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21 January 2023 

 

Sunset times: 
 

This Sabbath  — 8: 41pm 
Friday 27 Jan.  — 8: 37pm 

  

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.   

“...remember  the words that the Lord Jesus himself said, ‘There is more 
happiness in giving than in receiving’.”                                                  —Acts 20:35   GNT 
 

“As Christians, we should give abundantly of our time and talents to the work of the 
Lord. The life we want is one that is blessed, happier, an envied life, and that is 
produced through giving and serving others.”                                                               ―Unknown 

 
„...należy pamiętać o słowach naszego Pana: ‘Więcej szczęścia przynosi 
dawanie niż branie’ ”.                                                                   —Dzieje Apostolskie 20:35   SŻ 
 

„Jako chrześcijanie powinniśmy obficie poświęcać nasz czas i talenty na dzieło Pana. 
Życie, którego pragniemy to życie błogosławione, szczęśliwsze, pomyślne; a takie życie  
powstaje poprzez dawanie i służenie innym”.                                                        ―Autor nieznany 



 

 

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 

—Budżet lokalnego zboru 
—Sabbath School Offering  

—Local Church Budget 

za tydzień  — 28 stycznia next week — 28 January 

—Dary Szkoły Sobotniej 

—Młodzież Adwentystyczna (Dywizja)  

—Sabbath School Offering 

—Adventist Youth (SPD) 

Dzisiaj —  21 stycznia Today  —  21 January 

DARY OFFERING 

 

Sabbath School – 11 : 00 am 

Divine Service – 12 : 30 pm 

 

Pr Roman Chalupka 

 

Szkoła Sobotnia – 9 : 30 

Nabożeństwo – 11 : 00 

 

Pr Roman Chalupka  

POLISH SERVICE 
21 STYCZNIA 

ENGLISH SERVICE 
21 JANUARY 
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PLAN  USŁUGIWANIA  /  PREACHING SCHEDULE 
 

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

 
 
 
 
 

 

21.01 – Pr Roman Chalupka 
28.01 – Pr Josh Stadnik 
 
04.02 – Pr Jared French 
11.02 – Tomek Kasprzak 
18.02 – Pr Josh Stadnik 
25.02 – Pr Josh Kross (?) 

____________________________________________________________________________ 

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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informacje dla zboru — 21 STYCZNIA 

 

Camp zborowy 2023 
na Phillip Island  17—19 lutego 
 

 

dla wszystkich zborowników, gości i 
przyjaciół! 

      

     Będzie to wspaniały weekend z 
dala od codziennego pośpiechu i 
stresowego życia miejskiego... czas 
wspólnych nabożeństw, wspólnej 
rozrywki i wspólnych posiłków.  
     Znajdziesz tam pokarm duchowy, 
natchnienie, wspólnotę, towarzystwo, 
miłą atmosferę chrześcijańską... 
     Wielka gama zajęć dla każdego 
wieku. Dla osób mniej aktywnych – 
spacerki, relaks na ławeczce, 
pogawędki w lounge itp... 

 

 

Opłata weekendowa: 
 

—Osoby od 14 lat +   $180.00 
—Dzieci 9–13 lat    $140.00 
—Dzieci 3–8 lat   $80.00 
 

 

Opłata jednodniowa: 
—Dzienna wizyta: $15.00 
—Lunch: $20.00 
—Obiad: $20.00 

 

■ ■ ■ 

—Opłaty za pobyt na Campie 
przyjmuje skarbnik zboru 
Wojtek Klauza. 

—W tym też czasie będziemy 
alokować numer kabiny. 

—Możliwość płatności: KARTA lub 
GOTÓWKA.  
 

Wpłacajmy więc... 

Spotkanie przy zupce po 
nabożeństwie DZISIAJ 
 

Serdecznie zapraszamy wszystkich 
uczestników nabożeństwa do holu 
kościelnego na pogawędki przy zupce, 
w miłej chrześcijańskiej atmosferze. 

Nie przejmuj się kłopotami.  
Martw się o to, co będzie,  
gdy zabraknie bułek do zupy! 

 

Wspólny lunch 

po nabożeństwie 
 

Sabat 4 lutego   

Zebranie Zborowe 
Sobota 4 lutego 

 

Zebranie odbędzie się po wspólnym 
nabożeństwie i po wspólnym lunchu. 

 

Zaplanuj, aby być obecnym! 

Dzisiejsze Dary:  
Adwentystyczna Młodzież—Projekt 
Wydziału Południowego Pacyfiku  
 

     Dary te wspierają organizacje  
adwentystyczne, jak Pathfinders,  
czy Adventurers, oraz pomagają w  
finansowaniu:  
–kompletów Biblii z przewodnikami do 
studiowania,  
–specjalne programy zwane 
„Wydarzenia zmieniające życie” z 
materiałami szkoleniowymi, 
–programy nauczania dla młodzieży i 
pathfinderów  
–i wiele kursów i wydarzeń  
projektowanych dla młodzieży przez 
Kościół. 
     Prosimy o hojne wsparcie i 
zaopatrzenie naszej armii młodzieży w 
Dywizji Południowego Pacyfiku w 
środki pomocnicze do wykonywania 
ewangelizacji. 
 

       —Dziękujemy! INTRAVICON 



 

__________________________ 

chwila refleksji 
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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 

4. przypadkowe wdychanie może cię 
zabić  
5. przyczynia się do erozji 
6. zmniejsza skuteczność hamulców 
samochodowych 
7. wykryto go w guzach pacjentów z 
terminalną chorobą nowotworową 
 

     Zapytał 50 osób, czy popierają 
zakaz używania tlenku wodoru.  

    Czterdzieści trzy osoby powiedziały 
TAK, sześć było niezdecydowanych,  
a tylko jedna wiedziała, że „tlenek 
wodoru” to... WODA!!! 

     Tytuł jego nagrodzonego projektu 
brzmiał: „Jak łatwowierni jesteśmy?” 
Wniosek jest oczywisty... 
 

.....A jeśli wydaje ci się, że żyjesz 
niebezpiecznie, nalej sobie dużą, 
wysoką szklankę tlenku wodoru! 
 

     Religia to kolejny obszar, w którym 
ludzie mają skłonność do łatwowier-
ności.  
     Korzystaj ze Słowa Bożego, aby 
rozróżnić, co jest prawdą, a co 
fałszem.         http://www.laughandlift.com 

Jedne z najpiękniejszych chwil  
w życiu to te, kiedy widzisz,  
że ktoś jest szczęśliwszy dzięki tobie... 
 

—autor nieznany 

Środa 1 lutego, 6:00 pm 

 

Zebranie Rady Zboru 

Wtorek, 7 lutego,  6:30pm 

Jak łatwowierni jesteśmy?  
 

 

     Student pierwszego roku w Eagle 
Rock Junior High zdobył pierwszą 
nagrodę na targach nauki Greater 
Idaho Falls. Starał się pokazać, jak 
uzależniliśmy się od panikarzy 
uprawiających śmieciową naukę 
(teorie spiskowe) i siejących strach 
przed wszystkim w naszym otoczeniu. 
     W swoim projekcie namawiał ludzi 
do podpisania petycji domagającej się 
ścisłej kontroli lub całkowitego 
wyeliminowania z użycia „tlenku 
wodoru” (oksydan). I to z wielu 
dobrych powodów, ponieważ: 
 

1. może powodować nadmierne 
pocenie się i wymioty 
2. jest głównym składnikiem 
kwaśnego deszczu  
3. w stanie gazowym może 
powodować poważne oparzenia 

http://www.laughandlift.com
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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 

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   

_____________________________________________________________________________ 

20.01.22 Piątek  –Polonijne spotkanie PL ‒ ZOOM 

21.01.22 Sabat/Sabbath  –Zupa z bułką/Soup and Roll after Church Service 

23.01.23 Monday –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

25.01.23 Środa –Spotkanie modlitewne PL ‒ ZOOM  

26.01.22 Czwartek/Thursday –Australia Day Public Holiday 

28.01.22 Sabat/Sabbath  –Doug Batchelor presenting live in Melbourne 

01.02.23 Środa/Wednesday –Zebranie Tabity/Dorcas’ Meeting 

04.02.23 Sabat/Sabbath –Wspólny lunch/Potluck Lunch after Church Service 

  –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 

_____________________________________________________________________________ 

https://www.dandypolish.org.au/
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church news —  21 JANUARY  

food for thought 

 
 

Church Camp 2023  
Phillip Island  
 

Open to all members, visitors, friends and 
families 

Weekend Package: 
 

Full Time Guests14 yrs + $180.00 
Children 9–13 yrs:  $100.00 
Children 3–8 yrs:  $80.00 
 

Day Visitors: 
Day Visitor Fee: $15.00 
Lunch $20.00 
Dinner $20.00 

 
 

—Payment is to be made to  
Church Treasurer – Wojtek Klauza 

—At this time we will allocate the 
cabin numbers. 

—Payment options: card or cash.  
       

So, let’s pay! 

How Gullible Are We?  
  

     A freshman at Eagle Rock Junior 
High won first prize at the Greater 
Idaho Falls Science Fair, April 26, 
1997. He was attempting to show  

 

next    

Potluck Lunch 
 

 4 February 

Church Business Meeting  
for Church Members   

4 February  
after combined Church Service and  

Potluck Lunch 
 

Make Plans To Attend! 

Today’s Offering:  
Adventist Youth—Sth Pacific 
Division  
 

     Youth Offering support:  
●Adventurers  
●Pathfinders  
●Bibles and World Changers training 
resources  
●Life-changing events  
●Youth & Pathfinder curriculum. 
 

     Please give generously to empower 
and resource our army of youth 
across the South Pacific Division.  
 

      Thank you.  —INTRAVICON 

Wednesday, 1 February @ 6:00pm 

 

Church Board Meeting  

Tuesday, 7 February @ 6:30pm 

Soup and Roll Lunch after 
Church Service TODAY 
 
 

You are All invited to join us for a 
Soup and Roll Lunch after the 
Worship Service today.  

Don’t worry about failure.Worry  
about what happens if there’s  
no more ROLLS! 
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conference 
news 

 

 

all Conference  News can be found  
in the latest INTRAVICON: 

 

Please enjoy this latest edition of 

IntraViCon! (mailchi.mp) 

COMPLETE HEALTH  
IMPROVEMENT  
PROGRAM CHIP) 

Upcoming CHIP Online Programs: 
●Tuesday 31 January @ 5pm (AEDT) 
— Monday 3 April 2023 
●Thursday 23 February at 7pm 
(AEDT) — Thursday 6 April 2023 
 

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

2023 BIG CAMP REGISTRATION 

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

how conditioned we have become to 
the alarmists practicing junk science 
and spreading fear of everything in 
our environment.     In his project he 
urged people to sign a petition 
demanding strict control or total 
elimination of the chemical 
“dihydrogen monoxide”. And for plenty 
of good reasons, since:  
1. it can cause excessive sweating and 
vomiting 
2. it is a major component in acid rain  
3. it can cause severe burns in its 
gaseous state  
4. accidental inhalation can kill you 5. 
it contributes to erosion 
6. it decreases effectiveness of 
automobile brakes  
7. it has been found in tumors of 
terminal cancer patients  
 

    He asked 50 people if they 
supported a ban of the chemical 
dihydrogen monoxide. Forty-three 
said yes, six were undecided, and only 
one knew that the chemical was... 
WATER!!!  
     And if you feel like living 
dangerously today, pour yourself a big 
tall glass of dihydrogen monoxide!  
 

     Religion is another area where 
people have a tendency to be gullible.  
     Use God’s Word to discern between 
what is true and what is false.  
 

http://www.laughandlift.com 

https://mailchi.mp/0f22e5c91211/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5377629?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/0f22e5c91211/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5377629?e=b3e86e1296
mailto:ask@chiphealth.com.au
http://www.chiphealth.com.au/
https://vic.adventist.org.au/
http://www.laughandlift.com


 

This week: 
 
 

Daniela Niewiadomska 15.1 
Melania Dębicka 20.1 
Ewelina Burzmińska-Kydd 21.1  

Next week: 
 
 

Ania Micigolska 22.1 
Allan Podsiadły 22.1 
Ela Stacherska-Kot 27.1 

____________________________________________________________________________ 

CALLED BY NAME 
28 JANUARY  

 

Doug Batchelor presenting live in Melbourne, 
 

When: 28 January at 3:30pm 

Where: St Kilda Town Hall, 99A Carlisle Street, St Kilda 

Bookings essential:  https://bit.ly/dougbatchelormelbourne  

https://bit.ly/dougbatchelormelbourne

