BIULETYN
P O L O N I I

A D W E N TY S TY C Z N E J

Numer 1/2021

Adelaide
strona 4

Dandenong
strona 8

Oakleigh
strona 11

Wantirna
strona 12

Warragul
strona 14

Australia
strona 16

REDAKCJA
Redaktor: Jan Pollok
Autorzy wiadomości:
Adelaide: Erik Kral, Jan Pollok
Dandenong: Roman Chalupka
Wantirna: Paweł Ustupski
Redaktor techniczny: Tomasz Chalupka
Zdjęcie na okładce: Swanbourne Beach, Perth, Australia, Josh Jones. www.unsplash.com

Zamiast wstępu
Nie ma wątpliwości, że rok 2021 wprowadził wiele zmian do tego jak żyjemy i jak pracujemy, jednak
jedna rzecz nie zmieniła się, a jest to nieustająca troska Boga o każdego z nas. Chciałbym zacytować
słowa proroka Zachariasza 2,12 ...gdyż tak mówi Pan Zastępów, ...kto was dotyka, dotyka źrenicy
”
mojego oka.” Te słowa rzeczywiście wprowadzają ciepło i radość do naszego serca.
Razem z wszystkimi korespondentami naszego Biuletynu, chciałbym zapewnić Was, zarówno tych
którzy jesteście częścią większych wspólnot Polonii Adwentystycznej w głównych miastach Australii,
jak również tych z Was którzy żyjecie w odległych miejscach, gdzie nie ma naszych rodaków, a także
Was wszystkich, do których dociera nasz Biuletyn poza Australią, że bardzo chcemy dostarczyć
Wam jak najwięcej dobrych wiadomości w 2021 roku. Jestem przekonany, że dobra komunikacja
i słowa zachęty pomogą nam razem nie tylko przetrwać trudne chwile, ale także z nadzieją patrzeć
w przyszłość.
Jak zawsze zapraszam do dzielenia się wiadomościami z życia, które toczy się wokoło Was.
Wasze informacje budują innych i pomagają nam zacieśniać więzi, miłość, nadzieję i wiarę.
Czekamy na wasze informacje, zdjęcia, które opublikujemy w następnym Biuletynie.
Z najlepszymi życzeniami,
pastor Jan Pollok
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Adelaide

Chrzest
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Adelaide

6 marca 2021 przeżyliśmy wielką radość
w czasie trwania naszego kościelnego
kampu. Mandy Robb podjęła decyzję, aby
przez chrzest przyłączyć się do kościoła
adwentystów. Mandy nawiązała kontakt
z kościołem w College Park przez program
wsparcia dla studentów zagranicznych
Be Well. Sarah Kuberek, młoda członkini
naszego kościoła, zachęciła Mandy,
która jest jedną z jej podopiecznych,
aby została woluntariuszem przy
organizowaniu paczek żywnościowych dla
studentów w ramach programu Be well.
Mandy całym sercem zaangażowała
się w tę inicjatywę. To właśnie ona
podarowała elektryczny wózek inwalidzki
jednemu ze studentów z Ugandy –

swoje przeżycie religijne w pisemnym świadectwie: Całe
“
moje życie szukałam tego czegoś!! Z każdym tygodniem

Jamesowi Makuli, który w ubiegłym roku,

zaczęłam się uczyć coraz więcej, w końcu wiedziałam, że to

tuż przed wyjazdem do swojego kraju

jest moje miejsce, do którego chcę NALEŻEĆ!!! To było coś,

również przyjął chrzest, o czym pisaliśmy

czego pragnęłam przez całe moje życie! Sprawy duchowe

już we wcześniejszej edycji Biuletynu.

zaczęły wypełniać pustkę w moim życiu. Posiadanie Boga

Mandy zaczęła regularnie uczęszczać

w moim życiu uczyniło mnie lepszą osobą i teraz wiem, że

na zajęcia w ramach Szkoły Sobotniej,

kiedy nikogo nie ma w pobliżu, nie jestem sama, ponieważ

a także na nasze nabożeństwa sobotnie

Bóg jest zawsze ze mną. To jest niesamowita i wielka rzecz,

i poprosiła o chrzest. Pastorzy Joel

której jestem świadoma!“ Chrzest przeprowadził pastor

Slade i Jan Pollok prowadzili z Mandy

Joel Slade, który jest dyrektorem do spraw młodzieży

studia biblijne. W czasie uroczystości

w South Australian Conference.

chrztu Mandy pięknie podsumowała
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Adelaide

Camp zoborwy
Jak co roku, w pierwszy weekend marca
(5-7 marca), członkowie kościoła w College
Park spotkali się na zborowym kampie, który
tradycyjnie został zorganizowany nad rzeką
Murray na terenie naszego adwentystycznego
ośrodka młodzieżowego Ankara. W tym roku
towarzyszyła nam liczna grupa studentów,
których poznaliśmy w czasie programu
Be well oraz goście ze stanu Victoria. Na kampie
gościliśmy również pastora Dariusza Jankiewicza
z małżonką Edytą. Pastor Dariusz podzielił
się z nami krótką serią wykładów na temat
teologii zbawienia. W sobotę byliśmy świadkami
wspaniałej uroczystości chrztu Mandy Robb
która jest wolontariuszką w programie Be well,
który prowadzimy dla studentów zagranicznych.
Mandy podzieliła się pięknym świadectwem

Ślub
28 marca 2021 r. przysięgę
małżeńską złożyli w kościele
Adwentystów Dnia Siódmego
w College Park Felissa
Sanderson i Nathaniel Nowicki.
Uroczystość zaślubin prowadził
pastor Travis Siutu.
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swojego nawrócenia przed licznie zebranymi
członkami kościoła, a także grupą studentów.
Niedzielę kampową przeżyliśmy na wspólnej
zabawie i sportach wodny. Kamp był wspaniałym
spotkaniem zarówno pod względem
fizycznym jak i duchowym.

College Park
livestream
Oglądaj nas w każdą sobotę
o godz. 11:00 (ACST) na kanale YouTube
College Park Church Adelaide
www.collegepark.org.au
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Dandenong

Wystawy Biblii

Błogosławienie dzieci

W lutym tego roku rozpoczęliśmy ponownie

W sobotę 20 marca powierzyliśmy Bogu w modlitwie

działania polegające na propagowaniu idei

pięcioro dzieci. Ze swoimi rodzicami przyszły:

założenia w Melbourne Muzeum Biblii.

Lara Korosteński, James i David Szambelan,

W tym celu przygotowaliśmy specjalny program

Angelika Scott oraz Izaak Kingston. Ogromnie

promocyjny pod tytułem Historia Księgi”.
”
W pierwszym kwartale zorganizowaliśmy dwie

cieszyliśmy się, że dwie rodziny, które formalnie nie są

wystawy — w kościele Springvale Spanish

zapragnęły powierzyć swoje dzieci Panu. Uroczystość

(26-28.02 2021) oraz w naszej szkole Heritage

prowadził pastor Roman Chalupka wraz z pastorem

College w Officer (19.03.2021). W Springvale

Joshua Stadnikiem, który jako stażysta służy

zorganizowaliśmy cztery sesje, a w Heritage

w naszym zborze już drugi rok. Składaliśmy rodzicom

College dwie sesje. Na każdej sesji gościliśmy

gratulacje i powierzaliśmy dzieci Bożej opiece.

ponad 100 uczestników. W czasie pokazu starych
egzemplarzy Biblii mamy okazję, aby przedstawić
krótki wykład„ Czy w dzisiejszych czasach można
”
ufać Biblii?”. Planujemy w tym roku zorganizować

jeszcze związane z naszym kościołem w Dandenong

Chrzest
6 marca 2021 po raz kolejny przeżyliśmy radosną

kolejne wystawy w nowych miejscach zarówno na

uroczystość chrztu. Tym razem przymierze z Jezusem

terenie stanu Victoria a także w South Australia

przez chrzest zawarła siostra Nadia Zubik. Nadia

i New South Wales. Wystawy prowadzi pastor

urodziła się na Ukrainie i adwentyzm poznała przez

Roman Chalupka. Kolekcję Biblii, w której znajdują

rodzinę Tomiczków ponad 20 lat temu. Niestety

się cenne egzemplarze z XIII wieku, faksymilowe

kontakt z kościołem adwentystów w Dandenong

wydanie Biblii Gutenberga z XV wieku, a także

wskutek różnych zawirowań w życiu przerwał się

wiele różnych przekładów, ofiarował dla potrzeb

aż do ubiegłego roku. Właśnie wtedy Nadia podjęła

planowanego Muzeum Biblii pastor Henryk

decyzję, aby przyjąć chrzest. Cieszymy się ogromnie

Patryarcha z Niemiec.

z jej decyzji i składamy najlepsze życzenia. Studia
biblijne oraz uroczystość chrztu prowadził pastor
Roman Chalupka.
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Dandenong
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Dandenong

Klub Seniora „Maranatha”

Jubileusze

Od stycznia 2021 (po przerwie spowodowanej pandemią)
wznowił swoją działalność istniejący w naszym zborze od prawie
osiemnastu lat Klub Seniora Maranatha”. Do klubu należy
”
liczne grono seniorów z naszego zboru w tym siedem osób
spoza naszego kościoła. Klub jest otwarty w każdy wtorek.
Na każdym spotkaniu obecnych jest około 25 osób. Niestety,
epidemia sparaliżowała w ubiegłym roku działalność naszego
klubu. Gdy zostały zwolnione restrykcje związane z epidemią,
zaczęliśmy się spotykać w parku, organizując pikniki, a już od
końca lutego spotykamy się ponownie w budynku kościelnym.
Prezesem Klubu jest brat Zygmunt Ostrowski, który jest również
założycielem klubu i wielkim entuzjastą tej formy pracy na
rzecz lokalnego społeczeństwa. Klubowe zajęcia rozpoczynają
się krótkim nabożeństwem, które regularnie prowadzi pastor
Roman Chalupka lub zaproszeni przez niego goście. Następnie
prowadzone są ćwiczenia ruchowe przez siostrę Krystynę
Stefanową oraz różne ćwiczenia intelektualne, konkursy
i zabawy. W czasie każdego spotkania serwowany jest posiłek
przygotowany przez osoby z naszego zboru.
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Emilia Patryarcha

19 marca ukończyła 90 lat
życia. Urodziła się w 1931 roku
w Wiśniczu Nowym na terenie
Małopolski. Adwentyzm poznała
w domu rodzinnym i w wieku 14 lat
przyjęła chrzest w Krakowie.
Do Australii przyjechała pod koniec
lat 80-tych gdzie poślubiła brata
Józefa Patryarchę. Siostra Emilia
jest aktywnym członkiem zboru
w Dandenong.

Oakleigh

Projekt Wielki Bój
i Droga do Chrystusa
Trzy polskie zbory w Melbourne w połowie
marca zaangażowały się do realizacji projektu
rozpowszechniania książek Wielki Bój i Droga
do Chrystusa w języku angielskim. Przygotowaliśmy specjalne koperty z ogłoszeniami
reklamującymi książki. Następnie dostarczaliśmy przygotowane koperty do skrzynek
pocztowych. Końcowy etap pracy polegał na
dostarczeniu książek pod wskazane adresy.
W ten sposób zdobyliśmy (do tej pory) ponad
30 nowych adresów.
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Wantirna

Spotkania
modlitewne on-line
W styczniu członkowie polskich kościołów w
Oakleigh i Wantirna spotykali się codziennie,
aby wspólnie się modlić. Spotkania w formie
video-konferencji koordynował pastor
Paweł Ustupski. Spotkania były okazją do
wspólnych rozmów i studiowania Biblii.
Obecnie spotkania modlitewne on-line są
organizowane trzy razy w tygodniu.
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Wantirna

Transmisje internetowe
z kościoła Wantirna
Cieszymy się, że znowu możemy się spotykać

Cieszymy się, że właśnie w tę sobotę nasze

na wspólnych nabożeństwach. Nabożeństwo

nabożeństwo było po raz pierwszy transmi-

20 marca 2021 było szczególne. W tym dniu

towane przez Internet. Młodzi członkowie

gościliśmy pastora Graeme Christian, który

naszego zboru David Ivan oraz David Świerczek

pełni funkcję przewodniczącego Diecezji

zainstalowali sprzęt i oprogramowanie

kościoła adwentystów w stanie Victoria. Pastor

umożliwiające transmisję nabożeństw przez

Christian przygotował specjalne poselstwo,

Internet. Młodzież zbudowała również zborową

zarówno w Szkole Sobotniej jak i w czasie

stronę internetową. Jesteśmy szczęśliwi, że

nabożeństwa. W czasie nabożeństwa wystąpił

młodzi członkowie w tej nowej, trudnej dla nas

nasz kościelny zespół gitarowy.

rzeczywistości stoją obok nas i angażują swoje
talenty i wiedzę w misję naszego kościoła.

13

Warragul

Poselstwo
adwentowe dla
australijskich
farmerów
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Warragul

Pomysł rozwinięcia misji wśród australijskich

Kania udało się zorganizować całą logistykę tego

farmerów narodził się w domu Stanisława i Hildy

projektu. Stanisław i Hilda przygotowywali pakiety

Selentów, polskich emigrantów, którzy przyjechali

z książkami i materiałami reklamowymi i wkładali

do Australii w 1972 roku. Mieszkając przez wiele

je w zapieczętowanych torebkach do skrzynek

lat na obszarach rolniczych, poznali warunki życia

pocztowych lub przymocowywali je do bram

oraz potrzeby ludzi, którzy pracują na farmach.

wjazdowych na farmy. W ten sposób wykonali pracę

W czasach, kiedy misja kościoła jest szczególnie

na obszarze około 20 tys. kilometrów2 w West,

skierowana do ludności żyjącej w miastach, oni

South oraz East Gippsland w stanie Victoria.

postanowili zrobić coś dla ludzi mieszkających

Odwiedzili ok. 5 tys. australijskich farm.

w odległych i trudno dostępnych terenach.

Dzięki inicjatywie John’a Malkiewicza, który jest

Przygotowali plastikowe torebki z nadrukiem
reklamującym adwentystyczne media 3ABN oraz
Hope Chanel. Postanowiliśmy zrobić małe pakiety,
”
do których wkładaliśmy broszurowe wydanie
Drogi do Chrystusa, płytę DVD z nagraniami
prezentacji Garry’ego Kent i Juliana Archer’a – the
History of Tomorrow oraz różne ulotki reklamujące
programy Adventist Media Center. Jeździliśmy po
różnych farmach i początkowo próbowaliśmy pukać
do drzwi. W ten sposób odwiedziliśmy ok. 4000 farm”
- wspomina Stanisław Selent.
W 2019 roku inicjatywa odwiedzania farmerów
została zmodyfikowana. Stanisław postanowił
wydrukować 35 tys. egzemplarzy książki
Wielki Bój i tyle samo książki Droga do Chrystusa.
Wykonanie druku zlecił Fundacji Źródła Życia
w Polsce. Transport literatury przypłynął do
Australii w 6 metrowym kontenerze. Dzięki ludziom
dobrej woli takim jak Dawid Baran i Tadeusz

dyrektorem australijskiego oddziału 3ABN pomysł
docierania do australijskich farmerów został
podchwycony przez innych ludzi w stanie Victoria.
Ludzie z Benala rozpowszechnili 7 tys. pakietów,
z Bairnsdale – 4 tys. z Mildura – 7 tys. z Bundaberg
w Queensland – 4 tys. oraz w South Australia –
10 tys. kompletów.
Chcemy, aby poselstwo adwentowe dotarło do
”
farmerów, ponieważ czasy, w których żyjemy
niewątpliwie dobiegają końca. Jestem już starszy
i chciałbym jak najlepiej wykorzystać czas jaki mi
jeszcze pozostał.” – powiedział Stanisław Selent.
Projekt pracy wśród australijskich farmerów
rozpoczął się w roku 2018 i jest kontynuowany
do dzisiaj. Cieszymy się, że seniorzy polskiego
pochodzenia mimo podeszłego wieku, wykazują
inicjatywę i zapał, aby głosić ewangelię.
Niech Bóg im błogosławi w tej pracy!
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Australia

Spotkanie Małego
Komitetu Kongresowego
14 lutego 2021 Zarząd Polonii Adwentystycznej oraz przedstawiciele zborów
polonijnych spotkali się, aby omówić bieżące sprawy dotyczące naszej polonijnej
społeczności. Spotkanie odbyło się w formie video-konferencji. Pastorzy oraz
przedstawiciele środowisk, w których mieszkają adwentyści polskiego pochodzenia
przedstawili, krótkie sprawozdania z życia naszego polonijnego środowiska. Wciąż
jeszcze omawialiśmy sprawy związane z rozliczeniem ostatniego Kongresu, który
odbył się w grudniu 2019 roku. Skarbnik Polonii Adwentystycznej, Henryk Stolarek
przedstawił rozliczenie finansowe, które zostało przyjęte. Głowna część naszej
dyskusji dotyczyła planowanego na grudzień 2021 XXIII Kongresu. Po dyskusji, w której
przedstawione zostały argumenty za i przeciw podjęliśmy decyzję, aby przenieść XXIII
Kongres z grudnia 2021 i zorganizować go w grudniu 2022.
Omawialiśmy również korzyści wynikające z możliwości słuchania kazań, nabożeństw
on-line jako formy utrzymywania łączności wewnątrz naszego środowiska. Polscy
pastorzy zostali zachęceni do dzielenia się kazaniami i programami on-line.
Rozmawialiśmy na temat naszej literatury adwentystycznej, lekcji Szkoły Sobotniej
oraz materiałów do studiowania pobudek porannych. Przedyskutowaliśmy również
prośbę zboru w Lublinie o udzielenie finansowego wsparcia w związku z prowadzonym
remontem kościoła w Lublinie. Komitet pozytywnie ustosunkował się do prośby
członków zboru w Lublinie i przekazał na remont kwotę $3.000.
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livestream
Oglądaj nas w każdą sobotę
na kanale YouTube
Wantirna Polish SDA Church
17

Australia

Nekrologi

Jerzy Kwaśniewski
(Dandenong)

11 stycznia 2021 zmarł nasz drogi
brat Jerzy Kwaśniewski. Jerzy
urodzi się 1 stycznia 1952 r.
Adwentyzm poznał we wczesnym
dzieciństwie od rodziców,
którzy byli członkami kościoła
adwentystów, sam zaś przyjął
chrzest jako nastolatek. Ukończył
także studia teologiczne
w Seminarium Duchownym
w Podkowie Leśnej. Do Australii
przyjechał wraz z żoną w 1996 roku.
Przez wiele lat był nauczycielem
w Szkole Sobotniej w Dandenong.
Zmarł niespodziewanie 11 stycznia
2021 w wieku 69 lat. Uroczystość
żałobną prowadzili pastorzy
Roman Chalupka i Paweł Ustupski.
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Eligiusz Rosa
(Dandenong)

Zbór w Dandenong pożegnał
brata Eligiusza Rosę, który zmarł
5 marca 2021 po wielomiesięcznej
chorobie. Z powodu stanu zdrowia
musiał w ostatnich latach często
przebywać w szpitalu a następnie
w domu opieki. Eligiusz urodził się
8 marca 1930 r. we wsi Niebyła na
terenie Małopolski. Do Australii
przyjechał po śmierci żony i osiedlił
się w Melbourne. Brat Eligiusz
zmarł trzy dni przed ukończeniem
91 roku życia. Swoich najbliższych
pozostawił w Polsce. Uroczystość
żałobną prowadzili pastorzy
Roman Chalupka i Paweł Ustupski.

Jerzy Marek Rafanowicz
(Brisbane)

9 listopada 2020 po
długiej chorobie zmarł
Jerzy Rafanowicz. Jerzy
urodził się 8 czerwca 1951
roku w Poznaniu w rodzinie
pastora Stanisława i Joanny
Rafanowiczów. Do Australii
przybył wraz z rodzicami
w 1970 roku. Mieszkał
początkowo w Melbourne,
a następnie Brisbane.
Od roku 2018 mieszkał
w Wallangarra, QLD.
Uroczystości pogrzebowe
prowadzili pastorzy
Afi Tuaoi i Ted White.

Australia

Ludwik Dyduła*
(Gold Coast)

25 lipca 2020 zamarł Ludwik
Dyduła. Przeżył 86 lat. Urodził się
8 czerwca 1934 roku w Krakowie.
Do Australii przyjechał wraz z żoną
Barbarą w 1963 roku i przez wiele
lat był członkiem zboru w Oakleigh,
następnie przepowadził się
w okolice Gold Coast.

Marek Lehmann
(Gold Coast)

5 kwietnia 2021 roku zmarł Marek
Bogumił Lehmann. Marek urodził
się w Polsce w Sopocie 11 czerwca
1945. Wraz z rodziną przyjechał do
Australii w 1962 roku. Początkowo
mieszkał w Melbourne. W roku
2013 przesiedlił się na wschodnie
wybrzeże Australii do Gold Coast.
Niestety, choroba nie pozwoliła mu
długo cieszyć się życiem. Pogrzeb
na Gold Coast prowadził pastor
Mike Collum.

*Przepraszamy, że w ubiegłym roku
przeoczyliśmy opublikowanie tego nekrologu.
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Livestreaming nabożeństwa
w każdą sobotę. Włącz kanał.

Dandenong
Adventist
@dandyadventist
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