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Z radością przekazujemy pierwszą edycję Biuletynu 
Informacyjnego Polonii Adwentystycznej w Australii. 
Pomysł publikowania takiego Biuletynu narodził się 
w czasie dyskusji podczas obrad Małego Komitetu 
Kongresowego w styczniu 2019. Postanowiliśmy  
wykorzystać możliwości elektronicznej publikacji 
takiego Biuletynu. Mamy świadomość, że wielu  
starszych członków naszej polonijnej społeczności  
nie posiada dostępu do Internetu, dlatego z myślą 
o nich chcemy przegotować również wersję którą 
będzie można drukować. Planujemy wydawać nasz 
Biuletyn jeden raz w kwartale, w marcu, czerwcu  
i wrześniu i grudniu. Mamy nadzieję, że nasz  
Biuletyn spodoba się odbiorcom i będzie dobrym 
narzędziem, które integruje nasze adwentystyczne 
środowisko polonijne w Australii.  
pastor Jan Pollok

Zamiast  
wstępu



bpa | 3

Adelaide –––––––
Jubileusz zboru w College Park

W dniu 26 maja 2018 roku celebrowaliśmy 
50. rocznicę obecności naszego zboru 
w College Park. Centralne położenie 
naszego budynku kościelnego jest 
atrakcyjne nie tylko dla naszych członków, 
ale również dla liderów naszej Konferencji. 
Regularnie nasze miejsce nabożeństw 
wypożyczane jest na spotkania pastorów, 
próby chóru konferencyjnego, czy 
ostatnio nawet na co kwartalne spotkania 
młodzieży z naszej Konferencji. 

Renowacja budynku kościelnego w College Park

W 2018 roku przeprowadziliśmy bardzo 
zaawansowaną renowację kościoła, 
która zmusiła nas do organizowania 
nabożeństw w kościelnym hallu. 
Przy okazji remontu uaktualniliśmy i 
rozbudowaliśmy nasz sprzęt wizualno-
nagłaśniający. Pozwoliło nam to na 
nadawanie naszych cotygodniowych 
nabożeństw przez Internet. 
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Adelaide –––––––
Koncert charytatywny

W listopadzie 2018 roku 
kościół w College Park 
zorganizował w Domu 
Polskim w Adelajdzie 
koncert charytatywny, 
którego dochód 
przeznaczony został na 
pomoc dzieciom. Koncert 
został zorganizowany 
z inicjatywy organizacji 
„Kawałek Nieba” z Polski. 
W koncercie brali udział 
wykonawcy i zespoły 
z naszego kościoła, jak 
również z lokalnych 
środowisk artystycznych. 
Na koncercie obecnych 
było ponad 250 osób 
i zostało zebranych 
prawie 11.000 tys. dolarów. 
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Adelaide / Nekrologi

Anna Macko

11 marca 2019 roku 
zmarła nasza siostra 
Anna Macko ze zboru 
w College Park. 
Anna Macka urodziła 
się 19 października 
1926 roku w Starym 
Bielsku. Do Australii 
przybyła w styczniu 
1965. Była wiernym 
członkiem zboru 
w College Park przez 
wiele lat mieszkała 
w samym sercu Australii 
w Mintabe. Pogrzeb 
prowadził pastor  
Jan Pollok.

Kazimiera Kuder

W dniu 16 lutego 2019 
zmarła nasza droga 
siostra Kazimiera Kuder 
ze zboru w College Park.
Kazimiera urodziła się 
23 kwietnia 1945 roku 
w miejscowości Wojszyn 
(koło Puław). Do Australii 
przybyła w 1965. Była 
wiernym członkiem zboru 
w College Park. Pogrzeb 
prowadzili pastorzy Eric 
Kral i Jan Pollok.
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Dandenong –––––––

Chrzest

23 lutego 2019 przymierze  
z Panem przez chrzest  
zawarły dwie osoby:  
Beniamin Kocur oraz  
Hadassa Gibson. 
Katechumenów do chrztu 
przygotował pastor 
Roman Chalupka, który 
również przeprowadził całą 
uroczystość. 
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Wantirna –––––––

Chrzest

W sobotę, 1.09. 2018 odbyła się 
uroczystość chrztu Ani Patryarchy 
i Juliana Iwana. W czasie uroczystości 
wystąpiła orkiestra smyczkowa 
prowadzona przez Elę Stemplewską. 
W tym dniu gościliśmy także pastora 
Vadima Butowa wraz z żoną Helen. 

Wizyta pastora Andrzeja Adamsa  
w Wantirna, w sobotę, 24.11.2018

Pastor Adams jest emerytowanym 
pastorem adwentystycznym. 
Jest związany z działalnością 
misyjną Adventist World Radio. 
Pastor Adams dzielił się swoimi 
doświadczeniami ze swojej misji 
w Zambii.

Koncert muzyki  
religijnej

W dniu 7 marca 
2019 pastorzy 
Paweł Ustupski 
i Roman Chalupka 
zagrali koncert 
muzyki religijnej 
dla pensjonariuszy 
w Uniting AgeWell 
Community  
w Forest Hill.
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Wantirna –––––––
Festiwal Polski

18 listopada 2018 
uczestniczyliśmy w kolejnym 
Polskim Festiwalu, który 
tradycyjnie organizowany 
jest na Federation Square 
w centrum Melbourne. 

Nowe osoby  
w zborze Wantirna

W sobotę 29 grudnia 2018 
roku przyjęliśmy do zboru 
w Wantirna brata Piotra 
Sosina z Krakowa.

90 urodziny siostry  
Teresy Bolek (12.01.2019)

Życzymy zacnej 
Jubilatce, 
słonecznych, 
spokojnych dni 
życia, pod opieką 
Najwyższego. 
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Wantirna / Nekrologi

Henryk Pyś  

Brat Henryk urodził się 
20 kwietnia 1927 roku. 
Był ojcem pięciu córek. 
Do Australii przybył w 
latach 80. Ostatnie lata 
życia przeżył wraz ze 
swoją żoną Katarzyną 
w Domu Opieki Coronella 
w Nunawading. Brat 
Henryk zmarł 4 paździer-
nika 2018 roku. 

Edward Cypser 

Urodził się w Jaworzu 
19 lutego 1938. Poślubił 
Krystynę, z domu 
Widuch. Do Australii 
przybył w 1965. 
W rodzinie Edwarda 
urodziły się dwie córki 
córki: Danuta i Elen. 
Edward był członkiem 
zboru w Wantirna. 
Zmarł 19 września 2018.

Aniela, Danuta Sawicki

Siostra Aniela zmarła 
4 sierpnia 2018. Była 
żoną zmarłego wcześniej 
Czesława i matką Waldka 
i Joli. Aniela urodziła 
się 30 marca 1931 roku. 
Do Australii przybyła 
w 1965 roku. Większość 
swego życia, przeżyła 
w Wandin, pracując ze 
swoimi najbliższymi na 
farmie truskawkowej. 
Była wierną członkinią 
w zborze Wantirna.



bpa | 10

Lucyna Nawrot,  
z domu, Skrzypczak

Siostra Lucyna urodziła 
się 4 stycznia 1931 roku. 
Adwentyzm przyjęła 
w 1947 roku. Poślubiła 
Floriana Nawrota.  
Do Australii przybyła 
w 1998 roku. Była 
członkinią zboru 
w Wantirna. Zmarła  
2 stycznia 2019 roku. 

Wantirna / Nekrologi

Leokadia Stednik,  
z domu Michalska

16 października 2018 
roku zmarła nasza 
siostra Leokadia Stednik. 
Leokadia urodziła się 
w Maniewiczach (Ukraina) 
29 grudnia 1924. Była 
członkiem zboru  
w Wantirna. Do Australii 
przybyła w 1964 roku. 
Leokadia jest matką 
Janusza, Danusi, Zdzisława 
i Wiliama. Muzyka była 
jej pasją. Prowadziła 
chór w Oakleigh. 
Byla członkinią zboru 
w Wantirna. Ostatnio 
przebywała w Domu 
Opieki w Hallam.

Teresa Koszuta,  
z domu Bolek

Urodziła się w Radomiu 
11 kwietnia 1930.  
W Krakowie ukończyła 
Seminarium Duchowne 
kościoła adwentystów 
a także szkołę 
pielęgniarską.  
Do Australii przybyła 
w 1961 roku. Pracowała 
w adwentystycznym 
szpitalu w Warburton. 
Poślubiła Józefa Koszutę. 
Była członkinią kościoła 
w Wantirnie. Zmarła 
21 października 2018 roku.
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Oakleigh –––––––

Chrzest w Oakleigh

W sobotę, 7 kwietnia 2018 roku w zborze 
Oakleigh została ochrzczona Ildiko Varga. 
Siostra Ildiko została przygotowana 
do chrztu przez pastora Jana Krystę. 
Uroczystość chrztu prowadził również 
pastor Jan Krysta. Ildiko jest nauczycielką 
w College.

Jubileusz

22 czerwca 2019 zbór w Oakleigh będzie 
celebrował Pięćdziesiątą rocznicę istnienia. 
Zbór w Oakleigh został założony w 1969 roku 
przez pastora Jana Skszypaszka. 
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Jan Kocur 

Urodził się w Cieszynie 
18 maja 1936 roku. 
Wcześnie osierocony. 
Pracował jako mechanik 
w zakładach PKS. 
Poślubił Rutę, z domu 
Cieślar. Mieli dwóch 
synów: Daniela i Marka. 
W 1965 wyemigrowali 
do Australii. Jan był 
członkiem zboru 
w Oakleigh. Zmarł 
23 sierpnia 2018 roku.

Oakleigh / Nekrologi
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Wallesnd –––––––

Pełna nazwa naszego kościoła to 
Newcastle Polish and International 
Seventh-day Adventist Church. Istniejemy 
w Wallsend już ponad 50 lat.
Obecnie naszym zborem opiekuje 
się pastor Ray Eaton, który jest 
Australijczykiem i który przez wiele 
lat pracował na wyspach Oceanu 
Spokojnego, a także w zborach na 
kontynencie australijskim. Jego małżonka 
jest nauczycielką. Jesteśmy bardzo 
zadowoleni z jego pracy, zaangażowania 
w życie Zboru i jego duszpasterskich wizyt.

Kościół w Wallsend od kilku tygodni cieszy 
się nowoczesnym systemem audio-
wizualnym, o wysokiej rozdzielczości, co 
umożliwia nie tylko wyświetlanie tekstów 
pieśni, ale przede wszystkim pomaga 
mówcy pozwalając na wyświetlanie 
ilustracji do jego wykładów. Ekipa pod 
wodzą br. Daniela Goleni poświęciła 
mnóstwo czasu i środków finansowych 
na uruchomienie tego nowego nabytku.



bpa | 14

Sydney –––––––

Kościół w Sydney, który skupia nasze 
polonijne środowisko posługuje się nazwą: 
Pendle Hill Seventh-day Adventist Church. 
Nowym pastorem tego zboru jest Tim 
Shelton, który wcześniej był pastorem 
w kościele w Chatswood i kapelanem 
studentów Macquarie University. 
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Aleksandra Eugenia Kozioł

15 lutego 2019 zmarła nasza 
kochana siostra Aleksandra 
Eugenia Kozioł, z domu 
Niewiadomski. Aleksandra 
była członkinią zboru 
w Canberze. Urodziła się  
19 stycznia 1923 w Sosnowcu. 
Zmarła dokładnie rok po 
śmierci swojego męża Adolfa 
Kozioła (13.02.2018).  
Do Australii przybyła  
w lipcu 1964 roku. Pogrzeb 
odbędzie się 29 marca 2019  
w Canberze.

Canberra / Nekrologi
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Gold Coast –––––––

12 marca 2019 Helena Lehmann 
obchodziła 94 rocznicę urodzin. W tym 
pięknym wieku jest ciągle samodzielna, 
mieszka sama w swoim  
domku, w każdy sabat można ją spotkać 
w zborze, ma pocieszające słowa 
nadziei dla każdego i niejednokrotnie 
jest pomocą dla innych. Życzymy jej 
następnych lat w dobrym zdrowiu przy 
boku Pana.
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Wiadomości ogólnopolonijne –––––––
Komitet Kongresowy

W dniu 13 stycznia 2019 odbyło się posiedzenie Małego Komitetu Kongresowego 
na którym omawiano szczegóły związane z organizacją kolejnego Kongresu 
Polonii Adwentystycznej. Szczegóły dotyczące Kongresu zostaną przekazane 
w osobnym piśmie, które skieruje do naszego polonijnego środowiska  
pastor Roman Chalupka, który jest odpowiedzialny za organizację  
XXII Kongresu Polonii Adwentystycznej.
Kolejne posiedzenie Małego Komitetu Kongresowego odbędzie się 23 czerwca 
2019 w Dandenong.

Wydawnictwo Wiadomości Polonii Adwentystycznej

Kolejna edycja magazynu Wiadomości Polonii Adwentystycznej ukaże się 
w połowie roku 2019 i będzie zawierała materiał z 2018 roku.

Trwają prace nad przygotowaniem książki pr Eugeniusza Majchrowskiego, 
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Australii 1963 – 2013.

Wystawa Biblii

Rozpoczęto prace przygotowawcze do zorganizowania wystawy Biblii. 
Wystawa zostanie zorganizowana w ramach programu ewangelizacyjnego 
organizowanego przez Victorian Conference of the Seventh-day Adventist 
Church – “Harvest Victoria”. Eksponaty na wystawę będą pochodzić z prywatnej 
kolekcji pr. Henryka Patryarchy. Henryk Patryarcha jest wieloletnim pastorem 
kościoła adwentystów, był wykładowcą w Seminarium Duchownym w Polsce 
i jest miłośnikiem Biblii. 
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XXII 
Kongres Polonii 
Adwentystycznej
Drogie Siostry i Drodzy Bracia!

Z prawdziwą radością pragnę Was poinformować, 
że rok 2019 będzie na pewno dla nas wszystkich 
szczególny. Powodem jest okazja: czas spotkać się 
na kolejnym, XXII Kongresie Polonii Adwentystycznej 
w Australii. Jako osoba wyznaczona do przejęcia 
organizacji tego wydarzenia, już teraz zapraszam 
Was gorąco do podjęcia planów  o Waszej 
obecności. Będzie wspaniale spotkać się i razem 
wielbić Boga podczas tych czterech dni spotkania. 

A oto ważne informacje:
Data Kongresu: 26-29 grudnia 2019
Miejsce Kongresu: Lighthouse Christian Church, 927 
Springvale Road, Keysborough (Malbourne). 
Hasło Kongresu: Zawsze razem
Goście Kongresu: pastor Gilbert Cangy, były szef 
Departamentu Młodzieży w Generalnej Konferencji 
Kościoła w USAoraz pastor Marek Micyk, sekretarz 
do spraw młodzieży Kościoła w Polsce.

Opóźnienie tych informacji — proszę wybaczcie — 
podyktowane było intensywnymi poszukiwaniami 
innej sali, jednak te zakończyły się fiaskiem. 

Zwracam się do Was z gorącą prośbą: weźcie swoje 
kalendarze do rąk i zaznaczcie te dni na czerwono 
z dopiskiem: Udział w Kongresie Polonii. Zaplanujcie 
swój udział, bo – jak wierzę – potrzeba nam 
wspólnego spotkania, dla modlitwy, dla uwielbienia 
naszego Pana, dla odbudowania tego, co wyraża 
nasze tegoroczne hasło: Zawsze razem.

Proszę także gorąco, abyście powiadomili tych, którzy 
nie są już członkami naszych etnicznych zborów,  
a wielbią Pana w zborach anglojęzycznych. Jest to 
wspaniała okazja spędzenia czasu razem także z nimi, 
a adresów nie znamy, aby wszędzie dotrzeć.

I jeszcze jedna prośba. Wiele trzeba jeszcze 
przygotować z naszej strony, jako organizatorów, 
ale wiele także i z Waszej: muzykę, pieśni zespołów 
i solistów, o czym napiszę w kolejnym liście. Teraz, 
proszę, wspierajcie nasze działania przygotowawcze 
modlitwą. Wszak wszystko co czynimy, jest tylko ku 
chwale naszego ukochanego Boga  i Zbawiciela — 
Jezusa Chrystusa.

Z serdecznymi pozdrowieniami pozostaję,
Wasz Brat w Chrystusie, 
 pastor Roman Chalupka
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