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Niewątpliwie nasze życie z powodu pandemii 

zmieniło się bardzo i wszyscy odczuwamy skutki 

restrykcji. Dlatego chciałbym w tym miejscu 

podzielić się wspaniałą obietnicą z Rdz 15,1  

”Nie bój się Abramie, Ja jestem tarczą twoją!” 

Jezus rozumie, jak bardzo możemy się bać. Kiedy 

był na tej ziemi, poznał kwarantannę, choroby 

i śmierć. Wiem, że okazuje nam współczucie, 

gdy walczymy ze strachem. Chociaż nazywamy 

Abrahama ojcem wiary to jednak wiemy, że on 

również się martwił. Być może my również się 

martwimy. Musimy znowu usłyszeć Jego słowa: 

”
Nie bój się, Abramie, Ja cię ochronię.” Pomóż 

nam pamiętać, że widzisz nas dzisiaj – zmar-

twionych i potrzebujących, ale równocześnie 

wierzących w Twoją Opatrzność.

W czasie takim jak ten szczególnie cenna jest 

dobra i rzetelna informacja o czym przekonu-

jemy się codziennie. Wykorzystując nasz Biuletyn, 

chcemy przekazywać dobre informacje, które 

zachęcają i pomagają przetrwać trudne chwile.

W tym kwartale wielu z Was napisało, że nic 

szczególnego się nie wydarzyło. A jednak każdy  

dzień wnosi coś nowego do naszego życia, co 

może być wsparciem dla innych, którzy czytają  

nasz Biuletyn. Bardzo dziękuję za nadesłane 

informacje, zdjęcia i dobre słowa.  

Dzięki Wam możemy wydać kolejny Biuletyn. 

Bardzo proszę o przysyłanie nadal informacji, 

zdjęć i słów zachęty dla innych. Mój adres 

j.pollok@uw.edu.pl

Do usłyszenia w następnym Biuletynie,

pastor Jan Pollok

Zamiast wstępu
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Zamknięcie kościołów, restrykcje związane z tłumieniem 
epidemii, obowiązek dystansowania fizycznego od 
innych osób spowodował, że w grupie członków naszego 
kościoła w College Park zaczęliśmy się zastanawiać 
nad tym, co jako kościół i jako jednostki możemy zrobić, 
aby pomóc ludziom, którzy znaleźli się w szczególnie 
trudnej sytuacji. Nasza uwaga została skierowana 
przez Marka Jantosa na grupę studentów, którzy 
przyjechali do Adelaide z różnych krajów. Wybuch 
epidemii w szczególny sposób utrudnił życie tej 
grupie ludzi. Nie tylko zostały przerwane zajęcia na 
uniwersytetach, ale także brak możliwości podjęcia 
jakiejkolwiek pracy bardzo skomplikował sytuację. 
Pomysł, aby pomóc studentom narodził się w połowie 
kwietnia. Nawiązaliśmy współpracę z Community Pantry 
(Spiżarką Społeczną, w której ludzie mogą zaopatrywać 
się w podstawowe produkty żywnościowe, warzywa 
i owoce), którą prowadzi pastor Jan Pollok opiekujący 
się obecnie kościołem w Trinity Gardens i zaczęliśmy 
przygotowywać paczki żywnościowe dla studentów. 
Zaprosiliśmy do współpracy pastora Joela Slade, który 
kieruje Departamentem Młodzieży przy South Australian 
Conference. Otrzymaliśmy specjalny grant z ADRA, 
który mogliśmy wykorzystać w celu zorganizowania 
pomocy dla ludzi dotkniętych epidemią Covid-19. 

Be well
Program pomocy  
dla studentów  
międzynarodowych 
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Nawiązaliśmy współpracę 
z instytucją Ozharvest, która 
trudni się pozyskiwaniem 
żywności z Woolworths, 
której kończy się data 
ważności i wykorzystujemy 
tę żywność w naszym 
programie. Nawiązaliśmy 
kontakty z kilkoma zarządami 
akademików, gdzie mieszkają 
studenci zagraniczni 
i organizujemy dla nich 
pomoc. Obecnie w każdą 
środę przygotowujemy 
paczki żywnościowe dla 
grupy studentów z Japonii, 
Chin, Malezji oraz krajów 
afrykańskich. W realizacji 
tego projektu pomagają 
nam wolontariusze z innych 
zborów, a także osoby 
spoza naszego kościoła, 
co stanowi wspaniałą okazję 
do nawiązywania cennych 
kontaktów.
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ŚLUB TOMKA I CLAUDII
W środę, 27 maja 2020 miał miejsce ślub Tomka 
Chalupki i Claudii Mackojc. Niestety sytuacja w stanie 
Victoria związana z epidemią skomplikowała plany 
młodej pary zarówno pod względem przygotowań  
do ślubu jak i samej uroczystości. 

Ślub odbył się w pięknym parku Treasury Gardens 
w centrum Melbourne, niedaleko od gmachu 
parlamentu stanu Victoria. Uroczystość prowadził 
pastor Roman Chalupka w zastępstwie pastora Jana 
Polloka, który nie mógł przybyć na zaślubiny z powodu 
zamknięcia komunikacji międzystanowej.

Składamy Claudii i Tomkowi najlepsze życzenia.

Helena Strycharczuk
Jest najstarszym członkiem kościoła 
adwentystów w Dandenong. Urodziła się  
28 czerwca 1922 i ukończyła w tym roku 98 lat.  
Siostra Strycharczuk od kilku lat przebywa 
w Domu Opieki w Hallam. Pochodzi 
z południowo-wschodniej części Polski. 
Poselstwo adwentowe poznała w latach 
wczesnej młodości i była wierną członkinią 
kościoła Adwentystów Dnia Siódmego 
w Chełmie Lubelskim. Po raz pierwszy 
przyjechała do Australii z wizytą do swojej 
córki Alicji w roku 1986. Po rocznym pobycie 
powróciła do kraju, gdzie wkrótce rozpoczęła  
z mężem starania o stały pobyt w Australii.  
Od roku 1988 mieszkała w Dandenong. 
Zadziwia nas swoją fizyczną i intelektualną 
kondycją. Odbywa kilku kilometrowe spacery 
oraz znakomicie radzi sobie z Internetem słuchając 
kazań i czytając uważnie wiele artykułów.
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Dandenong

Krystyna Wawrzyniak
Krystyna Wawrzyniak jest członkiem zboru  
w Dandenong. Urodziła 16 marca 1927 roku 
w miejscowości Dąbie w centralnej Polsce.  
Z poselstwem adwentowym zapoznała się 
w 1955 roku i dziesięć lat później w 1965 roku 
wraz z rodziną przyjechała do Melbourne.

Daniela (Danusia)  
Niewiadomska
Daniela Niewiadomska urodziła się 15 stycznia 
1926. Adwentyzm poznała w Polsce wskutek 
pracy Józefa Stadnika i została ochrzczona 
w 1947 roku w rzece Nogat, wschodnie ramię 
ujścia Wisły do Zalewu Wiślanego.  
Chrztu dokonał pastor Andrzej Zieliński.  
Do Australii przybyła wraz z dziećmi 
w roku 1977 w ślad za swoim mężem, który 
wyemigrował do Australii trzy lata wcześniej. 
Przez wiele lat zamieszkiwali w Canberze, 
a później przenieśli się do Melbourne. Siostra 
Danusia jest wciąż aktywna, zawsze pogoda 
i uśmiechnięta i bardzo przyjazna dla 
wszystkich, którzy ją otaczają.
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Niestety w ciągu ostatnich kilku 
miesięcy nasz kościół musiał być 
zamknięty z powodu epidemii.  
W drugim kwartale tego roku  
przez kilka sobót mogliśmy  
otworzyć nasz kościół. 
Cieszyliśmy się, że odwiedziło nas kilku pastorów w tym 
przewodniczący naszej Diecezji w North New South Wales  
pr Adrian Raethel. Pastor Adrian skierował do nas 
poselstwo na temat praktycznego życia w niepewnych 
czasach w jakich przyszło nam żyć. Wizyta pastora 
Raethel’a była dla nas wspaniałym przeżyciem,  
cieszyliśmy się z bogatej oprawy muzycznej i obecności 
wielu instrumentalistów. Nasz lokalny pastor David Stojcic 
nadal organizuje spotkania zboru online. W tygodniu 
bierzemy udział w spotkaniach modlitewnych przy pomocy 
video-konferencji. Pastor organizuje również grupy 
emocjonalnego wsparcia. 

Newcastle
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Oakleigh

Podobnie jak inne zbory 
w Melbourne wciąż zmagamy 
się ze skutkami epidemii. 
Cieszyliśmy się, że w czerwcu 
ograniczenia związane 
z epidemią zostały częściowo 
wycofane. Od początku czerwca 
mogliśmy ponownie otworzyć 
nasz kościół. Niestety mogliśmy 
prowadzić nabożeństwa 
jedynie w ograniczonej formie 
w obecności tylko 20 osób. 
Nadal korzystamy z łączności 
elektronicznej. Prowadzimy 
spotkania modlitewne w formie 
video-konferencji. W czerwcu 
usługiwali w zborze w Oakleigh 
pastorzy Jan Krysa,  
Paweł Ustupski i Mark Rivet.

Leokadia  
Nowak  
(z domu Strycharczuk)  
17 kwietnia 2020 roku 
celebrowała swoje 97 urodziny. 
Siostra Leokadia jest 
najstarszym członkiem  
polskiego kościoła w Oakleigh. 
W Australii mieszka od 1980.
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Kościół w Stanthorpe
Stanthorpe, małe, spokojne miasteczko na południu 
Queensland przy granicy z New South Wales w Pasie 
Granitowym. Jest tam mały kościół adwentystów, 
a w nim ok 50-80 osób spotykających się regularnie 
na sobotnich nabożeństwach. Warto wspomnieć, że 
z historią kościoła w Stanthorpe łączy się nazwisko 
brata Karola Szalbota z Adelaide, który stawiał 
mury naszego kościoła. 

Przez ostatnie 12 miesięcy mieszkańcy Stanthorpe 
przeżyli kilka trudnych momentów, które dotknęły 
również członków naszego kościoła. Problemy 
rozpoczęły się, gdy nastała susza. Brak wody 
w terenie rolniczym jest poważnym problemem.  
Do dzisiaj woda w tym miasteczku jest racjonowana 
i obowiązują ścisłe ograniczenia w zużywaniu wody. 
Woda dowożona jest cysternami z innej miejscowości.

Osoby, które mieszkają poza miastem i nie mają 
dostępu do miejskiego wodociągu, otrzymywały 
przydział wody pitnej, która była przywożona 
z Sunshine Coast.

Z początkiem września 2019, w piątek po południu 
rozpoczęły się olbrzymie pożary. Mogliśmy je obser-
wować z okien naszego domu, który znajduje się 

poza miastem. Był to straszny widok. Ogień pędzony 
wiatrem przenosił się bardzo szybko pożerając 
wszystko po drodze, niszczył pola uprawne, sady 
owocowe, lasy a nawet strawił kilka domów. 
Następnego dnia była sobota. Nasz kościół był 
zamknięty, drogi były nieprzejezdne, pozamykane. 
A nasz kościół? Stał jak zawsze. Wokoło wszystko 
było wypalone i wyraźnie można było widzieć, jak 
ogień spalił ogródki i kwietniki wokoło kościoła 
i zatrzymał się na ścianie nie robiąc żadnej szkody 
w budynku kościelnym. Mogliśmy z radością 
powrócić do niego w następną sobotę i dziękować 
Bogu za ochronę.

W marcu tego roku musieliśmy ponownie zamknąć 
drzwi naszego kościoła tym razem z powodu 
epidemii Covid-19. Wykorzystujemy komunikację 
telefoniczną oraz Internet i komunikujemy się przy 
pomocy video konferencji, aby wspierać się w tych 
trudnych czasach i chwalić naszego Boga. Czekamy 
na ten dzień, gdy drzwi naszego kościoła będą 
otwarte ponownie i będziemy mogli swobodnie 
wielbić naszego Stwórcę i jeszcze lepiej poznawać 
go we wspólnocie wierzących. 

Queensland
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Queensland
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Sydney

Chrzest w Pendle Hill
11 lipca 2020 przeżywaliśmy w naszym zborze wielką radość. Nasz brat 

Jared Jagiełło postanowił przyłączyć się przez chrzest do naszego 
zboru. Chrzest przeprowadził nasz pastor Tim Shelton, który również 

przygotowywał Jareda do chrztu. Chrzest został zorganizowany 
w baptysterium naszego kościoła w Pendle Hill. Uroczystość zgromadziła 

wielu członków i gości z innych kościołów, którzy odwiedzili nas aby być 
świadkami tego wspaniałego wydarzenia.
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Pożegnanie Małgorzaty  
i Andrzeja Załuckich
27 czerwca, pożegnaliśmy Andrzeja i Małgosię, którzy 
wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Andrzej i Małgosia 
są obywatelami amerykańskimi, polskiego pochodzenia 
i mieszkają w stanie Michigan. Przez ostatnie dwa lata 
Andrzej pracował w Australii jako inżynier na kontrakcie. 
Andrzej i Małgosia są nam szczególnie bliscy. Trzy miesiące 
temu (o czym pisaliśmy w poprzednim Biuletynie) Andrzej 
postanowił przyjąć chrzest w naszym zborze. 

Wantirna

Podobnie jak w innych miastach 
w stanie Victoria w czerwcu, 
mogliśmy ponownie spotykać się 
w naszych kościołach, niestety tylko 
w ograniczonej liczbie obecnych, 
do 20 osób. Zorganizowaliśmy 
tylko pięć nabożeństw, ponieważ 
Melbourne zostało ponownie objęte 
restrykcjami związanymi z epidemią. 
Mimo ograniczeń bardzo cieszyliśmy 
się z tej możliwości, że możemy być 
razem. Przyjemnie było posłuchać 
naszych młodych muzyków. 
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Australia

Zdzisław Mendrecki 
(Adelaide)

W dniu 12 czerwca 2020 
zmarł nasz drogi 
przyjaciel i brat Zdzisław 
Mendrecki. Zdzisław 
urodził się w 24 lipca 
1928 roku w miejscowości 
Śliwiny (koło Kielc). 
Do Australii przybył 
wraz z rodziną w 1972. 
Zdzisław wielu lat był 
zaprzyjaźniony z zborem 
w College Park.  
Jego żona oraz dzieci 
są członkami kościoła 
adwentystów. Pogrzeb 
prowadzili pastorzy  
Eric Kral i Jan Pollok. 

Nekrologi

Egon Michael Kulessa  
(Canberra)

2 maja 2020 zmarł 
nasz drogi brat Egon 
Michael Kulessa. Egon 
urodził się 13 maja 1932 r. 
w Dąbrowie Górniczej. 
Do Australii przyjechał 
w grudniu 1959 r. Mieszkał 
początkowo w Sydney, 
potem w Newcastle oraz 
w Canberra. Pozostawił 
żonę Ligię oraz syna 
Andy i córkę Anitę. 
Pogrzeb prowadził pastor 
Justin Lawman.

Maria Sawczuk

12 maja 2020 w wieku 
84 lat zmarła nasza 
droga siostra Maria 
Sawczuk z domu Gołas. 
Siostra Maria była 
żoną pastora Daniela 
Sawczuka. W Polsce 
była związana ze 
zborem w Jaworznie. 
Uroczystość pogrzebową 
na cmentarzu Springvale, 
prowadzili Józef Stekla, 
Roman Chalupka  
i Paweł Ustupski. 



Australia

List od Redakcji  
„Tygodnika Polskiego” 
W Biuletynie 4/2019 informowaliśmy, 
że w czasie posiedzenie Komitetu 
Kongresowego podjęliśmy decyzję, aby 
udzielić jednorazowej pomocy Redakcji 
czasopisma 

”
Tygodnik Polski” w kwocie 

$1000. 
”
Tygodnik Polski” jest ogólno-

australijskim czasopismem polonijnym.  
W odpowiedzi na nasz dar otrzymaliśmy 
list od pani Redaktor 

”
Tygodnika Polskiego” 

Magdaleny Jaskulskiej następującej treści:
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Livestreaming nabożeństwa  
w każdą sobotę. Włącz kanał.

Dandenong  
Adventist

@dandyadventist Dandenong Adventist

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

