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Zamiast wstępu

Kiedy piszę te słowa jesteśmy już w 2022 roku. Miniony rok był 

dla nas wszystkich zdecydowanie inny niż poprzednie lata. 

Wydaje się, że był niezwykle krótki, a przecież mieliśmy tyle 

samo dni, godzin, minut. Tematem, który zdominował nasze 

życie, zarówno to codzienne jak i to świąteczne była szerząca 

się epidemia. Przeczytałem ostatnio artykuł w czasopiśmie 

Christianity Today pod tytułem 
”
Zaraźliwa wiara”. Autor 

starał się pokazać w jaki sposób można dzielić się z innymi 

naszą wiarą. Kiedy rozmyślałem nad tekstem artykułu 

zadałem sobie pytanie, czy moja wiara jest zaraźliwa?  

Życie w warunkach epidemii uczy nas w jaki sposób bronić 

się przez zarażeniem. Przede wszystkim staramy się unikać 

bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, redukujemy do 

minimum przebywanie w miejscach, gdzie znajduje się wielu 

ludzi, zakładamy maski lub wchodzimy w tzw. lockdown.  

Co dzieje się, gdy zastosujemy powyższe reguły na poziomie 

duchowym? Czy moja wiara może być zaraźliwa? Co dzieje 

się, kiedy kościół wchodzi w duchowy 
”
lockdown”? Czy jest 

możliwe, że w naszym duchowym życiu zakładamy maski 

w miejscach publicznych? Czy jest możliwe, że zamiast 

bezpośredniego kontaktu czujemy się świetnie w wirtualnej 

rzeczywistości? W jednym ze swoich listów apostoł Jan 

napisał słynny tekst: 
”
Bo wszystko, co się narodziło z Boga, 

zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara 

nasza.” Właśnie do takiej zwycięskiej wiary - wiary, która 

jest zaraźliwa zachęcam wszystkich czytelników naszego 

Biuletynu. Niech Pan ochrania Was przed wszelkimi chorobami 

i tymi fizycznymi i tymi duchowymi. Niech epidemia wiary – tej 

zaraźliwej wniesie do Waszego życia to co najlepsze. 

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy dostarczają do naszego 

Biuletynu informacje, zdjęcia, reklamy. Bez Waszego udziału 

nie moglibyśmy wydawać naszego periodyku. Zapraszam 

do dzielenia się informacjami, zarówno tymi historycznymi, 

związanymi z życiem naszej polonijnej wspólnoty, ale także 

waszymi refleksjami, komentarzami, opiniami. Informacje od 

Was dzięki naszemu Biuletynowi mogą stać się źródłem inspi-

racji dla innych. Czekam na Wasze listy z materiałem, który 

opublikujemy w następnym Biuletynie.  

Mój adres: j.pollok@uw.edu.pl

Pastor Jan
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Adelaide

Chrzest w Ankara
Sobota 11 grudnia 2021 roku była niezwykle uroczystym 
dniem dla naszego kościoła w College Park. Trzy zbory, 
z Aldinga, College Park i Murray Bridge oraz liczni goście 
spotkali się razem nad pięknym brzegiem rzeki Murray na 
terenie młodzieżowego kampu Ankara, aby wspólnie przeżyć 
nabożeństwo i być świadkami chrztu ośmiu wspaniałych 
osób. Przybyło ponad 150 osób, aby wspólnie świętować ten 
wyjątkowy dzień. Z radością słuchaliśmy osobistych refleksji 
o tym, jak Duch Święty prowadził poszczególne osoby do 
Chrystusa i do podjęcia decyzji o chrzcie jako wyrazu oddania 
się Jemu. Niektóre osoby podjęły decyzję, gdy zaangażowały 
się w realizację lokalnego programu ADRA, inne wskutek 
otrzymania ulotki w skrzynce pocztowej, jeszcze inne wskutek 
przyjaźni z wiernymi wyznawcami Chrystusa, a jeszcze inne 
postanowiły ponownie połączyć się z kościołem po 60 letniej 
nieobecności w zborze. Pastorzy Jan Pollok, Erik Kral, Joel Slade 
i David Butcher byli obecni na nabożeństwie chrztu, modląc 
się o Ducha Świętego, aby prowadził nowo ochrzczonych 
braci i siostry i przywitali ich we wspólnocie swoich zborów. 
Odczuwaliśmy obecność Ducha Bożego, gdy kilka innych osób 
zdeklarowało, że chce rozpocząć studia biblijne, aby uzyskać 
głębsze zrozumienie zbawczej łaski Pana Jezusa Chrystusa 
i przyłączyć się do kościoła przez chrzest. Ten sabat na pewno 
zostanie przez wielu z nas zapamiętany na długo. 
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Wycieczka 
do Centralnej 

Australii

Adelaide
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W dniach 1-12 października 
2021 r. kościół w College Park 
z inicjatywy programu Be Well 
Support Network zorganizował 
wycieczkę w głąb Australii dla 
zagranicznych studentów, którzy 
obecnie studiują w Adelaide. 
Studenci którymi opiekujemy się 
pochodzą z różnych kontynentów 
i regularnie uczestniczą w naszych 
cotygodniowych posiłkach, 
które przygotowujemy dla nich. 
Utrzymujemy z nimi stały kontakt.

Zapakowaliśmy się w dwa minibusy 
oraz kilka samochodów osobowych. 
Trasa naszej wyprawy prowadziła 
przez Flinders Ranges, Coober 
Pedy, Uluru i Kings Canyon. Żadna 
działalność, którą prowadziliśmy 
do tej pory nie stworzyła takich 
możliwości nawiązania bliskich 
kontaktów jak właśnie ta wspólna 
wyprawa. Doświadczenia, które 
zdobyliśmy pomogą nam jeszcze 
lepiej realizować w przyszłości 
plany pracy z młodzieżą 
studencką. Zrozumieliśmy, że do 
zrealizowania tego rodzaju  

 

działalności potrzebujemy 
mądrości oraz wrażliwości, 
która pochodzi tylko od Boga. 
W czasie wyprawy jedliśmy 
razem posiłki, wędrowaliśmy po 
pięknych kanionach, Olgas (Kata 
Tjuta) podziwialiśmy wielką skałę 
w Uluru. Modliliśmy się wspólnie 
rano i wieczorem dziękując za 
wspaniałą przyrodę w centralnej 
części Australii. Obserwowaliśmy 
dzikie konie (brumby), dingo, 
wielbłądy, drapieżne ptaki oraz 
gady. Wspomnienia utrwaliliśmy 
na zdjęciach i klipach filmowych, 
z których część można obejrzeć 
na YouTube Be Well Uluru 
Highlights.

Kliknij tutaj aby  
oglądać wideo 
Be Well Uluru 
Highlights

https://www.youtube.com/watch?v=5Z3MnKxshRE
https://www.youtube.com/watch?v=5Z3MnKxshRE
https://www.youtube.com/watch?v=5Z3MnKxshRE
https://www.youtube.com/watch?v=5Z3MnKxshRE
https://www.youtube.com/watch?v=5Z3MnKxshRE
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Jednym z niezwykłych 
doświadczeń była wspólna 
modlitwa na zakończenie naszej 
wyprawy. Do modlitwy włączyły 
się wszystkie osoby łącznie z tymi, 
które pochodziły ze środowisk 
buddyjskich i agnostycznych. 
Byliśmy pod szczególnym 
wrażeniem modlitwy dwóch 
buddyjskich studentek, które 
dziękowały Bogu jako twórcy 
otaczającego nas piękna. 
Jeden z uczestników wyprawy, 
który jest inżynierem lotnictwa 
i kosmonautyki o agnostycznym 
nastawieniu do życia, wypowiedział 
modlitwę, w której dziękował Bogu 
za zmianę swojego spojrzenia 
na życie. W czasie wyprawy wiele 
rozmawialiśmy i odpowiadaliśmy 
na liczne pytania. Wszyscy byli 
zgodni, że ta wyprawa była 
punktem kulminacyjnym ich 
pobytu w Australii.

W czasie ostatniego chrztu jedna 
ze studentek, która właśnie 
ukończyła swoje studia prawnicze 
oddała swoje życie Chrystusowi, 
a dwie inne zgłosiły się, wyrażając 
pragnienie przyjęcia chrztu 
w przyszłości. Cieszymy się 
ogromnie z tych decyzji. Nasza 
praca ze studentami polega 
na zaspokajaniu niektórych 
potrzeb oraz oferowaniu im 
bezgranicznej przyjaźni i wsparcia. 
Kiedy studenci wchodzą na teren 
naszego kościoła w College Park, 
staramy się, aby odczuwali, że 
są w bezpiecznej przestrzeni, 
w której nie są poddawani 
jakiejkolwiek doktrynalnej presji. 
Zwracamy uwagę, aby czuli 
się bezpiecznie, niezależnie od 
swojego kulturowego i religijnego 
pochodzenia. Zauważyliśmy, 
że bardzo naturalnie reagują 
na naszą przyjaźń i starają się 
zrozumieć nasze adwentystyczne 

wartości, które motywują nas do 
pracy. Reszta należy do Ducha 
Świętego. 

Warto również zwrócić uwagę 
na fakt, że wszystkie osoby 
z grupy studentów, które 
dotychczas postanowiły przyjąć 
chrzest, najpierw wyraziły chęć 
przyłączenia się do naszego 
kościoła, a następnie prosiły, 
abyśmy wyjaśnili i nauczyli ich 
tego w co wierzymy. Jesteśmy 
przekonani, że w tym tkwi moc 
naszego świadczenia. Najpierw 
zajmujemy się potrzebami 
fizycznymi, społecznymi 
i emocjonalnymi, a Duch Święty 
troszczy się o potrzeby duchowe. 
Odczuwamy niesamowite 
błogosławieństwo i radość 
w tej pracy. Pan Bóg w swojej 
cierpliwości i miłości uczy nas 
zasad ewangelizacji, które tak 
pięknie uwidoczniły się w życiu 
i dziele Jezusa Chrystusa. 
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Adelaide

BOXING DAY
W niedzielę, 26 grudnia 2021 
zorganizowaliśmy specjalne 
spotkanie – ostatnie w tym roku 
kalendarzowym, dla studentów 
międzynarodowych. W niedzielne 
popołudnie przybyło do naszego 
kościoła w College Park około 
30 osób. Dopisała pogoda 
i mogliśmy zorganizować 
nasze spotkanie na otwartym 
powietrzu przed budynkiem 

kościelnym. Cieszyliśmy się, że 
w tym spotkaniu wzięli udział 
również starsi członkowie naszego 
kościoła, którzy przygotowali 
wyborne jedzenie. Z radością 
stwierdzamy, że wielu młodych 
ludzi, którzy przez cały rok brali 
udział w naszym programie 
identyfikują się z tym co robimy 
i wspierają nasze działania. 
Zauważamy, że program Be well 

nie tylko był błogosławieństwem 
dla młodych ludzi spoza 
kościoła, ale także dla członków 
naszego kościoła. Kościół, który 
posiada cel i jest zaangażowany 
w misję przeżywa radość, 
rozwój i ożywienie. Wierzymy, że 
rok 2022 stworzy nam dalsze 
możliwości dzielenia się ewangelią 
w praktyczny sposób. 

POLSCY ADWENTYŚCI W AUSTRALII
Pragniemy poinformować, 
że w tym kwartale ukazała 
się od dawna zapowiadana 
książka pastora Eugeniusza 
Majchrowskiego pod tytułem 
Polscy Adwentyści w Australii. 
Książka stanowi panoramę 
działalności religijnej, kulturalnej 
i społecznej adwentystów 

polskiego pochodzenia, którzy 
mieszkają w Australii. Zgodnie 
z podtytułem, książka zawiera 
historię, kroniki oraz wspomnienia. 
Autor przedstawia historię 
wszystkich zborów i grup 
adwentystycznych działających 
na terenie Australii. 
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Oglądaj nas w każdą sobotę
o godz. 11:00 (ACST) na kanale YouTube 

www.collegepark.org.au

livestream
College Park

College Park Church Adelaide

https://www.youtube.com/channel/UCmaOKStjjnfoBzg3ZrOJNKQ
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Jubileusze
WIKTOR CIUK

90 rocznicę urodzin celebrował w grudniu 
Wiktor Ciuk, który czuje się dobrze i nadal 
uczęszcza na nabożeństwa do College Park. 
Bart Wiktor pracował w Polsce jako pastor.

MAREK KSIĄŻKIEWICZ

Do grona jubilatów w kościele w Adelaide 
dołączył Mark Książkiewicz, który w październiku 
ukończył 80 lat. Marek jest nadal aktywnym 
członkiem zboru w Adelaide.

Adelaide
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Dandenong

Livestreaming nabożeństwa  
w każdą sobotę. Włącz kanał.

Dandenong  
Adventist

@dandyadventist Dandenong Adventist

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


Dandenong

PONOWNIE W KOŚCIELE
30 października po raz pierwszy od długiego 
czasu spotkaliśmy się w kościele. Niestety wciąż 
w niepełnym składzie. Musieliśmy włożyć maseczki 
i zachować przewidziane regulaminem odległości 
pomiędzy uczestnikami nabożeństwa. Wiele osób 
z obawy przed zachorowaniem, a może również 
z innych przyczyn nie przyszło do kościoła. 

W ostatnią sobotę roku odbyła się także uroczystość 
Wieczerzy Pańskiej. Było to wielkie i radosne przeżycie. 
W uroczystości wzięła udział liczna grupa osób 
z których niemal wszyscy uczestniczyli zarówno 
w obrzędzie umywania nóg jak i samej Wieczerzy.  
Były także osoby, które uczyniły to w naszym gronie 
po raz pierwszy, a wśród nich także kilkoro przyjaciół, 
poznających dopiero Prawdę Bożą. Jest także 
szczególną radością, że uroczystość ta wzbudziła 
u jednej osoby pragnienie chrztu  i dała okazję do 
rozpoczęcia wspólnych lekcji biblijnych z pastorem.  
Chwała Panu, że to On przyprowadza do zboru nowe 
osoby, my zaś możemy cieszyć się ich radością. 

Jubileusze

JAN SMALEC 

ukończył w październiku 
98 lat. Brat Jan jest 
drugim najstarszym 
członkiem zboru 
w Dandenong.  
Nadal nie opuszcza 
go wspaniałe poczucie 
humoru.

OLGA CHMUR 

Obchodziła w grudniu 
jubileusz 90-lecia. 
Pasją siostry Olgi 
jest opowiadanie 
o miłości Jezusa 
i śpiewanie pieśni 

”O miłości boski 
darze”.

14



Ślub
Nasz kościół cieszy się dużym 
zainteresowaniem osób, 
które zawierają związek 
małżeński. Właśnie w czwartek 
7 października odbyła się 
w naszym kościele uroczystość 
zaślubin. Russel i Gemma nie 
są jeszcze członkami naszego 
kościoła, ale są zainteresowani 
poselstwem adwentowym 
oraz członkostwem w naszym 
kościele. W uroczystości 
zaślubin wzięło udział wielu 
gości, a Młoda Para była 
bardzo szczęśliwa, że mogła 
zrealizować swoje plany. 
Uroczystość zaślubin prowadził 
pastor Roman Chalupka. 

Dandenong
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BŁOGOSŁAWIENIE DZIECI

Nasz zbór powiększył się także o kolejne piękne dzieci, 
którymi Pan obdarował w ostatnim czasie dwie rodziny –  
synkiem Charlie obdarowani zostali Tomek i Claudia 
Chalupkowie, a córeczką Laylą, Brendan i Milena Kowalscy. 
Uroczystość powierzenia Panu dwojga maluchów  
w parku Lysterfield prowadził pastor Josh Stadnik,  
a okazja ta zgromadziła wielu wyznawców, rodziny 
i przyjaciół. Cieszyliśmy się ogromnie z tego wydarzenia. 
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Dandenong

Chrzest
Trudno nie wspomnieć także o innych 
zaślubinach. Innych, bo mam na myśli 
zaślubiny  z Jezusem, czyli chrzest. Dwie 
młode osoby z naszych rodzin zborowych 
– Sara Mrozowski i Mateusz Patryarcha 
zawarli przymierze z Panem w wodach 
jeziora Lysterfield. Szereg miesięcy studiowali 
Słowo Boże i podjęli decyzję chrztu. Pogoda 
dopisała, ludzi przyszło do Parku Lysterfield 
bardzo wiele, więc radość była ogromna. 
Chrztu dokonali pastorzy Roman Chalupka 
i Joshua Stadnik. Chwała Panu za takie chwile 
radości. Młodym neofitom życzymy wiele 
mądrości i mocy Bożej. 
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Dandenong
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Dandenong

POŻEGNANIE
Ze smutkiem pożegnaliśmy rodzinę Jacka i Urszuli 
Patryarchów, którzy wraz z dziećmi – Matt i Lili, 
przeprowadzili się na stałe do Queensland. Jacek pełnił 
funkcję jednego ze starszych zboru w Dandenong.

Nowa książka
Z inicjatywy kościoła w Dandenong została wydana 
książka z rozważaniami na każdy dzień roku po tytułem 

”Ewangelia według Mojżesza” autorstwa dr Jiŕí Moskala, 
profesora Starego Testamentu w Andrews University 
w Barrien Springs, w USA. Książka w wersji elektronicznej 
została przekazana przez Wydawnictwo ”Znaki Czasu” 
w Polsce i wydrukowana w Australii. Książka jest nadal 
dostępna w księgarni zboru Dandenong. 
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livestream
Oglądaj nas w każdą sobotę

na kanale YouTube 

Wantirna Polish SDA Church

https://www.youtube.com/channel/UCb1tEh_udIjCaDwEVrq_c9A
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Wantirna

Spotkanie Polonii  
Adwentystycznej 
on-line
Niestety w tym roku nie mógł odbyć 
się zaplanowany XXIII Kongres Polonii 
Adwentystycznej. Postanowiliśmy w zamian 
zorganizować specjalne spotkanie wirtualne 
w formie video-konferencji. Spotkaliśmy się 
w piątek wieczorem oraz w sobotę po południu 
10. i 11. grudnia. W piątek wieczorem specjalne 
przesłanie wygłosił pastor Dariusz Lazar, 
który w swoim przemówieniu zwrócił uwagę 
na znaczenie wdzięczności i dziękczynienia. 
Osoba wierząca jest wdzięczna nie tylko za to 
co już otrzymała, ale także za to co przyniesie 
przyszłość. Myślą przewodnią jego wystąpienia 
była strofa z Psalmu 136 ”Wysławiajcie Pana,… 
albowiem na wieki trwa jego łaska!”

Z kolei w sobotę po południu mieliśmy okazję 
posłuchać pastora Dariusza Jankiewicza, który 
rozwinął myśl jaką apostoł Paweł wyraził  

w 1 Koryntian 7,31: ”Przemija kształt tego świata!”. 
Pastor Dariusz zwrócił uwagę, że w liście Pawła 
do Koryntian wymienione są zjawiska, które 
można porównać do oporników i  tranzystorów. 
Opornikami w kościele mogą być: schizma – 
rozdarcie i podziały, porneia – każdy przejaw 
niewierności, oraz merimnao – troska, 
zamartwianie się. To są schematy tego świata, 
które przemijają. Tranzystorami zaś są wiara, 
nadzieja i miłość. Postać tego świata przeminie, 
ale postać Jezusa nigdy nie przeminie.  
W czasie spotkania mogliśmy posłuchać 
utworów muzycznych zespołu z Wantirna, 
Moniki Rutkowskiej z Newcastle, chóru 
z Adelaide, Małgorzaty Smalec, Joli Mielczarek, 
Pawła Ustupskiego i Romana Chalupki. Wielką 
radość sprawiło nam słuchanie krótkich relacji 
z różnych zborów. 
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Wantirna
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Spotkania modlitewne
W czwartym kwartale 2021 odczuwaliśmy szczególną 
potrzebę modlitwy. Restrykcje związane z epidemią 
zmusiły nas do organizowania wirtualnych spotkań 
modlitewnych. Spotykaliśmy się 4 razy w tygodniu: 
w poniedziałki, środy, piątki i soboty. Na spotkania 
w piątek wieczorem zapraszaliśmy mówców z Polski. 
Pastor Jacek Matter przedstawił serię wykładów 

”Życie po życiu”, pastor Dariusz Lazar dzielił się 
swoimi refleksjami na temat istoty kościoła, pastor 
Zbigniew Makarewicz opowiadał na temat pierwszego 
i drugiego adwentu. 

Cieszyliśmy się, że w spotkaniach mogli wziąć udział 
nie tylko członkowie zboru z Wantirna, Oakleigh 
i Dandenong ale także z innych miast i stanów 
Australii oraz Polski i Niemiec. Wśród naszych 
słuchaczy mieliśmy również osoby  
pochodzące spoza naszego  
adwentystycznego środowiska. 

Wantirna
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Australia

Henryk Barczyński
(Oakleigh)

27 października 2021 zmarł nasz 
brat Henryk Barczyński. Henryk 
urodził się 4 stycznia 1927 roku 
w Łodzi. Do Australii przybył  
w 1966 roku. Był wiernym 
i aktywnym członkiem zboru 
w Oakleigh, pełnił w zborze 
różne funkcje, był między innymi 
starszym zboru. Ostatnie lata 
przeżył w Domu Opieki Coronella.

Nekrologi



Bóg jest ucieczką  
i siłą naszą, pomocą  
w utrapieniach  
najpewniejszą.
Przeto się nie boimy, 
choćby ziemia zadrżała  
i góry zachwiały się  
w głębi mórz.
–Ps 46:2-3


