtek Klauza   

 
Starsi Diakoni /Leading Deacons 
 

Marek Fikiert   

Barbara Ostrowska   
 
Księgarnia Zborowa /Local ABC 
Marzena Kania  

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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Tabitha 
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EN Church News — July 2 

Soup after Church Service 
TODAY, July 2 . . .  
 

Today after Divine Service there will 
be NO Soup’n’Bun.  

Dear Ilona & Peter 
 

So sorry that you’re leaving...  
for us it will never be the same! 
 

We thank you for your service and 
dedication to our church. 
All our love and prayers go with you for  
your continuing fruitful work for God. 

 

“I am with you and will keep you wherever 
you go...” —Genesis 28:15  

 
—Love, Dandenong Church Family 

 
“ Your jacket may be OLD  

but for us it’s  
shelter from the COLD” 

Dear Church Family, 
 

We received word that an Adventist 
family in Tasmania needed help.  
They have five children:  
Boys: 15, 6, 1 year old 
Girls: 13 and 4 years old 
 

We would like to send them winter 
clothes and footwear... 

 

As you know, our Tabitha is 
under renovation, which 
means that we have very 
limited access to our 
resources.   
 

Would you like to help this 
family survive the Tasmanian 
winter in warm clothes? 
 

Thank you in advance for 
your warm hearts. 
 

Contact: Violet  

Thanksgiving  
Service    
 

 

TODAY 
 

Sabbath July 2 @  
5: 00pm 
 
All Welcome! 

 

 

INVITATION 
 

After the Thanksgiving Service 

today we invite Everybody for a cup 
of tea and more...  

       To Church Members:  
 

PLEASE REMEMBER: this afternoon 
― as generous hosts ― we are all 
happy and willing to bring fruit and 
what is the most popular  
addition to the tea: CAKES!   
Thank you so much :) 

Can you help warm up  
these least brothers of the Lord Jesus 

to stay warm through the winter 
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Startling reminder: The Devil is a "Christian" 
intellectually (James 2:19) and a "theologian" 
theoretically (2 Corinthians 11:14-15).  
It is possible to be an intellectual believer 
and yet an emotional atheist. It is possible  
to go through religious motions and yet  
not be in love with God.           —Ty Gibson 

__________________________ 

All Conference  Announcements 
can be found in the latest  

INTRAVICON: 

https://mailchi.mp/550c6fa17a4f/please-
enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-

5236777?e=b3e86e1296 

14 July - 15 September 
Complete Health Improvement 
Program (CHIP)  
 

Is there any lifestyle disease not 
allowing you to live your best life? 
 

Upcoming intensive Online CHIP 
Program 
 

For further details and registration 
links email ask@chiphealth.com.au 
OR check out our website  
 

www.chiphealth.com.au/chip-online-
information/ 

GROW CONFERENCE 
19-21 August 
 

We are excited to be able to invite our 
Church Elders back to the GROW 
Conference in person at Howqua for 
2022!  Our speakers this year will be 
Allan and Sheri Gray who will be 
speaking on the importance of 
conversations and starting 
relationships.  There will also be 
afternoon workshops on Sabbath 
afternoon equipping us in different 
aspects of leadership and ministry in 
the local church. 
 

More information and registrations at 
vic.adventist.org.au 
For questions please contact Shonet at 
shonetheath@adventist.org.au 

Women + Young Ladies  
Connference           22-24 July 2022 
  

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 by the message 
brought to us by our special guest 
speaker Moe Stiles. 
For more information and to register go 
to: https://bit.ly/3PPCWlG 

Conference Notices 

https://mailchi.mp/550c6fa17a4f/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5236777?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/550c6fa17a4f/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5236777?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/550c6fa17a4f/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5236777?e=b3e86e1296
mailto:ask@chiphealth.com.au
http://www.chiphealth.com.au/chip-online-information/
http://www.chiphealth.com.au/chip-online-information/
http://vic.adventist.org.au/
mailto:shonetheath@adventist.org.au
https://bit.ly/3PPCWlG


 

CONFERENCE Notices 

____________________________________________________________________________ 

This week: 
 

Barbara Połońska 26.6 
Helena Strycharczuk 28.6 
Ania Wasilewska 29.6 
Anthony Plitt 30.6 
Bruno Jantos 2.7  

Next week: 
 

Julia Wawruszak 3.7 
Claudia Plitt 4.7 
Adela Mrozowski 5.7  
Anna Urbaniak 5.7 
Janina Widuch 5.7 
Zyggi Ostrowski 7.7 
Dariusz Grzelak 8.7 

„Ten sam Bóg wyposażył nas w mieszkającego w nas Ducha Świętego, który 
jest po to, aby prowadzić, kierować, wspierać i pomagać. Mamy po prostu 
słuchać Jego instrukcji, być silnymi i bardzo odważnymi. Tak jak uczynił ze 
swoim ludem, Izraelem, Pan rzucił nam wyzwanie, abyśmy byli silni w Panu i 
w mocy Jego potężnej siły. Jakie większe zapewnienie Pan mógłby zaoferować 
tym, którzy Mu zaufali?”                                                   —tł. z INTRAVICON 

“This same God has equipped us with His indwelling Holy Spirit who is there 
to lead and to guide, to support and to help. We are simply to obey His 
instructions and be strong and very courageous. Just as He did with His 
people, Israel, the Lord has challenged us to be strong in the Lord and in the 
power of His mighty strength. What greater reassurance could the Lord offer 
to those that have placed their trust in Him?”                          —INTRAVICON 

„Bądźcie mocni, 
bądźcie odważni! 
Nie bójcie się ich 
i nie drżyjcie 
przed nimi, gdyż 
Pan, Bóg twój, 
sam pójdzie z 
tobą, nie porzuci 
i nie opuści cię”.  
 
—5 Księga  

   Mojżeszowa 
   31:6 
 

    Biblia Mesjańska  


