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WITAMY ! 
Cieszymy się, że przyszedłeś, aby razem  
z nami  sławić dobroć i wielkość naszego 
Boga.  Niech światło jaśniejące ze Słowa 
Bożego będzie błogosławieństwem dla 
każdego uczestnika nabożeństwa.  
 

 
WELCOME!  
We are glad you came to join us to 
celebrate the goodness and greatness 
of our God.  Let the light shining from 
the Word of God be a blessing for each 
person participanting in the service.  

“ 

          I uczynił Bóg dwa wielkie światła: 
większe światło, aby rządziło dniem, i 
mniejsze światło, aby rządziło nocą, oraz 
gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu 
niebios, aby świeciły nad ziemią.  

1 Księga Mojżeszowa 1:16–17 BW 

‘ 

.  
z Bozej Ksiegi 

God made two great lights – the 
greater light to govern the day and the 
lesser light to govern the night. He also 
made the stars . God set them in the 
expanse of the sky to give light on the 
earth.     

Genesis 1:16–17  NIV  

“ 
 

from God ’s Book 

 

 

 

 

 

Polsko-Australijski Kościół  
Adwentystów Dnia Siódmego 

 

100 James Street   
Dandenong  3175          

03 9793 4007  

www.dandypolish.org.au  
 

Dandenong Polish-Australian  
Seventh-day Adventist Church  

 
Church Pastor 

Roman Chalupka  
0432 058 233 

roman.chalupka@gmail.com 
 

Youth Pastor 
Ryan Vidot 

0433 173 187  



program 
9.30    Studium Biblijne  w grupach 
 

10.25  Apel Misyjny 
 

11.00  Kazanie   
            Dr Mark Harwood 

 
Dary 

dzisiaj:       Budżet Lokalnego Zboru 

za tydzień: Budżet Misji Światowej 

 
 
Dyżury 1 listopada 
Prowadzenie Szk Sob:  Marzena Kania 
                za  tydzień:  Jurek Kwaśniewski 
 

Zebranie  naucz. 7.11:    Zbyszek Wrzos 

 
Dyżurny St. Zboru:     Henry Wawruszak 
  

Koord. Nabożeństwa:  Rachel  Grochocki 
                za tydzień:  Julia Wawruszak  

 

Koordynator Muzyki:  Marzena Kania 
               za tydzień:   Julia Wawruszak  
 

Tłumaczenie kazania:  Roman Chalupka 
               za  tydzień:   Jacek Patryarcha 

9.30    Bible Study  in small groups 
 

10.25  Mission Appeal 
 

11.00  Divine Service 
            Sermon: Dr Mark Harwood 

 
Offering 

today:         Local Church Budget 

next week: World Mission Budget 

 
 
Duty Roster November 1 
Sabbath  School Leading:  Marzena Kania 
                      next week: Jurek Kwaśniewski 
  

Teacher’s Meeting 7.11:       Zbyszek Wrzos 
 
Elder on Duty:                  Henry Wawruszak  
  

Worship  Coordinator:      Rachel Grochocka 
                 next week:      Julia Wawruszak  

 

Music Coordinator:          Marzena Kania 
             next week:          Julia Wawruszak  

 

Sermon interpreter:          Roman Chalupka 
              next week:          Jack Patryarcha 
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sunset times 
Tonight  7:54pm 
Next Friday  8:01pm 

, 
/ zachody  slonca  

Dzisiaj  19:54 
Piątek za tydzień  20:01 

 

 

plan  
uslugiwania 

preaching  
schedule 

   01.11.14:  Dr Mark Harwood 
  08.11.14:   Pr Jan Krysta 
   15.11. 14:  Pr Ryan Vidot 
   22.11.14:   Pr Roman Chalupka 
   29.11.14:  Pr Jan Pollok   
 0 6.12.14:  Pr Roman Chalupka 
   13.12.14:  Pr Ryan Vidot 
   20.12.14:  Pr Roman Chalupka 
   27.12.14:  Pr Roman Chalupka 
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  informacje 
DLA ZBORU 

Odwołany wykład 
Kolejny wykład z cyklu  „Zbawienie w 
Poselstwie Trójanielskim”, który miał 
się odbyć dzisiaj po południu, jest 
odwołany.  
Na następny, 5. wykład zatytułowany 
„Bezgrzeszne życie” zapraszamy za 
tydzień, w Sabat 8 listopada, jak 
zwykle o godzinie 18.00. 
Przyjdź, a zobaczysz, że warto! 

Dzisiejsze dary: 
Budżet lokalnego zboru 
 

Jednym z najbardziej niezwykłych 
stworzeń na świecie jest koliber.  
Ten mały ptak, którego  
można znaleźć tylko w  
Ameryce Północnej, ma serce 
tak małe, jak punkt ołówka.  
To serce bije dziesięć razy  
na sekundę i podtrzymuje kolibry dla 
lotów do 500 km, bez przerwy. 

Największe na świecie serce 
znajdujemy w błękitnym wielorybie.  
Jego serce waży siedem ton i jest  
tak duże jak pokój.  
Wyprostowane  
dziecko może stanąć  
w tym pokoju, który ma cztery 
komory, oddzielone przez zawory 
wyglądające jak wahadłowe drzwi. 
 

Ale największe serce we wszechświe-
cie nie należy do żadnego ze zwierząt.  
Jest większe niż serce wieloryba 
błękitnego. Jest wspanialsze niż 
skomplikowane serce kolibra.  
Jest to serce Boga – serce pełne 
miłości, współczucia i dawania. 
Jest to Serce, które posłało swego 
Syna na ziemię, aby żył wśród nas i 
umarł zamiast nas na Kalwarii.  
  

Jak wielkie jest twoje serce?  
Gdy będziesz składał swoje dary, niech 
one pochodzą z serca tak wielkiego, 
jak serce Boże. TitheOfferingsreadings, tł.GJ 

DZISIAJ: 
Zakwestionuj Ewolucję!  

Program popołudniowy, godz. 14.00  

„Idąc tam, gdzie prowadzą  dowody” 

Dzisiaj 
Sabat 1 listopada: 
Wszyscy ci, którzy  
pragną wysłuchać  
popołudniowego  
wykładu Dr Marka  
Harwooda, nie muszą  
się spieszyć do domu  
na obiad, gdyż Kuchnia daje nam 
możliwość spędzenia wspólnego czasu 
po nabożeństwie delektując się pyszną 
zupą i bułką, które dla nas przygoto-
wała. Mniam mniam... Dziękujemy! 

Potem, po uczcie fizycznej będziemy 
mogli przystąpić do uczty duchowej  

Polski Festiwal 2014 
już za 2 tygodnie! 

niedziela 16 listopada  
10.00  – 17.00  
Federation Square, City 

ADRA  Appeal 
niedziela 16 listopada  

Wspólny obiad za dwa tygodnie 
Sabat 15 listopada  
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Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego  
radia 3ZZZ (FM 92.3MHz) 
środy, 22.00 –23.00   

Zebrania modlitewne  
Zebrania modlitewne odbywają się w 
każdy WTOREK o godzinie 18.00 

Następna Garage Sale niedługo 
Tabita planuje zorganizowanie 
kolejnej wyprzedaży charytatywnej  
w niedługim czasie.  Prosimy o 
ofiarowanie niepotrzebnych rzeczy w 
dobrym stanie w dniu sprzedaży. 
Z góry dziękujemy! 

Gospel Big Band 
Sobota 15 listopada  

Koncert w Kościele ADS 
Wantirna (angielski)  
godzina 19:00 

Następne Zebranie Rady Zboru 
Niedziela 9 listopada, godzina 6pm 
Wszelkie uwagi i sprawy na agendę 
zebrania proszę kierować do sekreta-
rza zboru, Marzeny Kani.  

Friday JAM 
Pierwsze spotkanie z 
cyklu Friday JAM 
(Jesus And Me) już za 
nami. 
Mieliśmy fantastyczny 
czas, wypeł-niony 
pieśnią, uśmiechami i 
błogo-sławieństwami.  
W następny piątek, tj. 
7 listopada o godz. 18:30 odbędzie 
się kolejne spotkanie, zatytułowane 
“Did you hear about the UFO?” 
Ponownie będziemy mieć czas 
wspólnego śpiewu, kącik plastyczny i 
poczęstunek.  
Zachęcamy więc, żeby rodzice i dzieci 
już dziś zarezerwowali ten czas! 
Przypominamy, że spotkania przygo-
towane są dla dzieci i młodzieży 
poniżej 18 roku życia.  
Spotkania prowadzone są wyłącznie 
w języku angielskim.  
Możecie też zapraszać swoje koleżanki 
i kolegów! 
Ciekawe co nowego będziemy mogli 
dowiedzieć się o UFO?…. 

Chciałbyś pomóc ?  
Jeśli jesteś w posiadaniu  
kosiarki w dobrym stanie,  
a pragnąłbyś ją podarować  
rodzinie, która uczęszczała  
na Recovery Program  
w naszym kościele, 
skontaktuj się z  
sekretarzem  
Biuletynu   
(szczegóły na ostatniej stronie) 

/ 

‘  

 zlote 
 

    mysli Ellen G. White 

● Przyczyną istnienia na świecie tylu 
ludzi o kamiennych sercach jest to, że 
okazywanie życzliwości uważane jest 
za objaw słabości, której należało się 
wyzbyć. 
 

● Zanim człowiek osiągnie szczyty 
musi przeżyć poniżenie. 
 

● Serca przepełnione miłością nigdy 
daleko od siebie nie odejdą. 
 

● Niektórzy ludzie są uczciwi wtedy, 
gdy ich to nic nie kosztuje.  
 

● Ten, kto wykorzystuje swą przewagę 
nad zwierzętami tylko dlatego, że są 
one w jego mocy, jest w równej mierze 
potworem jak i tchórzem.  
 

● Burze oszczędzają skromne kwiaty 
w dolinie, lecz wyrywają z korzeniami 
olbrzymie, wspaniałe drzewa, stojące 
na szczytach górskich.  

Wizyta Pr Janusza Skrzypaszka 
7 i 8 listopada, Wantirna PL 

Piątek, godz. 19.00: “Wielki Bój a 
twoje życie”   
Sabat, kazanie:“Przychodzi wkrótce, 
ale kiedy?”  
Sabat po wspólnym obiedzie, ok. 
14.30: “Wydarzenia dni końca, czy 
powinniśmy się bać?” 

http://www.mysli.com.pl/niektorzy-ludzie-sa-uczciwi-wt_89126.html
http://www.mysli.com.pl/niektorzy-ludzie-sa-uczciwi-wt_89126.html
http://www.mysli.com.pl/ten-kto-wykorzystuje-swa-przew_89121.html
http://www.mysli.com.pl/ten-kto-wykorzystuje-swa-przew_89121.html
http://www.mysli.com.pl/ten-kto-wykorzystuje-swa-przew_89121.html
http://www.mysli.com.pl/ten-kto-wykorzystuje-swa-przew_89121.html
http://www.mysli.com.pl/burze-oszczedzaja-skromne-kwia_89119.html
http://www.mysli.com.pl/burze-oszczedzaja-skromne-kwia_89119.html
http://www.mysli.com.pl/burze-oszczedzaja-skromne-kwia_89119.html
http://www.mysli.com.pl/burze-oszczedzaja-skromne-kwia_89119.html
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kalendarz  
 calendar 

Nasze pieniądze nie zostały nam 
dane po to, abyśmy oddawali cześć i 
chwałę sobie.  
Jako wierni szafarze mamy używać ich 
ku czci i chwale Bożej...   
Wszystko, co posiadamy należy do 
Boga, i przed Nim jesteśmy 
odpowiedzialni za to, w jaki sposób 
będziemy tym rozporządzać.  
Pieniądze posiadają wielką wartość, 
ponieważ mogą uczynić wiele dobrego.  
W rękach dzieci Bożych są one 
żywnością dla głodnych, napojem dla 
spragnionych, ubraniem dla nagich... 
Ale pieniądze nie mają więcej wartości 
niż piasek, jeżeli nie są zużyte na 
zapokojenie życiowych potrzeb, do 
przelania błogosławieństwa na innych,  
do posuwania do przodu dzieła 
Chrystusowego  
                  EG White, Wiara, którą żyję 

 

chwila 

refleksji  
Our money has not been  

given us that we might honor and 
glorify ourselves.  
As faithful stewards we are to use it 
for the honor and glory of God….  
 

All we possess is the Lord’s, and we 
are accountable to Him for the use 
we make of it….  
 

Money has great value, because it 
can do great good.  
In the hands of God’s children it is 
food for the hungry, drink for the 
thirsty, and clothing for the na-
ked... 
 

But money is of no more value than 
sand, only as it is put to use in 
providing for the necessities of life, 
in blessing others, and advancing 
the cause of Christ.                    
                                         FLB 160 

 

food  for 
 thought   

“ 

“ 

01.11.14 Sabat/Sabbath Creation Ministries International 

04.10.14 Wtorek/Tuesday – Public Holiday, Melbourne Cup Day  
– Prophecy Seminar 
– Zebranie modlitewne 

07.11.14 Piątek/Friday – Zebranie nauczycieli/Teacher’s Meeting 
– Friday JAM  

7–8.11.14 Piątek–Sobota Wizyta Pr Janusza Skrzypaszka Wantirna PL 

08.11.14 Sabat/Sabbath – Melbourne Regional Gillson College, Taylors Hill 
– „Zbawienie w Poselstwie Trójanielskim” 

09.11.14 Niedziela/Sunday – Fundraising Tea for Asher Croydon 
– Zebranie Rady Zboru/Board Meeting  

011.11.14 Wtorekt/Tuesday Oasis Health Croydon 

14–15.11.14 Friday–Saturday Celebration of Creation Wantirna English 

15.11.14 Sobota/Saturday – Sabat Młodzieży/Youth Sabbath 
– Wspólny obiad/Fellowship lunch 
– JEM Fundraising Concert  Nunawading Christian Coll 
– Gospel Big Band Concert  Wantirna English 

8–11.12.14 Monday–Thursday Road to Bethlehem Nunawading 
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CHURCH  
     notices 

Next Board Meeting 
Sunday, November 9 @ 6pm 
Please send any agenda items for 
consideration and apologies to 
church clerk Marzena Kania. 

Before afternoon program  
TODAY 

If you wish to hear Dr  
Mark Harwood this  
afternoon, there will  
be no need to rush  
home after the church  
for lunch, as we will  
have an opportunity  
to have a meal together in the 
church hall. The Catering Team 
prepared a delicious soup and a 
bread roll.  Yummy... Thank you! 

Afternoon Program TODAY  
Discover the answers with Dr Mark 
Harwood when he brings his 
powerfull massages at afternoon 
program today. He will present some 
of the faith-affirming evidence  
that will astound you! 
 

2pm – “Going Where  
the Evidence Leads” 

Polish Festival 2014 in 2 weeks! 
Sunday 16 November  
10 am – 5pm @  
Federation Square, City  

Offering today: 
Local Church Budget. 
 

One of the most amazing creatures in 
the world is the hummingbird. This 
tiny bird, found only in  
North America, has a heart  
as small as the point of a  
pencil. This heart beats ten  
times every second and  
sustains the hummingbird for flights 
up to 500 miles, nonstop. 
 

The biggest heart in the world is  
found in the blue whale.  
Its heart weighs  
seven tons and is  
as big as a room. A child could stand 
upright in this room, which has four 
chambers, separated by valves that 
are like swinging doors. 
 
But the greatest heart in the universe 
does not belong to any animal. It is 
bigger than the blue whale’s heart.  
It is more amazing than the intricate 
heart of the hummingbird. It is the 
heart of God - a heart full of love, 
compassion, and giving. It is the heart 
that sent the Son to earth to live 
among us and to die in our place on 
Calvary.  
 

How big is your heart?  As you give 
your offerings, may they come from a 
heart like God’s – a big heart. 
 

                              TitheOfferingsreadings2007 

Church Lunch in two weeks  
Sabbath 15 November  

Friday JAM  November 7 
We had a fantastic time  
on our first Friday JAM  
(Jesus And Me) last 
month! Lots of songs,  
smiles, laughter and  
God’s blessings.  
Next Friday, on the  
7th of November at  
6:30pm we’ll have our  
next meeting titled “Did you hear 
about the UFO?”. 
Once again we’ll have a night filled 
with worship songs, activities and a 
snack. Parents and kids – save the 
date so you don’t miss out! 
Please remember that the meetings 
have been prepared for our kids & 
youth below the age of 18 and are run 
only in English. 
Your friends are more than welcome! 
I wonder what we’ll find out about the 
UFO?…                   Julia Wawruszak 



 

ViCON 
notices  
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Everyday Apocalypse – next week    
Melbourne Regional 2014 
Sabbath 8 November (all-day 
program) 
Guest Speaker: Larry Lichtenwalter 

Gilson College: 450 Taylors Rd, 
Taylors Hill; Time:10am; Lunch: Bring 
your own, for picnic lunch if warm 
weather or to  eat in your car if wet.  
The day’s program is very full but we plan 
to be finished by no later than 5pm 

Next Garage Sale soon... 
Dorcas’ desire is to organize another 
charity sale soon, but we can’t do it 
without your help. 
Please, if you find in your homes 
some items in good condition you 
don’t need anymore, please donate on 
the day of the Garage Sale. Thank you. 

Celebration Of Creation  
Dr Tim Standish, November 14–15 
Wantirna English SDA Church 

Friday evening 7:30pm: “Believing in 
the Biblical creation changes 
everything” – Q&A Time. 
Sabbath sermon 11:00am: 
“The First Angel’s Message” 
Sabbath afternoon after church lunch 
(Visitors welcome): “DNA and Design” 
– Q&A Time. Visitors are welcome!  

Gospel Big Band   
Saturday 15 November   

Concert at Wantirna 
Church at 7:00pm 

ADRA Appeal 
Sunday 16 November  

JEM – Asher House – Fundraising 
Concert New 
November 15, 6pm  
The Oasis Seventh-day Adventist 
Church would like to invite you to a 
fundraising concert for Asher House – 
JEM – an ADRA supported project 
aiming to empower and protect 
disadvantaged girls and women in our 
community. The concert will bring 
together musicians and groups from all 
over Victoria including kids choirs and 
some of our best known musicians. 
Come and bring your friends! 
Location: Nunawading Christian College 
Hall – Enter form Laughlin Avenue, 
Nunawading 
Bookings: Not essential – free will 
offering to benefit JEM – Asher House 
will be taken during the evening. 

Oasis Health – Health Outreach 
Workshops New 
Tired? Stressed? Lacking Energy? 
Feeling out of control? – Take Charge! 
Tuesdays @ 7.30pm  
November 11– Balance 
November 18– Priorities 
November 25– Maintenance 
December 02– Survival 
Location: Oasis Health –17/19 Surrey 
Rd West, Croydon 
Bookings: $10 per session (bring a 
friend 4 free), call Julie 0407 538 036 

Would you like to help ?  
We would appreciate if anyone  
has a Lawn Mower in a good 
condition and desires to  
donate it to a family who  
has attended our church  
at the Recovery Program, 
please contact the  
Church Bulletin editor. 
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biuletyn 
  bulletin 

Nadsyłanie ogłoszeń do 
Biuletynu, do wtorku, 21.00 
 

Bulletin notices deadline 
9 pm Tuesday 

 

 

 

Editor: Grace Jankiewicz 
 

9700 2782   0418 595 414  

graciela6@gmail.com 
 

Printer: Henry Wawruszak 

Happy Birthday ! 
this week:       Allie Danziger 27.10 

 Karolinka Dębicka 27.10 
 Piotr Dębicki 28.10 
Renata Jadczuk 28.10 

 
next week:     Piotr Stojkowicz 2.11 

 Helena Żendarska 3.11 
 Andrzej Szymala 4.11 
 Nika Mrozowska 6.11 
Arek Wrzos 6.11 
 Ania Kania 8.11 
 Elisha Klauza 8.11 

Niech ten nastęmy rok  
będzie celebracją  
dobroci Bożej i Jego  
wielkiej miłości do Ciebie.   
Psalm 115:15 
 
 
May the coming year  
be a celebration of  
God’s goodness and  
of His great love for you! 
Psalms 115:15 


