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Kiedy spotkaliśmy się na Kongresie w Melbourne w grudniu 2019 nikt nie przy-
puszczał, że za dwa miesiące, to co było normalne, stanie się nienormalne, to, 
co jako adwentystyczna wspólnota wiary lubiliśmy robić razem: śpiewać, słu-
chać, modlić się i wielbić naszego Pana tak bardzo się zmieni. Żyjemy w czasie, 
który rzeczywiście możemy nazwać czasem końca. Właśnie teraz wszystko 
może tak bardzo szybko się zmienić. Ten czas zmusza nas do przebudzenia, 
do ponownego przemyślenia i odpowiedzenia sobie na pytanie co to znaczy 
być ludem Bożym w takim czasie. Jako sól i światło, musimy stać mocno 
w Panu, tak aby inni mogli zobaczyć nadzieję, którą wyznajemy. Cieszę się,  
że dzięki technice możemy być wciąż w łączności i że możemy dzielić się 
dobrymi wiadomościami o tym co dzieje się w naszej wspólnocie. 
Jak zawsze dziękuję za wszystkie materiały, które otrzymaliśmy. Bez Waszej 
pomocy nie moglibyśmy wydać kolejnej edycji naszego Biuletynu. 
Bardzo proszę o przysyłanie informacji i zdjęć na mój adres: j.pollok@uw.edu.pl

Do usłyszenia w następnym Biuletynie,
pastor Jan Pollok

Zamiast wstępu



Adelaide
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Camp zborowy w Ankara
Jak co roku, w pierwszy weekend marca 
zorganizowaliśmy nasz zborowy camp. Tradycyjnie 
spotkaliśmy się w naszym adwentystycznym 
ośrodku młodzieżowym Ankara na rzeką Murray. 
Camp jest zawsze dobrą okazją do oderwania 
się od codziennych obowiązków, wspólnego 
wypoczynku, zacieśnienia więzów przyjaźni oraz 
chwalenia Boga. W tym roku specjalnym gościem 
na naszym campie był pr. John Skrzypaszek, 
który jest pracownikiem naukowym w Ellen White 

Reaserch Centre działającym przy naszej uczelni 
Avondale University College. Nasz gość w swoich 
wystąpieniach zwrócił uwagę na aktualność 
Bożego poselstwa skierowanego do nas przez 
Ellen White. Jej twórczość, mimo że powstała 
dziesiątki lat temu nadal zawiera zachętę i cenne 
wskazówki dla chrześcijan żyjących w XXI wieku. 
Pastor Skrzypaszek zwrócił również uwagę na 
niebezpieczeństwa jakie towarzyszą złej interpretacji 
i aplikacji dzieł Ellen White. 



Adelaide
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Zbór w College park w czasie pandemii
Zgodnie z popularnym stwierdzeniem, że kościół to nie budynek tylko 
zgromadzenie, mimo trudnej sytuacji na świecie i w Australii, nasz Kościół College 
Park nadal żyje i działa. Jednak restrykcje i rozporządzenia ograniczające nasze 
normalne życie uzmysłowiły nam, jak wiele rzeczy, zarówno w życiu prywatnym 
jak i zborowym, robimy 
automatycznie 
i z przyzwyczajenia. 
Bóg nam daje ciągle 
czas pokoju i wolności 
religijnej, ale żyjemy 
u schyłku naszej 
historii i to wszystko 
co nas otacza i czego 
doświadczamy, 
jest kruche i może 
szybko się zmienić, 
o czym przekonały 
nas ostatnie 
tygodnie. Wielkim 
błogosławieństwem 
okazała się 
technologia, dzięki której możemy się spotykać wirtualnie. Każdego wieczora 
ok 50 - 60 osób, z naszego miasta oraz innych miast Australii, a nawet Polski, 
spotyka się na zebraniach modlitewnych z cyklu 100 Dni Modlitw. W ten sam 
sposób spotykamy się w sobotę, aby wspólnie studiować Biblię w poszerzonej 
Szkole Sobotniej. Dziękujemy Bogu za tę możliwość.



Dandenong
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NOWY PASTOR W KOŚCIELE 
DANDENONG POLISH
Od stycznia bieżącego roku w zborze Dandenong 
Polish pracuje nowy pastor stażysta. Zarząd 
Konferencji Wiktoriańskiej zdecydował, aby do 
naszego zboru skierować brata Joshua Stadnika, 
który jest absolwentem wydziału teologicznego 
Avondale College. Mentorem Joshua będzie pastor 
Roman Chalupka. 

Joshua pochodzi ze znanej w środowisku 
adwentystycznym rodziny Stadników. Chociaż nie 
posługuje się językiem polskim, to jednak wszedł 
w życie naszego zboru z pełnym rozmachem 
i dał się poznać, jako pracowity i pełen zapału 
młody człowiek, którego bardzo polubiła młodzież 
naszego zboru. Joshua z inicjatywy swojej Mamy, 
która jest wyznawczynią kościoła adwentystów 
uczęszczał do adwentystycznej szkoły Heritage 
College. Tam zadecydował o swoim przymierzu 
z Panem i dalszej nauce w Avondale College.

Joshua jest utalentowanym mówcą i jest 
mocno zaangażowany w pracę w zborze. Mamy 
nadzieję, że jego służba w naszym kościele będzie 
błogosławiona przez Pana i przyniesie wiele 
dobrych owoców. Pastor Joshua Stadnik pracuje 
również w zborze Wantirna Polish.
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Dandenong

Marcowe wyzwania
W zborze w Dandenong planowaliśmy na koniec 
marca kilka ważnych wydarzeń, jednak wprowadzenie 
restrykcji związanych z pandemią koronawirusa 
Covid-19 zmieniło nasze plany. Tym sposobem 
na chrzest czekają dwie osoby. Nasze regularne 
nabożeństwa sobotnie uległy zmianie. Prowadzimy 
obecnie transmisje nabożeństw przez Internet. 
Zrezygnowaliśmy z tłumaczenia kazań, zamiast tego  
transmitujemy dwa kazania, jedno w języku polskim,  
a drugie w języku angielskim. Również Szkołę Sobotnią 
prowadzimy w dwóch językach (wersja Hope Channel) 
ale także poprzez komunikator Zoom dla chętnych do 
takiego studium.

Jesteśmy wdzięczni Panu Bogu za Jego opiekę, 
zdrowie oraz za możliwości techniczne jakimi 
dysponujemy. Te, pewnie podobnie jak i w innych 
zborach, są w rękach młodych wyznawców, którzy 
z pełnym zaangażowaniem zajmują się techniczną 
obsługą każdego nabożeństwa. Chwała niech będzie 
Panu Bogu za naszych zdolnych młodych ludzi. 

Zapraszamy wszystkich do wejścia na naszą 
stronę internetową www.dandypolish.org.au lub na 
Facebook: Dandenong Adventists czy na nasz kanał 
YouTube. Polecamy.  
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Newcastle

W czasie kryzysu nasz polski kościół  
w Wallsend doświadcza różnych trudności, 
podobnie jak inne zbory. W czasie takim jak 
teraz, musimy szczególnie pamiętać jaki jest 
cel naszej misji. Jesteśmy na tym świecie, 
aby ogłosić powtórne przyjście Pana Jezusa.  
Nawet w takich warunkach w jakich 
przyszło nam żyć, staramy się wszelkimi 
dostępnymi sposobami opowiadać 
o bliskim przyjściu naszego Pana.

Pastor David Stojcic, który jest naszym lokalnym pastorem 
prowadzi wirtualne studia biblijne, grupę psychologicznego 
wsparcia oraz wirtualne spotkania modlitewne, kazania 
i Szkołę Sobotnią. Pastorzy, Jan Jankiewicz i David Stojcic, 
wraz ze Starszymi Zboru oraz Diakonami, utrzymują kontakt 
telefoniczny z członkami zboru oraz zaprzyjaźnionymi osobami, 
zwłaszcza starszymi, którzy nie mają dostępu do Internetu  
i nie mogą korzystać z wirtualnej łączności.  
W ten sposób wspierają ich duchowo i zaspokajają ich potrzeby. 
Niektórzy z naszych członków uczestniczą również w wirtualnych 
studiach biblijnych i programach Szkoły Sobotniej, które są 
organizowane przez inne lokalne zbory w Newcastle. 

Niektórzy z członków naszego 
Zboru, przygotowują materiały 
ewangelizacyjne, które umieszczają 
na serwerach internetowych 
i udostępniają je innym  
odbiorcom online.  
To trudny okres, ale z pomocą 
Bożą, staramy się być wiernymi 
sługami Naszego Pana Jezusa 
Chrystusa.

Marta Rutkowska
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Newcastle

faith 
/feɪθ/

Now faith is the assurance of things hoped 
for, the conviction of things not seen.

fides –––––> feid –––––> faith
LATIN          OLD FRENCH

Middle English

noun

www.waymaker.tv
www.waymaker.com.au

 waymakerministry
 way.maker
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Od Przewodniczącego  
Polonii Adwentystycznej  
w Australii
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Australia

Jeżeli kiedykolwiek był czas, aby “podnosić nasze 
głowy do góry” to właśnie teraz, gdy niespodziewanie 
zderzyliśmy się z wypełnieniem kolejnego proroctwa 
pochodzącego z ust Pana Jezusa. Ten szczególny 
fragment, który zawsze budził rozliczne pytania, 
to zdanie zapisane w Ew. Łukasza 21:26„ “Ludzie 
omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, 
które przyjdą na świat…”. Czy to już teraz, gdy 
praktycznie cały świat jest zaatakowany przez 
wirusa, czy może przyjdzie jeszcze coś gorszego? 
Jak ma zachować się dziecko Boże, które żyje w tym 
świecie dotkniętym nieprawdopodobną plagą?  
Czy wierzący może spodziewać się jakiejś specjalnej 
ochrony? Jakiegoś wyróżnienia? 

To rozważanie jest wysoce niepokojące, bo dotyczy 
naszej wiary w Opatrzność Bożą, wiary opartej na 
obietnicy: “Padnie po boku twym tysiąc, a dziesięć 
tysięcy po prawej stronie twojej, ale się do Ciebie nie 
przybliży” (Ps.91:7). Czy zatem musimy przestrzegać 
tych wszystkich przepisów państwowych o nie 
wychodzeniu z domu, zakładaniu maseczek, 
nie witaniu się, nie uczęszczaniu na wspólne 
nabożeństwa i innych podobnych rozporządzeń, 
polegając jedynie na tej Bożej obietnicy? 

Jak zatem odpowiedzieć na zachowanie się tych, 
którzy są uznani za filary wiary, jak na przykład 
Eliasz, który ucieka na puste miejsce w obawie 
o swoje życie? Podobnie Mojżesz, Dawid i ci 
wspomniani w liście do Hebrajczyków 11:37-40,  
którzy„ “nie dostąpili obietnicy”. Mimo obietnicy 

umarli często w okrutnym cierpieniu, jak Jan Chrzciciel 
czy Jakub brat Jana. Bali się o swoje życie, ale się nie 
załamali, gdy przyszło doświadczenie. 

Podobnie i my dzisiaj, mamy uczynić wszystko,  
co należy do nas i jest w naszej ludzkiej mocy, aby 
ochronić swoje życie, a jeżeli przyjdzie doświadczenie 
zagrażające temu życiu nie biadać, lecz zachować 
spokój, bo Bóg wie, co należy uczynić. Należy zaufać 
mu z dozą determinacji, która znalazła się u młodych 
bohaterów z księgi Daniela, którzy oświadczyli, że 
niezależnie od tego, co Bóg uczyni – oni pozostaną 
niewzruszeni w wierze. 

Wierzące Dzieci Boże mają wyraźną wskazówkę jak 
się zachować w godzinie doświadczenia. “A gdy się 
to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy 
swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze”!

Doświadczenie przyjdzie na wszystkich mieszkańców 
świata, ale różnica między dziećmi świata, a dziećmi 
Bożymi jest wyraźna. Słowo Boże wielokrotnie 
przypomina nam i zachęca nas: “Nie bójcie się”!

Ponad wszelkie zagrożenie czy niebezpieczeństwo, 
czy strach wybija się jedno słowo: “NADZIEJA”. My tę 
nadzieję mamy i nią żyjemy, a nasz dobry niebiański 
Ojciec dobrze wie, jak postąpić ze Swoimi dziećmi.

Przekażcie to piękne słowo swoim rodzinom, 
sąsiadom i znajomym, oraz braciom i siostrom 
w Chrystusie.

Brat w Panu, 
Jan Jankiewicz
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Koncert charytatywny
14 marca 2020 zorganizowaliśmy koncert charytatywny. 
Celem koncertu było zgromadzenie środków na pomoc młodej, 
dwudziestoletniej siostrze z Łodzi. Frekwencja dopisała znakomicie.  
W czasie koncertu zebraliśmy kwotę $2,500, która została przekazana 
na pokrycie kosztów rehabilitacji. W czasie koncertu wystąpili soliści, 
orkiestra młodzieżowa oraz chór. 

Niestety 21 marca musieliśmy już pozostać w domach z powodu decyzji 
władz naszego kościoła o zamknięciu budynków kościelnych z powodu 
epidemii. Wszyscy byliśmy tym zaskoczeni i nikt nie spodziewał się, że 
coś takiego może się wydarzyć. Musieliśmy również przerwać nasze 
środowe nabożeństwa modlitewne.  Niestety nasz program działania 
musiał zostać zawieszony. 

Dzięki wykorzystaniu technologii możemy jednak nadal mieć ze sobą 
kontakt. Nadal prowadzimy spotkania modlitewne przy pomocy 
programu Zoom. Łączymy się przez komputery i telefony, aby  
wspólnie studiować Słowo Boże i modlić się. 

W każdą sobotę organizujemy wirtualną Szkołę Sobotnią i wspólnie 
studiujemy zasady interpretacji Słowa Bożego i dzielimy się naszymi 
uwagami na ten temat. 

Bardzo tęsknimy za nabożeństwami w kościele. Niestety nie wiemy, 
kiedy to nastąpi. Ufamy jednak Bogu, że On trzyma wszystko pod  
swoją kontrolą. Serdecznie pozdrawiamy całą społeczność 
adwentystyczną w Australii.

Wyznawcy z Oakleigh

Oakleigh
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Sydney

SYDNEY podobnie jak reszta świata zostało dotknięte pandemią koronowirusa 
i z dnia na dzień zostaliśmy odizolowani od siebie nie mogąc uczęszczać na 
nabożeństwa oraz spotykać się ze sobą. 

Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że mimo tych trudności, posiadamy możliwości 
techniczne oraz wiedzę, która pozwala nam przełamać fizyczną izolację. Cieszymy się 
z tego, że młodsza część naszego zboru na czele z bratem Karolem zorganizowała 
nabożeństwa online w czasie których możemy wielbić naszego Pana w wirtualnej 
rzeczywistości jak to widać na załączonym zdjęciu. Ponieważ możemy się spotykać 
wirtualnie 2 razy w tygodniu - w środę na spotkaniu modlitewnym oraz w sobotę 
na nabożeństwie fizyczna izolacja przestała być tak bardzo dokuczliwa. Ściskamy 
i pozdrawiamy wirtualnie nasze Siostry i Braci w Panu! Życzymy zdrowia i opieki Bożej.

Richard Glowacki 
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Wantirna

Chrzest
Z radością dzielimy się widomością, że 25 marca 2020 
w czasie, gdy z powodu epidemii wirusa nasz kościół 
w Wantirna musiał zostać zamknięty, przeżyliśmy 
wspaniałe duchowe doświadczenie. W kameralnych 
warunkach, na farmie w Wandin, odbył się chrzest 
naszego brata Andrzeja Załuckiego. Cieszymy się, że aż 
dotąd Pan Bóg prowadził brata Andrzeja. Uroczystość 
chrztu prowadził pastor Paweł Ustupski.

Dzień Sportu w Albion
Z inicjatywy lokalnego, polskiego społeczeństwa  
w Albion , w niedzielę 23 lutego 2020 został 
zorganizowany doroczny Dzień Sportu. Wykorzystaliśmy 
tę okazję, aby w tym czasie zorganizować stoisko 
z literaturą adwentystyczną. Albion to dzielnica 
mieszkaniowa na północy Melbourne, jest niewątpliwie 
nowym i bardzo ciekawym wyzwaniem ewangelizacyjnym. 
Mieliśmy dobrą okazję do zaprzyjaźnienia się z wieloma 
ludźmi i podzielnia się naszą literaturą. 
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Zaprenumeruj
Biuletyn Polonii 
Adwentystycznej 

Kliknij tutaj!

http://eepurl.com/gxxDKX
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Australia

Irena Jezierska (Adelaide)

14 marca 2020 roku 
w wieku 92 lat zmarła 
siostra Irena Jezierska. 
Irena urodziła się  
26 lutego 1928 
w Radomiu. Do Australii 
wraz z mężem i córką 
przybyła w 1965 roku. 
Z powodu ograniczeń 
związanych z wirusem 
COVID-19, nabożeństwo 
pogrzebowe odbyło 
się w gronie paru osób, 
które towarzyszyły 
córce zmarłej Ireny 
Jezierskiej. Nabożeństwo 
pogrzebowe prowa-
dzili pastorzy Ireneusz 
Kral i Jan Pollok.

Nekrologi

Helena Lehmann (Gold Coast)

W dniu 30 marca 2020 
zmarła siostra Helena 
Lehmann (Czarny). 
Urodziła się 12 marca 
1925 roku w Cieszynie. 
Do Australii przybyła 
wraz z rodziną w roku 
1962 i początkowo 
zamieszkała w Melbourne, 
a następnie przez 30 lat 
mieszkała w Gold Coast. 
Pogrzeb prowadził pr 
David Riley w kościele 
Reedy Creek, do którego 
należała Helena. 

Rozalia Olech (Newcastle)

W dniu 18 lutego 2020  
zmarła siostra Rozalia 
Olech ze zboru  
w Wallsend. Rozalia 
urodziła się  
w miejscowości Cierpisz 
Górny (koło Łańcuta)  
22 kwietnia 1933 roku.  
Do Australii przybyła  
w roku 1969. Będzie nam 
jej bardzo brakować. 

Krystyna Cypser (Wantirna)

3 stycznia 2020 zmarła 
nasza droga siostra 
Krystyna Cypser. 
Krystyna urodziła się  
22 lutego 1941 
w Żywcu w rodzinie 
adwentystycznej. W 1962 
roku poślubiła Edwarda 
Cypsera. Do Australii 
przybyła wraz mężem 
w 1965. Ostatnio była 
członkinią polskiego 
zboru w Wantirna. 
Uroczystości pogrzebowe 
w Melbourne prowadzili 
bracia: Józef Stekla 
i Paweł Ustupski.



Livestreaming nabożeństwa  
w każdą sobotę. Włącz kanał.

Dandenong  
Adventist

@dandyadventist Dandenong Adventist

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

