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

Zdaj się w milczeniu na PANA i złóż
w Nim nadzieję.

—Psalm 37:7 NIV

—Psalm 37:7 BM

Keep praying, but be thankful that
God’s answers are wiser than your
prayers.

Trwaj w modlitwie i bądź wdzięczny,
że Boże odpowiedzi są bardziej
przemyślane niż twoje modlitwy.

—William Culbertson

—William Culbertson
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Polish Service

English Service

September 10

10 września

Szkoła Sobotnia – 9:30 am
Nabożeństwo (kazanie) – 11:00 am

Sabbath School – 11:30 am
Worship Service – 12:30 pm

Pr Josh Stadnik

Pr Josh Stadnik

Plan Usługiwania

Preaching Schedule

10.09: – Pr Josh Stadnik
17.09: – Pr Roman Chalupka
24.09: – Pr Jan Krysta
01.10: – Pr Josh Stadnik (wspólne
nabożeństwo PL & EN)

10.09: – Pr Josh Stadnik
17.09: – Pr Roman Chalupka
24.09: –
01.10: – Pr Josh Stadnik (Combined
service PL & EN)

Dary

Offering

Dzisiaj — 10 września

Today — September 10

—Sabbath School Offering
—Dary Szkoły Sobotniej
—Doroczne Dary Ofiarności (Misja Globalna) —Annual Sacrifice (Global Mission)
za tydzień — 17 września

next week — September 17

—Dary Szkoły Sobotniej
—Budżet lokalnego zboru

—Sabbath School Offering
—Local Church Budget

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

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 — 10 września
Dary Tygodnia Modlitwy

Zakończenie Tygodnia
Modlitwy DZISIAJ

DZISIAJ:
Doroczne Dary Ofiarności — Misja
Globalna

Dzisiaj kończymy Tydzień Modlitwy
dobrowolnym postem i ofiarowaniem
Darów Tygodnia Modlitwy. Są to
DOROCZNE DARY OFIARNOŚCI (Misja
Globalna), zbierane podczas
nabożeństwa, przed kazaniem.
Wieczorem spotykamy się na ZOOM
o godzinie 5:00 pm
https:/adventistchurch.zoom.us/j
Kod: 547 866 4236

Zebrane fundusze zostaną
wykorzystane na wsparcie pionierów
Globalnej Misji i Miejskich Centrów
Wpływu, w celu założenia nowych
grup wierzących na terenach, gdzie
ewangelia jeszcze nie dotarła.
Co byś poświęcił dla misji?
Globalni Pionierzy Misji to
niedoceniani bohaterowie Misji
Adwentystycznej. Obecnie na całym
„Zbawienie w poselstwie
świecie setki tych ochotników udaje
trójanielskim” wykład 6 (ostatni)
się do obszarów nieogarniętych dotąd
ŚRODA, 14 września, 7:00pm także na: ewangelią, aby zakładać nowe zbory
adwentystów dnia siódmego. Wiele
YouTube (dandypolish.org.au) albo
miejsc, w których zaczynają
ZOOM: https:/adventistchurch.zoom.us/j
pracować, to obszary, w których
Kod: 547 866 4236
kościół nigdy nie odnosił sukcesów w
przeszłości. Tak więc, na niewielkim
stypendium, idą i żyją wśród ludzi i
wprowadzają w życie metody służby
Chrystusa. Spotykają się z ludźmi na
KUCHNIA odpowiada: różne sposoby: w miastach, na polach
Wiele miłośników zupki ryżowych lub grając z dziećmi w piłkę
i bułki odczuwa pragnożną. Okazują współczucie i
nienie złożenia daru na
zaspokajają potrzeby ludzi w bardzo
potrzeby związane z
praktyczny sposób. A potem
przygotowaniem posiłku po nabozdobywając ich zaufanie wzywają ich
żeństwie każdego tygodnia…
do pójścia za Jezusem. “Wtapiają” się
jak to zrobić?
w ich społeczność tak jak robił to
DAR SERCA należy włożyć do kopert- Jezus. Poświęcają swój czas i wysiłki,
ki dziesięcinowej umieszczając napis
aby żyć prosto i wprowadzać innych
KUCHNIA w rubryce “Inne dary”.
w pełną miłości relację z Bogiem.
Serdecznie dziękujemy!
Dziękujemy za hojne dary na
wsparcie Misji. Globalnej.

ANKIETA „Nasz Kościół:

—2022 Offering Book

Perspektywy członków”
otwarta do 24 września
Dostęp do ankiety
w internecie można
uzyskać tutaj: HERE
albo:
https://www.surveymon
key.com/r/JS8CJRN

Gdzie jest dzisiaj
pr Roman?
3

Dzisiaj pr Roman prezentuje wystawę
Biblii w Zborze Longwarry.

O poście...
Mówiąc o poście, zwykło się myśleć o
wstrzymaniu się od jedzenia.
Jest jednak wiele innych spraw,
które powinniśmy wziąć pod uwagę,
jeśli pragniemy odczuć uzdrawiający
dotyk Jezusa. Przemyślmy sobie, od
czego powinniśmy się wstrzymać:
—Gniew i nienawiść:
poczęstujmy członków naszej rodziny i
wszystkich, z którymi się stykamy,
dodatkową dozą miłości…
—Osądzanie innych:
zanim dokonamy jakichkolwiek
wyroków, przypomnijmy sobie, że Jezus
wybacza nasze grzechy.
—Zniechęcenie:
trzymajmy się obietnicy Jezusa, który
ma doskonały plan w naszym życiu.
—Rozgoryczenie:
pracujmy nad umiejętnością
wybaczania tym, którzy nas skrzywdzili.
—Narzekanie: gdy chce nam się
ponarzekać, zamknijmy oczy i
wspomnijmy przyjemne chwile radości,
jakimi obdarował nas Jezus.

Dary 13. soboty 3. kwartału —
Sabat 24 września
Wydział Ameryki Południowej

Informacje na temat projektów 13.
soboty są dostępne w podręczniku do
Lekcji Biblijnych na 3 kwartał 2022 r.

refleksje na dzisiaj
z Księgi Bożej:

„Lecz to jest post, w którym mam
upodobanie: że się rozwiązuje
bezprawne więzy, że się zrywa powrozy
jarzma, wypuszcza na wolność
uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, że
podzielisz twój chleb z głodnym i
biednych bezdomnych przyjmiesz do
domu, gdy zobaczysz nagiego,
przyodziejesz go, a od swojego
—www.fallibleblogma.com
współbrata się nie odwrócisz.
__________________________
Wtedy twoje światło wzejdzie jak
zorza poranna i twoje uzdrowienie
rychło nastąpi; twoja sprawiedliwość
Modlitwa jest przez niebo
pójdzie przed tobą, a chwała Pańska
ustalonym środkiem odnoszenia
będzie twoją tylną strażą.
powodzenia w walce z grzechem i w
rozwoju
charakteru chrześcijańskiego.
Gdy potem będziesz wołał, Pan cię
—E.G. White, Dz. Ap.
wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o
pomoc, odpowie: ‘Oto jestem!’
Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo,
Módl się z wiarą.
szydercze pokazywanie palcem i
I dbaj o to, aby twoje życie
bezecne mówienie, gdy głodnemu
harmonizowało z twoimi prośbami,
podasz swój chleb i zaspokoisz
abyś mógł otrzymać błogosławieństwa,
pragnienie strapionego, wtedy twoje
o które się modlisz.
światło wzejdzie w ciemności, a twój
—Ellen G. White, Early Writings
zmierzch będzie jak południe, i Pan
będzie ciebie stale prowadził i nasyci
twoją duszę nawet na pustkowiach, i
Kiedyś ludzie umierali na stosach
sprawi, że twoje członki odzyskają
z powodu tego, że chcieli czytać Biblię.
swoją siłę, i będziesz jak ogród
Dziś umieraja na wieki dlatego,
nawodniony i jak źródło, którego wody
że jej nie czytają.
nie wysychają”.
—nieznany
—Księga Izajasza 58: 6 –11 BW
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przed nami / looking ahead
09.09.22

Piątek

–Polonijne spotkanie PL ‒ zoom

10.09.22

Sabat/Sabbath

–Zakończenie Tyg. Modlitwy/End of Week of Prayer

12.09.22

Pon./Monday

–ADRA Community Café & Relief Centre ‒ OPEN
–Spotkanie modlitewne PL ‒ zoom

14.09.22

Środa/Wednesday –Wykład z Księgi Objawienia, seria 2, wykład 6

16.09.22

Piątek

–Polonijne spotkanie PL ‒ zoom

18.09 ―3.10 two weeks

–School holidays

20.09.22

Wtorek/Tuesday

–Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

24.09.22

Sobota/Saturday –13. sobota/13th Sabbath

19.11.22

Sobota/Saturday –Zjazd Okręgowy Konferencji/Vic.Conf. Regional

do twoich usług / in your service
1.Starszy Zboru / Head Elder:
Henry Wawruszak
Starszy Zboru / Elder:
Josh Stadnik
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

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

Church Bulletin: Grażyna Jankiewicz 0418 595 414 graciela6@gmail.com
Podawanie ogłoszeń–do wtorku, 19:00 / Notices submission deadline: Tuesday, 9pm

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 — September 10
End of Week Of Prayer
Offering TODAY:

Week Of Prayer Ends TODAY
We conclude the Week Of Prayer with
an optional fasting and collecting the
Week Of Prayer Offering (ANNUAL

Annual Sacrifice Offering for Global
Mission

SACRIFICE OFFERING FOR GLOBAL
MISSION) today, before the sermon.

The funds collected will be used to
support Global Mission pioneers and
Urban Centres of Influence to start
new groups of believers among
unreached people groups.

Please Note:

There will be no Soup’n’Bun Today,
as an optional fasting is announced at
the End of Week Of Prayer.

What will you sacrifice for mission?
Global Mission Pioneers are the
unsung heroes of Adventist Mission.
Around the world today, hundreds
of these laypeople go to unentered
areas and people groups to start new
Seventh-day Adventist congregations.
Many of the places where they begin
to work are areas where the church
has never had success in the past, but
nobody has told the pioneers that they
can’t do it. So, on a small living
stipend, they go and live among the
people and put Christ’s method of
ministry into practice. They mingle
with the people in various ways: in the
rice fields, playing soccer with kids, in
the cities. They show sympathy and
minister to needs in very practical
ways. And then they win the
confidence of the people and bid them
to follow Jesus. These pioneers embed
themselves as Jesus did
incarnationally in the community.
They sacrifice their time and efforts to
live simply and bring others into a
loving relationship with God.

13th Sabbath Offering this quarter
—September 24, 2022
South American Division

Details about 13th Sabbath projects
can be found in the Sabbath School
Pamphlet for the 3rd Quarter 2022.

Our Church: Member
Perspectives’ Survey
Open until 24 September
Survey Link:
https://www.surveymon
key.com/r/JS8CJRN
OR HERE

Thank you for supporting Global
Mission.
Historically, the Annual Sacrifice
Offering has come at the end of the
Week of Prayer, and it is an
opportunity for us to sacrifice for
mission.

Where is Pr Roman Today?
Pr Roman presents Bible
Expo at Longwarry Church today.
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—2022 Offering Book

meditation for today

Prayer is heaven's ordained means of
success in the conflict with sin and the
development of Christian character.
—Ellen G. White

about FASTING from God’s
Book
“Is this not the fast that I have
chosen:
To loose the bonds of wickedness,
To undo the heavy burdens,
To let the oppressed go free,
And that you break every yoke?
Is it not to share your bread with the
hungry,
And that you bring to your house the
poor who are cast out;
When you see the naked, that you
cover him,
And not hide yourself from your own
flesh?
Then your light shall break forth like
the morning,
Your healing shall spring forth
speedily,
And your righteousness shall go
before you;
The glory of the Lord shall be your
rear guard.

Pray in faith. And be sure to bring your
lives into harmony with your petitions,
that you may receive the blessings for
which you pray.
—Ellen G. White, Early Writings

Every unanswered prayer is God’s
opportunity to grow your faith.
—Pastor Dwight Nelson

_____________________________________

Then you shall call, and the Lord will
answer;
You shall cry, and He will say, ‘Here I
am.’
“If you take away the yoke from your
midst,
The pointing of the finger, and
speaking wickedness,
If you extend your soul to the hungry
And satisfy the afflicted soul,
Then your light shall dawn in the
darkness,
And your darkness shall be as the
noonday.
The Lord will guide you continually,
And satisfy your soul in drought,
And strengthen your bones;
You shall be like a watered garden,
And like a spring of water, whose
waters do not fail.”
—Isaiah 58:6 –11 NKJV

SAVE THE DATE!

2022 Victorian Conference Regional
19 November
More details to come

All Conference
Announcements can be found in the
latest INTRAVICON :

https://mailchi.mp/428d8b6f5e00/pleaseenjoy-this-latest-edition-of-intravicon5246029?e=b3e86e1296
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Spring already
Flowers blooming
Birds humming
Sing their sweet song
The air Full of blossoms
Blooming flowers...
Blooming plants….
Blooming love…
—Alexsis Daniels

Leciutki wietrzyk wiosenny
Obłoczek jasny, promienny
Zieloność trawy soczysta
I woda czysta, przejrzysta
Śpiew ptaków w górze pod niebem
Ph: Victor
I pole pachnące chlebem
Piosenka w dal płynie radosna...
To wiosna!
—Autor nieznany

This week:

Next week:

Tsion Tesema 4.9
Jano Ciz 7.9
Małgosia Kelly 9.9
Dariusz Groncki 10.9

Staszek Kuc 12.9
Michelle Patryarcha 12.9
Sławek Postek 12.9
Stefan Wasilewski 13.9

____________________________________________________________________________
Brakuje twoich urodzin w biuletynie?
Proszę, podaj wiadomość do sekretarza
Biuletynu.
Dziękuję

Has your birthday been missing in the
Bulletin? Please notify the Bulletin
Secretary.
Thank you

