
 

 

 

Bulletin  

 
 
 

14 January 2023 

 

Sunset times: 
 

This Sabbath  — 8: 44pm 
Friday 20 Jan.  — 8: 41pm 

  

We WELCOME you warmly to our Church today, to experience grace and  
peace in our LORD Jesus Christ. 

 

WITAMY gorąco w naszym kościele, gdzie pragniemy wspólnie doświadczyć 
łaski i pokoju w naszym PANU, Jezusie Chrystusie.   

“You will keep in perfect peace all who trust in you, all whose thoughts are 
fixed on you!”                                                                                           —Isaiah 26:3  NLT 
 

“There is only one way to experience peace and that is to trust the Lord and 
spend time quietly in His presence.”                                                 ―Sylvia de Kock 

 
„Zachowasz w doskonałym pokoju wszystkich, którzy Ci ufają, wszystkich, 
których myśli są skupione na Tobie!”                                           —Izajasz 26:3 

 

„Jest tylko jeden sposób, aby doświadczyć pokoju, a jest nim zaufanie Panu i 
spokojne spędzanie czasu w jego obecności”.                                      ―Sylvia de Kock 



 

____________________________________________________________________________ 

 

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  

—Dary Szkoły Sobotniej 

—Młodzież Adwentystyczna (Dywizja)  
—Sabbath School Offering  

—Adventist Youth (SPD) 

za tydzień  — 21 stycznia next week — 21 January 

—Dary Szkoły Sobotniej 

—Budżet lokalnego zboru 

—Sabbath School Offering 

—Local Church Budget 

Dzisiaj —  14 stycznia Today  —  14 January 

DARY OFFERING 

 
 
 

No Church Service Today 

 

   

 

Szkoła Sobotnia – 9 : 30 

Nabożeństwo – 11 : 00 

 

Pr Peter Hughes  

POLISH SERVICE 
14 STYCZNIA 

ENGLISH SERVICE 
14 JANUARY 

PLAN  USŁUGIWANIA  /  PREACHING SCHEDULE 
 

14.01 – Pr Peter Hughes 
21.01 – Pr Roman Chalupka 
28.01 – Br Andrzej Zastawnik 
 
04.02 – Pr Jared French 
11.02 – Jeremy Waterstone 
18.02 – Pr Josh Stadnik 

 
 
 
 
 

 

14.01 – No Service  
21.01 – Pr Roman Chalupka 
28.01 – Pr Josh Stadnik 
 
04.02 – Pr Jared French 
11.02 – Tomek Kasprzak 
18.02 – Pr Josh Stadnik 

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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Zabrakło Biuletynu? 

Jeśli kiedyś zbraknie dla Ciebie  
Biuletynu w wersji drukowanej, 
proszę, zgłoś się do sekretarza 
Biuletynu, albo do br Henryka, 
który z wielką radością wydrukuje 
egzemplarz specjalnie dla Ciebie   

Polskie audycje radiowe 
 

każda  ŚRODA   22.00 –23.00 
na fali 92.3 FM  

Polonijne spotkania 
każdy PONIEDZIAŁEK, ŚRODA,PIĄTEK, 
godzina 7pm   Kod:  547 866 4236 
https:/adventistchurch.zoom.us/j    

Wantirna Polish  
SDA Church 

Zupa z bułką  po nabożeństwie –  

ZA TYDZIEŃ, Sabat 21 stycznia  
■ ■ ■ 

 Wspólny lunch – Sabat 4 lutego   

 

 
Camp zborowy 2023 

na Phillip Island  
17―19 lutego 

informacje dla zboru — 14 STYCZNIA 

       Droga Rodzino Zborowa,  
 

       Serdecznie dziękujemy Wam za słowa pocieszenia, 
współczucia, miłości i otuchy okazane nam podczas 
naszej żałoby.  
       Dziękujemy za piękne kwiaty...  
       Okazaliście wielkie serce poprzez obecność w czasie 
ostatniego pożegnania naszej mamy, babci, prababci... , 
Heleny Strycharczuk, oraz poprzez wspólną społeczność 
po smutnej uroczystości.  
       Szczególnie dziękujemy zespołowi kateringowemu  
za przygotowanie wspaniałego posiłku.  
        

       Niech Bóg będzie z Wami i darzy szczególną łaską.     
         
—Agnieszka Wrzos z rodziną 



 

chwila refleksji 
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Bajka dla dorosłych 
 

„Wysławiam Cię za to, że cudownie 
mnie stworzyłeś. Cudowne są dzieła 
Twoje i duszę moją znasz dokładnie.” 
Ps. 139:14 
 

     Był sobie raz król, posiadający 
piękny park. Pewnego dnia zauważył, 
że kwiaty zwiesiły swoje główki i 
wyglądały na smutne i zrezygnowane. 
Także drzewa były w podobnym 
stanie. Król podszedł więc do 
winorośli i zapytał, co się stało.  
     Ta odrzekła z westchnieniem: „Był 
tu ktoś, co szeptał do nas wszyst-
kich. Do mnie powiedział: 'Jakże 
jesteś słaba i pokrzywiona! Spójrz na 
świerk, on jest wysoki i smukły, i ty 
powinnaś być taka. Ale ja tego nie 
potrafię i straciłam chęć do życia”. 
     Podszedł więc król do świerka, 
który zaczął się skarżyć: „Spostrze-
głem, że nie daję owoców, jak jabłoń; 
nic nie potrafię i nie mam chęci 
rosnąć dalej”.  
     Kiedy król zbliżył się do jabłoni, 
zajęczała: „Ach, jak niepozorne są 
moje kwiaty ! Spójrz na różę, jest 
taka piękna, to jest nie do wytrzy-
mania!”  
     I tak złączyły się wszystkie rośliny 
parku w jednej pieśni o nędzy życia.  
     Król zasmucił się i spuścił głowę, 
gdy nagle jego wzrok spoczął na 
fiołku. Ten mały kwiatek spoglądał w 
górę z ufną radością. „Dlaczego nie 
jesteś niezadowolony, jak te 
wszystkie inne rośliny ?” zapytał go 
król.  
     Na to fiołek: „I ja słyszałem szept, 
który przebiegał przez park i chciał 
uczynić nas nieszczęśliwymi ze swego 
losu. Ale pomyślałam sobie: Mój Pan 
zasiał nasionko, z którego wyrosłem, 
a On wiedział, co robi. Nie życzył 
sobie ani świerka, ani dębu, lecz 
małego fiołka. Dlatego jestem 
szczęśliwy taki, jaki jestem i chcę 
zawsze pozostać dobrym fiołkiem, 
aby cieszyć oczy mego Pana!” 

     Serce króla rozradowała ta 
odpowiedź. Powtórzył ją innym 
kwiatom i drzewom w parku, a one 
zrozumiały, jakie były niemądre.  
I jakby orzeźwiający podmuch wietrzy-
ku przeszedł przez ogród i uniósł ze 
sobą wszelkie niezadowolenie.  
     Wszystkie rośliny wyprostowały się 
i każda na swój sposób uwielbiała 
swego Pana i Stwórcę.    —op. norweskie 

Ta “rzecz”… 
 

     Pewna mądra kobieta podczas 
wędrówki po górach znalazła w stru-
mieniu cenny kamień. Następnego 
dnia napotkała podróżnika, który był 
bardzo głodny. Mądra kobieta 
otworzyła tedy torbę i podzieliła się z 
nim swoim jedzeniem.  
     Głodny człowiek dostrzegł 
drogocenny kamień w jej tobołku, 
zachwycił się nim, po czym zwrócił się 
do niej z prośbą, by mu go podaro-
wała. Mądra kobieta zrobiła, jak 
prosił, bez chwili zwłoki.  

     Podróżnik odszedł, radując się 
swoim szczęściem. Wiedział, że 
dostanie za ten klejnot taką furę 
pieniędzy, że już do końca życia nie 
będzie musiał martwić się o swoją 
strawę.  
     Po kilku dniach powrócił wszakże 
w to samo miejsce w poszukiwaniu 
mądrej kobiety. Kiedy ją już odnalazł, 
zwrócił jej kamień i powiedział: „Dużo 
myślałem. Wiem, że ten klejnot jest 
bardzo wartościowy, ale oddaję ci go  
w nadziei, że podarujesz mi coś o 
wiele bardziej cennego.  
     Jeśli możesz, ofiaruj mi tę rzecz, 
która pozwoliła ci dać mi ten 
kamień”...                    —autor nieznany 

Nie mów Bogu, że masz wielki 
problem...  
Powiedz swojemu problemowi,  
że masz wielkiego Boga... 
 

—autor nieznany 
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kalendarz / calendar 

  

Dandenong Polish Seventh-day Adventist Church / Polski Kościół ADS 
100 James Street, Dandenong VIC, 3175 
 

W  www.dandypolish.org.au                   Dandenong Adventist 
 

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

13.01.22 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

16.01.23 Monday –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

18.01.23 Środa –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

20.01.22 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

21.01.22 Sabat/Sabbath  –Zupa z bułką po nabożeństwie 

26.01.22 Czwartek/Thursday –Australia Day Public Holiday 

01.02.23 Środa/Wednesday –Zebranie Tabity/Dorcas’ Meeting 

04.02.23 Sabat/Sabbath –Wspólny lunch/Church Lunch 

  –Zebranie Zborowe po lunchu/Business Meeting 

06.02.23 Monday –ADRA—Back in action 

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

25.02.23 Sabat/Sabbath –Wieczerza Pańska/Communion Service 

6-10.4.23 Easter weekend –BIG CAMP 2023  Lardner Park 

church  bulletin:  Grace Jankiewicz,    0418 595 414,    graciela6@gmail.com 
Proszę przysyłać ogłoszenia do wtorku wieczora emailem lub SMSem 
Please send notices by Tuesday evening by email or by SMS.  

UWAGA! Spóźnione ogłoszenia są mile widziane, ale mogą zostać opublikowane    
               dopiero w następnym tygodniu.  
 

PLEASE NOTE: Late notices are welcome, but may have to wait until the following week to 
                       be published. 

kontakty / contacts  
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   

Starszy Zboru /Head Elder: 
 

Henry Wawruszak   
 

 

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  

ADRA Community Café & Relief Centre:  Wojtek Klauza   

https://www.dandypolish.org.au/
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church news —  14 JANUARY  

food for thought 

 

 
Church Camp 2023  

Phillip Island  
17— 19 February 

Soup n’ Bun After Divine Service:  

NEXT WEEK Sabbath 21 January  
■ ■ ■ 

 Potluck Lunch: 4 February   

Have You Lost Your Hearing?  
 

     Once there was a man who dared 
God to speak:  
“Burn the bush like you did for Moses, 
God. And I will follow”.  
Collapse the walls like you did for 
Joshua, God. And I will fight.  
Still the waves like you did on Galilee, 
God, and I will listen.” 
     And so the man sat by a bush, 
near a wall, close to the sea, and 
waited for God to speak. And God 
heard the man, so God answered.  
He sent fire, not for a bush, but for a 
church.  
He brought down a wall, not of brick, 
but of sin.  
He stilled a storm, not of the sea, but 
of a soul.  
And God waited for the man to 
respond. And He waited... And He 
waited... And waited.  
     But because the man was looking 
at bushes, not hearts; bricks and not 
lives, seas and not souls, he decided 
that God had done nothing.  
     Finally he looked to God and 
asked, “Have you lost your power?”  
And God looked at him and said,  
“Have you lost your hearing?”  
 
—Max Lucado in “A Gentle Thunder” 

The Top Ten Predictions for 
2023 
  1. The Bible will still have all the  
      answers. 
02. Prayer will still work. 
03. The Holy Spirit will still move. 
04. God will still inhabit the praises 
      of His people. 
05. There will still be God-anointed 
      preaching. 
06. There will still be singing of  
      praise to God. 
07. God will still pour out blessings 
      upon His people. 
08. There will still be room at the 
      Cross. 
09. Jesus will still love you. 
10. Jesus will still save the lost. 

____________________________________________________________________________ 

The greatest gift you can 
give someone is your time. 
Because when you give your time, 
you are giving a portion of  
your life you will never get back. 
 

—Unknown  
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all Conference  News can be found  
in the latest INTRAVICON: 

 

Please enjoy this latest edition of 
IntraViCon! (mailchi.mp) 

 
 

the link to subscribe to INTRAVICON : 
 

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

announcements-from-around-the-
conference 

SAME CAMP. NEW GROUNDS! 

     After being postponed for almost 
four years, we are excited to be 
running our Easter Big Camp again! 
However, due to the recent Central 
Victorian Floods, the Government is 
using our usual camping ground in 
Elmore to provide emergency housing 
for those who have been severely 
affected. 
 

     Therefore, after considering all 
possible alternative options, we are 
happy to announce that Big Camp 
2023 will be held at Lardner Park 
from April 6 (Thursday) to April 10 
(Monday).  
      Situated 12km away from 
Warragul, Lardner Park is about 1hr 
30min from Melbourne and is 
conveniently accessible from the M1 
freeway. Lardner Park has powered 
camp sites as well as strategically 
placed shower and toilet blocks. 
 

     Unfortunately, the Victorian 
Conference is not able to provide 
Family Tents, so if you don’t have a  

tent or caravan, we strongly suggest 
you start looking for camping specials 
and booking preferred accommodation. 
 

     More information and updates will 
be provided as soon as possible. 
We thank God for blessing us with a 
new location, and we encourage you to 
start planning for this exciting Easter 
weekend! 

2023 BIG CAMP REGISTRATION 
 

Big Camp Electronic Registration will  
be open from Monday, 16 January, 
from 3pm.  
Go to vic.adventist.org.au 

COMPLETE HEALTH  
IMPROVEMENT  
PROGRAM CHIP) 
Is diabetes, hypertension, heart 
disease, being overweight or any other 
lifestyle disease not allowing you to 
live your best life? 
 

Upcoming CHIP Online Programs 
commences Tuesday 31 January at 
5pm (Sydney time, AEDT) and 
concludes Monday 3 April 2023 
commences Thursday 23 February at 
7pm (Sydney time, AEDT) and 
concludes Thursday April 2023 
 

To register email ask@chiphealth.com.au 
for further details and registration 
links or check out our website 
www.chiphealth.com.au 

https://mailchi.mp/1a48ba896fb2/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5376653?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/1a48ba896fb2/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5376653?e=b3e86e1296
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://vic.adventist.org.au/
mailto:ask@chiphealth.com.au
http://www.chiphealth.com.au/


 

Next week: 
 
 

Kamil Podsiadły 9.1 
Alina Widuch 9.1 
Violetta Czapnik 13.1 

Next week: 
 
 

Daniela Niewiadomska 15.1 
Melania Dębicka 20.1 
Ewelina Burzmińska-Kydd 21.1  

__________________________________________________

Polish SDA 
Community 
Reunion — 
 

17 December 
2022 

Spotkanie polskich zborów  
ADS w Melbourne — 
 

17 grudnia 2022 
 
 
 
Photos: ZJ 


