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Z przyjemnością wysyłamy Wam kolejny numer 
naszego Biuletynu. Mam wrażenie, że trzeci kwartał 
2019 roku minął w błyskawicznym tempie przynosząc 
nam różne niespodzianki dobre i złe. Wykorzystując 
słowa apostoła Pawła z Ef 5,16 chciałbym powiedzieć, 
„wykorzystujmy czas, gdyż dni są złe”. Bardzo dziękuję 
za wszystkie listy, zdjęcia i informacje, które  
otrzymałem. Dzięki Wam możemy napisać kolejny 
Biuletyn. Uprzejmie proszę o przysyłanie   
informacji na mój adres elektroniczny:  
j.pollok@uw.edu.pl

Do usłyszenia w następnym Biuletynie, 
pastor Jan Pollok

Zamiast wstępu
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KONCERT PRESCOTT PRIMARY SCHOOL

Na początku września w naszym kościele  
gościliśmy w College Park chór dziecięcy 
ze szkoły Prescott Primary Northern.  
45 dzieci wraz z nauczycielami 
przedstawiło podczas nabożeństwa 
sobotniego program słowno-muzyczny„ 
“Spend a while on the Nile”. Młodzież 
zabrała nas do starożytnego Egiptu 
i przypomniała nam historię ludu Bożego, 
który przebywał tam przez wiele lat 
w niewoli. 

SPOTKANIA MŁODZIEŻY

W tym roku zostały zorganizowane 
trzy spotkania młodzieży w naszym 
kościele w College Park – 15-16 marca, 
14-15 czerwca i ostatnio 6-7 września. 
W piątkowy wieczór i sobotnie popołudnie 
nasz kościół zmienia swój wystrój 
i staje się miejscem spotkań młodzieży 
z całej diecezji Południowej Australii. 
Cieszymy się, że oprócz cotygodniowych 
nabożeństw, nasz kościół służy również 
jako miesjce spotkań młodzieży  
w naszej Diecezji.

1. Zespół dziecięcy 
Prescott Primary 
School.
2,3. Spotkanie 
młodzieży. 

1 3
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Jubileusze

EUGENIUSZ MAJCHROWSKI

Pastor Eugeniusz Majchrowski celebrował  
8 lipca 2019 dziewięćdziesiątą pierwszą rocznicę 
swoich urodzin. Urodził się w Brześciu nad 
Bugiem. Studiował historię na katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim oraz teologię 
adwentystyczną w Seminarium Duchownym 
w Bielsku Białej. Pracę w kościele rozpoczął 
1953 roku, pracował kolejno w Lublinie, okręgu 
katowickim  oraz Radomiu. Pastor Majchrowski  
wraz z rodziną przypłynął do Australii  
w 1965 roku. Pracę w kościele na terenie Australii 
rozpoczął w 1973 roku, najpierw w Diecezji 
wiktoriańskiej, gdzie do roku 1975 opiekował się 
polskim zborem w Oakleigh. Następnie został 
powołany przez Diecezję Południowej Australii  
do pracy w polskim zborze w College Park.  
Pastor Majchrowski przeszedł na emeryturę  
w roku 1993, ale honorowo pełnił funkcję 
pastora w College Park aż do roku 1995. 
Pastor Majchrowski był inicjatorem 
wydawania czasopisma Wiadomości 
Polonii Adwentystycznej. Od roku  
1979 do 2013 pełnił funkcję redaktora 
tego czasopisma. Dostojnemu Jubilatowi 
pragniemy bardzo podziękować za  
jego pracę. 



Adelaide

6

ZOFIA MENDRECKI

Siostra Zofia, ukończyła w sierpniu 85 lat –  
wciąż jest pełna energii i uczestniczy  
w życiu naszego kościoła w College Park. 

JERZY MARKOWSKI

ukończył we wrześniu 80 lat. Brat Jerzy  
aktywnie wspiera misję naszego zboru.  
Jest niezastąpionym konserwatorem  
naszego pięknego budynku kościelnego. 

PHILLIPUS HAANSTRA

Nasz brat Phillipus ukończył 80 lat. Urodził się 
16 sierpnia 1939 w Amsterdamie (Holandia). 
Do Australii przybył jako 16 letni chłopak w 1956. 
W 1967 poślubił naszą siostrę Gertrudę Macko. 
Od wielu lat brat Phillipus mieszka na polach 
opalowych w Minabie.

Jubileusze
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Marian Jantos

12 sierpnia 2019 zmarł nasz drogi brat 
Marian Jantos. Marian urodził się 
4 listopada 1930 roku w Trojanowicach 
na południu Polski. Do Australii przybył 
wraz z rodziną 12 grudnia 1963 roku. 
Początkowo osiedlił się w Melbourne 
i brał aktywny udział w organizowaniu 
polskiego kościoła w Springvale a potem 
w Oakleigh. Marian pełnił funkcję 
Starszego Zboru, Starszego Diakona 
i Kierownika Szkoły Sobotniej. W 1972 
rok wraz z rodziną przeprowadził się do 
Adelaide. Do końca pozostał wiernym 
i aktywnym członkiem zboru w College 
Park. Pogrzeb prowadził pastor 
William Grobler.

Nekrolog
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Dandenong

Happy Familly
W sierpniu br. pastor Roman Chalupka 
prowadził krótką serię spotkań 
ewangelizacyjnych, zatytułowanych 
“Happy Family”. W czasie wykładów 
pastor Roman przedstawił zarówno 
informacje z zakresu psychologii 
szczęścia rodzinnego, jak również  
pokazał w jaki sposób szczęście rodzinne 
jest przedstawione na na kartach Słowa 
Bożego. Seria 7 spotkań zgromadziła 
niewielką ilość zainteresowanych,  
wciąż jednak dla obecnych była wielkim 
błogosławieństwem. 

Wystawa Biblii
Jak informowaliśmy w poprzedniej edycji naszego Biuletynu, 
pastor Henryk Patryarcha przekazał kościołowi w Australii 
cenną kolekcję starych Biblii. Dzięki temu posiadamy 
wspaniałą okazję do organizowania programów, na których 
możemy pokazywać cenne egzemplarze starych Biblii. Owe 
programy są jednak czymś znacznie więcej niż tylko pokazem 
starych książek. Dają bowiem możliwość opowiadania  
o historii tej wielkiej Księgi, oraz o jej wpływie na nasze życie. 
Wystawa starych egzemplarzy Biblii, począwszy od XIII wieku 
po współczesne jest także okazją do mówienia 
o historii piśmiennictwa w ogóle, a także 
o historii drukarstwa, ponieważ 
mamy okazję pokazać egzemplarze 
pierwszych drukowanych Biblii (Biblia 
Gutenberga). Ostatnia wystawa 
prowadzona przez pr Romana 
Chalupkę odbyła się w naszym kościele 
w Warangatta w Wiktorii oraz w zborze 
Wantirna Polish. Jeśli chcielibyście 
zorganizować taką wystawę połączoną 
z prelekcjami w waszym zborze, prosimy 
kontaktować się bezpośrednio z pastorem 
Romanem Chalupką –  
RomanChalupka@adventist.org.au 
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Dandenong

Zofia Patryarcha

Dnia 9 lipca 2019 odeszła 
od nas siostra Zofia, 
przeżywszy 93 lata. 
W ostatnim okresie 
wiele chorowała. Jej 
ulubionym tematem 
rozmów była rola Ducha 
Świętego w naszym życiu. 
Uroczystość żałobną 
prowadzili pastorzy 
R. Chalupka i P. Ustupski.

Józef Strycharczuk

12 sierpnia 2019 zmarł 
najstarszy członek 
naszego zboru, brat 
Józef Strycharczuk. 
Brat Józef zmarł na 
dwa miesiące przed 
ukończenie 99 lat. 
Chorował wiele, jednak 
Pan dał mu świeży 
umysł i dobra pamięć. 
Uroczystość pogrzebową 
prowadzili pastorzy 
R. Chalupka i P. Ustupski.

Nekrologi
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Oakleigh

Wieczory dla zdrowia
W każdą ostatnią sobotę miesiąca 
organizujemy wykłady poświęcone 
zdrowiu, na które zapraszamy osoby 
zainteresowane naszym kościołem 
oraz współwyznawców ze zborów 
w Dandenong i Wantirna. W czasie 
wykładów prelegenci przedstawiają 
różne elementy naszego poselstwa 
zdrowia takie jak właściwe odżywianie, 
ruch, elementy zdrowia psychicznego 
i duchowego. W dniu 28 września 2019 
prelegentem był pastor Roman Chalupka, 
który przedstawił wykład dotyczący 
zdrowotnego znaczenia przebaczanie. 
W czasie wykładów słuchamy pieśni oraz 
muzyki instrumentalnej w wykonaniu 
pastora Pawła Ustupskiego.
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22.KONGRES POLONII  
ADWENTYSTYCZNEJ
26-29 GRUDNIA 2019

MELBOURNE

ZAMÓW  
POSIŁKI NA  
KONGRES.  
WYPEŁNIJ  
FORMULARZ 
ONLINE. 
KLIKNIJ
TUTAJ  
––––––––
ZAWSZE  
RAZEM
Z JEZUSEM 
–––––––– 
22. KONGRES POLONII  
ADWENTYSTYCZNEJ
26-29 GRUDNIA 2019 | MELBOURNE 

https://www.dandypolish.org.au/pl/events/394/meal_orders/new
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Nekrolog

Grażyna Nurzyński

Grażyna Nurzyński 
zmarła 26 września 2019 
roku. Grażyna urodziła 
się 30 lipca 1955 roku w 
Świdnicy (Polska). Do 
Australii przybyła wraz 
z rodzicami w 1966 roku. 
Grażyna mieszkała w 
Adelaide, Canberra i 
ostatnio na Gold Coast. 
Pozostawiła męża Marka 
oraz troje dzieci. Pogrzeb 
prowadził pastor David 
Riley się w Canberra 16 
października 2019. 

Gold Coast
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Newcastle

Wizyta Pastora  
Davida Currie
28 września 2019 gościliśmy w naszym 
zborze w Wallsend pastora David’a 
Currie. Pastor David opowiedział nam 
o wydarzeniach, jakie miały miejsce 
w historii Kościoła Adwentystów Dnia 
Siódmego w okresie, gdy w wielu 
krajach Europy dominowały idee 
komunistyczne. Jednym z takich 
krajów była Albania, którą rządził 
komunistyczny dyktator Enver 
Hodża, który nie pozwalał nawet na 
najmniejsze przejawy religijności. 
Po obaleniu komunizmu pastor 
David pracował w Albanii, która 
administracyjnie należała do Wydziału 
Transeuropejskiego.
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Sydney

24 sierpnia pożegnaliśmy Majkę i Andrzeja 
Grochockich, którzy po ponad 30 latach pobytu  
w naszym zborze, postanowili dołączyć do swoich 
synów Piotra i Filipa którzy mieszkają  
w w Melbourne.

Był to dla naszego, małego zboru w Sydney  
smutny dzień, bo nie lubimy się rozstawać.  

Życzymy Majce i Andrzejowi dużo radości, 
zadowolenia w ich dalszej wędrówce z Panem. 
Nabożeństwo wraz z pożegnaniem prowadziła 
młodzież z naszego zboru, która śpiewem i specjal- 
nym programem uświetniła ten pamiętny Sabat.
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22.KONGRES POLONII  
ADWENTYSTYCZNEJ
26-29 GRUDNIA 2019

MELBOURNE

PRZYGOTUJ 
UTWÓR MUZYCZNY 
LUB PIEŚŃ.  
WYPEŁNIJ  
FORMULARZ 
ONLINE. 
KLIKNIJ
TUTAJ  
––––––––
ZAWSZE  
RAZEM
Z JEZUSEM 
–––––––– 
22. KONGRES POLONII  
ADWENTYSTYCZNEJ
26-29 GRUDNIA 2019 | MELBOURNE 

https://www.dandypolish.org.au/documents/attached/11/Kongres_music_form_-_v1.pdf
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WIZYTA PASTORA CHESTER’A STANLEY W WANTIRNA

W sobotę, dnia 3 sierpnia 2019 gościliśmy w naszym 
kościele pastora Chester’a Stanley z małżonką. 
Poselstwo, które przedstawił zbudowane było na 
ulubionym psalmie Marcina Lutra - Warownym 
grodem jest nam Bóg Jakuba (Psalm 46).  
Pastor Stanley był przewodniczącym Kościoła 

Adwentystów Dnia Siódmego w Australii.  
Po nabożeństwie mieliśmy wspólny lunch,  
na którym cieszyliśmy się obecnością naszych 
gości, którzy w maju uczstniczyli w wykładach 
ewangelizacyjnych “Revelation Today”.

Wantirna
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Wantirna

Tadeusz Iskierka  

W dniu 10 sierpnia 2019 
w Geelong, w wieku 74 lat 
zmarł nasz brat Tadeusz 
Iskierka. Tadeusz urodził  
się 25 grudnia 1944 roku 
w Polsce. Do Australii 
przybył w latach 80-tych.  
Był związany z polską 
grupą adwentystów  
w Glenroy (dzisiaj grupa 
ta już nie istnieje).  
Pozostawił żonę, Wandę  
i syna Sławomira z rodziną.

Nekrolog
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Australia

22.KONGRES POLONII  
ADWENTYSTYCZNEJ
26-29 GRUDNIA 2019

MELBOURNE

ZAWSZE 
RAZEM 
Z JEZUSEM
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Australia

Czas biegnie niezwykle szybko. Kongres coraz 
bliżej. W jaki sposób, drogie Siostry, drodzy Bracia 
przygotowujecie się na to spotkanie? Wiem, brzmi 
to bardzo szumnie, ale przecież zważywszy na 
hasło/motto Kongresu: „Zawsze razem z Jezusem” – 
wymaga to przygotowań. Pomyślcie przez moment: 

(1)  Chcemy abyście przyjechali z Panem w sercu,  
a to emanuje pozytywnie w każdej chwili.

(2)  Chcemy Waszego udziału w śpiewie,  
w modlitwach i wsłuchiwaniu się w poselstwo  
Boże, jakie kierować będzie do nas pastor  
Cedric Vine z USA.

(3)  Chcemy, abyście wyjechali z Kongresu pełni 
miłości do Jezusa i oczekujący Jego powrotu 
jeszcze bardziej, niż dotąd.

Mój zatem gorący apel: przysyłajcie Wasze 
zgłoszenia pobytu oraz wyżywienia. Przysyłajcie 
informacje o przygotowanych pieśniach.  
Chcemy, jak zawsze, zakończyć koncert wspaniałym 
koncertem uwielbienia. Ale nie zamówiliśmy 
z zewnątrz żadnych artystów, czekamy na Wasz 
udział. Czas biegnie, więc czekamy na Wasze 
zgłoszenia. Można tego dokonać tradycyjna drogą, 
ale można (co może jeszcze szybciej i sprawniej, 
poprzez internet. Podaję adresy:

congress.food@gmail.com

congress.music@gmail.com

Pozdrawiam serdecznie i modlę się gorąco do Pana 
o błogosławieństwo tego spotkania.

Niech Pan będzie z Wami.

Pastor Roman Chalupka



Dr Edyta Jankiewicz – 
Specjalistka ds. Rodziny  
przy Wydziale Południowo- 
pacyficznym
Dr Edyta Jankiewicz otrzymała nominację na 
stanowisko specjalistki do spraw rodziny w 
ramach zespołu DMT (Discipleship Ministries 
Team) działającego przy wydziale południowo-
pacyficznym. Edyta pracuje również jako 
fizykoterapeutka. Otrzymała stopień doktora  
na Wydziale Religious Education na Andrews  
University w 2016, posiada również stopień  
magistra w zakresie Ministry in Family Life  
oraz stopień licencjata w zakresie Science. 

Australia
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Jeżeli chcesz 
zaprenumerować 
Biutlen Polonii 
Adwentystycznej 
kliknij: 

tutaj!

http://eepurl.com/gxxDKX
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Livesteaming nabożeństwa  
w każdą sobotę.  
Włącz kanał.

Dandenong  
Adventist

@dandyadventist Dandenong Adventist

https://www.facebook.com/dandyadventist/
https://www.youtube.com/c/DandenongAdventist

