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Zamiast wstępu

Tak niedawno rozpoczęliśmy kolejny rok. Chociaż 
Biuletyn, który przekazujemy Tobie w tej chwili 
dotyczy wydarzeń, które miały miejsce w pierwszym 
kwartale tego roku, to ze smutkiem stwierdzam, 
że piszę te słowa praktycznie na półmetku 2022. 
Pierwszy kwartał tego roku obfitował w wiele 
wydarzeń. Żyjemy naprawdę w niezwykłym czasie 
w historii ziemi. Obserwujemy dramatyczne 
wydarzenia, które dzieją się w pobliżu naszego 
domu, że wspomnę tylko powódź w południowo-
wschodniej części Queensland oraz północnej 
części New South Wales. Wiele naszych kościołów 
i członków ucierpiało w wyniku powodzi i oczywiście 
szerszej społeczności.

Z drugiej strony boli nas serce, gdy patrzymy na to, 
co dzieje się po drugiej stronie świata w Ukrainie.  
Po obu stronach konfliktu ginie wielu niewinnych ludzi.  

Boli nas szczególnie to, że bezwzględna wojna 
toczy się tuż za granicą naszego kraju. Chciałbym 
podzielić się jednym wersetem z księgi Daniela,  
który szczególnie zapamiętałem. Pochodzi on 
z modlitwy Daniela: ”O Panie, usłysz, o Panie, 
odpuść! O Panie, dostrzeż i uczyń! Nie zwlekaj przez 
wzgląd na siebie, mój Boże! (Dn 9:19)”

Cieszę się, że możemy przekazać Wam kolejny 
Biuletyn Polonii Adwentystycznej w Australii 
a w nim trochę informacji co dzieje się na naszym 
podwórku. Jak zawsze zapraszam do dzielenia się 
wiadomościami z życia które toczy się wokoło Was. 
Wasze informacje są dla nas bardzo ważne i ciekawe. 

Niech Pan pokrzepi Wasze serca i napełni je nadzieją.

Z najlepszymi życzeniami, 
pastor Jan
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REFLEKSJE  
Z DZIAŁALNOŚCI  
PASTORA  
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Pastor Ireneusz Kral zakończył 
pracę w zborze w College Park 
z dniem 31 grudnia 2021 po pięciu 
latach przywództwa. Pastor 
Ireneusz przyjechał do College 
Park z Nowej Zelandii w 2017 roku. 

”Na trzy dni przed przeprowadzką 
do Auckland dostałem powołanie 
to Adelaide, aby być pastorem 
polskiego kościoła w College 
Park. To postawiło wszystkie 
moje plany i sytuację rodzinną 
na głowie. Podjąłem jednak to 
wyzwanie i rozpocząłem pracę 
w zborze, który poszukiwał 
pomysłu na misję. Zdawałem 
sobie sprawę, że zbór w College 
Park traci ze swoich szeregów 
młodzież, która często odchodzi 
do zborów anglojęzycznych.” 
– wspomina pastor Ireneusz. 
W trakcie pracy pastora Krala 
kościół został poddany bardzo 
gruntownej renowacji, która 
była potrzebna między innymi 
do rozbudowania zaplecza 
technicznego. Po zakończeniu 
remontu rozpoczęliśmy 

regularne transmitowanie 
naszych nabożeństw na kanale 
Youtube. W 2020 kościół borykał 
się z epidemią Covid-19, ale 
ten problem był katalizatorem 
do rozbudowania platformy 
wirtualnej i organizowania spotkań 
i nabożeństw modlitewnych, 
które prowadziliśmy przez 
pewien czas nawet codziennie na 
platformie ZOOM. Okres epidemii 
zmobilizował nas do rozwinięcia 
komunikacji wewnątrzkościelnej 
przez media społecznościowe. 
Sytuacja jaką spowodował 
Covid-19 stała się inspiracją do 
powstania programu pomocy dla 
studentów międzynarodowych. 
Program BeWell zainicjowany 
przez członków kościoła w College 
Park przyciągnął wolontariuszy 
również z innych anglojęzycznych 
zborów w Adelaide. Program 
ten przyczynił się nie tylko 
do wzrostu obecności na 
naszych nabożeństwach 
młodzieży anglojęzycznej 
a także zaowocował chrztami 

młodzieży, która zainteresowała 
się ewangelią. Taka sytuacja 
doprowadziła do przełomowej 
decyzji, aby wszystkie kazania 
w czasie nabożeństw sobotnich 
były wygłaszane w języku 
angielskim i tłumaczone na  
język polski przez słuchawki.  
Ta decyzja inspirowana motywami 
misyjnymi, chociaż trudna 
i niewygodna dla wielu osób jest 
dowodem misyjnej dojrzałości 
naszego zboru w College Park.  
Po pięciu latach pastor Kral 
został powołany do pracy w stanie 
Victoria. ”Wierzę, że kościół 
w College Park będzie nadal 
rozwijał się i szukał możliwości 
misyjnego odziaływania 
w kraju, który stał się dla wielu 
Polaków drugim domem.” – 
powiedział pastor Ireneusz. 
Życzymy pastorowi Ireneuszowi 
oraz jego żonie Mirelli Bożych 
błogosławieństw w ich pracy 
w kościele. 
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Nowy pastor  
w College Park 
Pastor Ricardo Scheffer urodził się w Peru w rodzinie 
adwentystycznej. Ukończył studia licencjackie 
i podyplomowe z inżynierii elektronicznej. Przez 12 lat 
pracował jako inżynier w dziedzinie telekomunikacji 
i medycyny. Praca, którą wykonywał stworzyła wiele 
okazji do podróżowania i poznania wielu krajów. 
W roku 2000 Rircardo poślubił żonę Sandrę.  
Po pięciu latach przeprowadzili się do Australii, 
gdzie urodziła się im dwójka dzieci: Camila oraz 
Nicholas. Ricardo mocno odczuwał Boże powołanie 
do pracy pastoralnej i wraz z całą rodziną postanowił 
przeprowadzić się do Michigan w USA gdzie 
podjął studia na Andrews University i ukończył je 
z wyróżnieniem. Przez ostatnie 10 lat pracował jako 
pastor w South Quensland Conference. W ubiegłym 
roku przyjął zaproszenie do pracy w South Australian 
Conference i od stycznia tego roku opiekuje się 
kościołem w College Park oraz w Wistow. Pastor 
Ricardo w wolnym czasie lubi czytać, grać na gitarze, 
rzucać dyskiem oraz przeżywać czas w przyrodzie 
wraz ze swoją rodziną. Życzymy pastorowi Ricardo 
i jego rodzinie wielu Bożych błogosławieństw w pracy 
w kościele w College Park gdzie wielbi Boga duża 
grupa naszych rodaków. 
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W marcu, w czasie długiego weekendu, nasz zbór tradycyjnie 
wyjeżdża na camp zborowy. Co roku spotykamy się w ośrodku 
młodzieżowym Ankara, który jest położony nad brzegiem 
największej rzeki w Australii – Murray i który jest własnością 
naszego kościoła w Południowej Australii. Lokalizacja tego 
ośrodka jest naprawdę piękna – szerokie koryto rzeki, brzeg  
(na którym znajduje się camp) pokryty gęstą, pięknie utrzymaną 
trawą, po drugiej stronie rzeki majestatyczny ”pomarańczowy” 
klif, który w zależności od pory dnia zmienia swój kolor.  
Przez cztery dni ośrodek kempingowy wypełniony był po brzegi 
przez stałych członków kościoła oraz wielu naszych przyjaciół.

Bardzo cieszyliśmy się w Szabat społecznością, studiowaniem 
Biblii oraz słuchaniem Słowa Bożego przedstawionego 
przez pastorów Ricardo Scheffera (College Park) i Joela 
Slade (dyrektora młodzieży w SA Conference). Szczególnie 
błogosławione były godziny popołudniowe, kiedy byliśmy 
świadkami, jak Sam i Elie zawarli przymierze z Jezusem 
w czasie chrztu. Odczuwaliśmy mocny wpływ Ducha Świętego, 

CAMP  
ZBOROWY  
2022 

Jubileusz
CELINA HAWRYLUK
Siostra Celina 
jest najstarszą 
członkinią naszego 
zboru w College 
Park. Urodziła się 
17 stycznia 1925 
w miejscowości 
Dubów k.Białej 
Podlaskiej.  
Do Australii przybyła 
w styczniu 1986 roku. 
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gdy kilka młodych osób wyraziło 
zainteresowanie rozpoczęciem studiów 
biblijnych. Chwała Bogu za ich decyzję! 
Wieczorem pod rozgwieżdżonym niebem 
zorganizowaliśmy improwizowany koncert, 
podczas którego między innymi wystąpił 
nasz nowy pastor Ricardo Scheffer. 

Pozostałe dni zborowego campu 
przeżyliśmy prowadząc wiele 
przyjacielskich rozmów. Mieliśmy wiele 
radości z uprawiania różnych sportów 
wodnych, jedzenia wspaniałych potraw 
przygotowanych przez fenomenalnych 
kucharzy, długich spacerów, przeprawy 
promem na drugi brzeg rzeki i spacerów 
po wierzchołku klifu, a potem jedzeniu 
jeszcze smaczniejszych potraw. 

Niestety to co dobre, szybko dobiegło 
końca. Pozostały nam piękne 
wspomnienia i miejmy nadzieję, wiele 
nowych przyjaźni, które z czasem 
będą się rozwijać. Jeśli Bóg pozwoli, 
wszyscy czekamy na ponowne spotkanie 
w Ankarze w marcu przyszłego roku.
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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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Canebrra

Siostra Ligia Kulessa jest jedną z dwóch pierwszych 
członkiń Canberra National Church. Ligia należy do 
tego zboru od 1970. W pierwszym tygodniu marca 
lokalni Starsi Zboru odwiedzili ją, aby posłuchać jej 
historii i wspólnie się modlić. Na pytanie jaki model 
kościoła jest jej najbliższy, Ligia odpowiedziała: 

”Kościół, który jest przyjaźnie nastawiony dla 
rodzin. Kościół, w którym członkowie nie wytykają 
sobie błędów.” W rozmowie przytaczała przykłady 
osób, które odeszły z kościelnej społeczności, 
ponieważ zostały skrytykowane, że nie są 

”odpowiednio ubrane”, noszą makijaż lub biżuterię 
albo toczą doktrynalne spory. 

Ligia jest żoną Egona Kulessy, którego ze smutkiem 
pochowała w 2020 roku. Przed przyjazdem do 
Australii w roku 1960 pracowała jako sekretarka 
i wykładowczyni chemii w adwentystycznym 
seminarium teologicznym w Polsce. 
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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

01 STYCZEŃ

W styczniu ze smutkiem pożegnaliśmy kilka osób, 
które postanowiły przeprowadzić się do innych miast 
Australii zarówno w stanie Victoria, jak również do 
miejscowości w New South Wales, South Australia 
i Western Australia. Pożegnaliśmy Alę, Milenę, 
Layla i Brendana Kowalskich oraz Barbarę i Piotra 
Stojkowiczów. Życzymy im tego, co najlepsze, 
pozostaje jednak smutek ponieważ ich miejsca 
w zborze będą puste. 

Jest wiele pytań, jakie można sobie zadawać na 
progu nowego roku. Rozmawialiśmy wiele o tym 
z naszym Panem. ”10 dni modlitwy” dały nam 
wspaniałą ku temu okazję, szczególnie podczas 
naszych wirtualnych spotkań polonijnych. 

Cieszymy się, że w tym roku nadal pozostaje z nami 
młody pastor, Joshua Stadnik, który zakończył okres 
stażu i będzie pracował w naszym kościele jako 
pastor asystent. Cieszy nas to, ponieważ Josh jest 
bardzo aktywny zwłaszcza we współpracy z ADRĄ 
i w ten sposób nawiązuje wiele cennych kontaktów 
z lokalnym społeczeństwem. 

02 LUTY

Nadal prowadziliśmy dwa nabożeństwa. Jedno, 
tradycyjne – zarówno w porze (9:30), formie 
i w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski. 
Cieszymy się, że jest grupa anglojęzycznych osób, 
które chcą chodzić do naszego zboru i uczestniczyć 
w nabożeństwie w tradycyjnej porze. Drugie 
nabożeństwo jest organizowane po południu 
i uczestniczą w nim osoby anglojęzyczne.  
Grupa jest raz maleńka, innym razem dość liczna 
i tworzą ją głównie ludzie młodzi.

W lutym po przerwie wakacyjnej ponownie 
ruszyła działalność oddziału ADRA. Mnóstwo 
ludzi przewija się przez nasz kościół i pewne jest 
jedno — zbudowana została więź i przekonanie, że 
troszczymy się o innych, że staramy się im pomagać 
i służyć w możliwie najlepszy sposób. Przeżyliśmy 
również chwile smutku, żegnając Stanisława - męża 
siostry Anny Micigolskiej. Miał 82 lata, zmarł wskutek 
długotrwałej choroby. Stanisław nie był członkiem 
kościoła, jednak ból naszych bliskich jest zawsze 
i naszym udziałem, a nadzieja, jaką daje Zbawiciel, 
naszą wspólną radością.

12
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03 MARZEC

W marcu nasz zbór działał normalnie. W każdy sabat 
odbywały się nabożeństwa. W poniedziałki, środy i piątki 
uczestniczyliśmy w wirtualnych spotkaniach polonii. 
Niestety miesiąc marzec był kolejnym miesiącem pożegnań, 
tym razem rozstaliśmy z braterstwem Aleksandrą 
i Josephem Draskowić oraz Jessiką, Larą i Tomkiem 
Korosteńskimi, którzy przenieśli się do New South Wales. 

Gratulacje dla Dawida i Aldy Baran z okazji 
narodzin córeczki Alessii Zoli. Mała urocza 
Alessia urodziła się 6 lutego 2022 i wniosła 
wiele radości w życie rodziców i dziadków.

28 stycznia 2022, w Melbourne, Richmond 
w obecności rodziny i przyjaciół związek 
małżeński zawarli Anthony Pllit i Claudia Vidot, 
którzy są członkami zboru w Dandenong.  
Uroczystość zaślubin prowadził brat pani 
młodej pastor Rayan Vidot. Serdecznie 
gratulujemy!
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Newcastle

95 URODZINY STEFANI PETRYK
W sobotę 29 stycznia w polskim zborze 
Wallsend, mieliśmy przywilej dziękować 
Panu Bogu za życie i zdrowie naszej siostry 
Stefani Petryk. Stefania urodziła się 
24 stycznia 1927 roku niedaleko Tarnopola 
na Ukrainie. Do Australii przybyła w 1950 roku 
większą część swojego życia w Australii 
przeżyła w Newcastle. Dostojnej Jubilatce 
składamy najlepsze życzenia. 
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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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Queensland

Chrzest w Murwillumbah
4 grudnia 2021 w kościele Murwillumbah- 
Northern Rivers przeżyliśmy wspaniałą 
uroczystość – byliśmy świadkami zawarcia 
przymierza z Panem poprzez chrzest Neli Brzeski, 
która jest córką Agnieszki i Joela Brzskich.  
Był to piękny dzień wypełniony bogatym 
programem oraz piękną muzyką. Nela wraz ze 
swoją grupą muzyczną zaśpiewała piosenkę, która 
został przygotowana specjalnie na tę okazję.  
Joel, Agnieszka i Nela mieszkali początkowo 

w Sydney, po przeprowadzce do Northern 
Rivers Nela zaczęła uczęszczać do Tweed Valley 
Adventist College, który ma bardzo bogatą 
historię misyjną wśród młodych ludzi. Kiedy 
szkolni kapelani zaoferowali studia biblijne dla 
studentów, Nela natychmiast zainteresowała 
się tym programem i uczestniczeniu w studiach 
biblijnych, których ukoronowaniem był chrzest 
udzielony przez pastora Ashley’a Smith 
i prowadzącego kurs biblijny Luke’a Halmai.
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Queensland

Kiedy bracia Richard i George 
Głowaccy opuścili Sydney podczas 
trwania pandemii COVID w styczniu 
2021 i wraz z rodziną Agnieszki 
i Joela Brzeskich wyprowadzili się 
do Murwillumbah - Northern Rivers, 
chcieli prowadzić małą restaurację 
w której serwowane byłyby zdrowe 
posiłki przygotowywane według  
zasad zdrowej kuchni. 

YyU ARE  
 WHAT  
Yc  EAT
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Pomysł na taką działalność miał łączyć 
się z działalnością misyjną. Bóg miał 
jednak inne plany i zaprowadził ich do 
Tweed Valley Adventist College, gdzie 
znany wielu członkom kościoła w Pendle 
Hill dyrektor Paul Fua zaproponował im 
prowadzenie szkolnej kafejki.  
Bracia Głowaccy przyjęli ofertę i w maju 
2021 ruszyli pełną parą do działania, 
próbując zaspokoić głód prawie 300 
studentom, nauczycielom i rodzicom 
zdrowymi posiłkami wegetariańskimi  
i wegańskimi.

Kafejka cieszy się ogromną popularnością 
i stała się prawdziwym centrum 
socjalnym szkoły, gdzie oprócz 
studentów, rodzice przychodzą na studia 
biblijne z pastorami oraz kapelanami. 
W wyniku tej pracy została ochrzczona 
jedna rodzina, która poprosiła również o 
udzielenie specjalnego błogosławieństwa 
dla ich córki, która uczęszcza obecnie 
do szkoły podstawowej. To jest wielkie 
przeżycie, gdy pozwalamy Bogu, aby 
wskazał miejsce, które wcześniej dla nas 
przygotował. Nie bójmy się ufać Mu całym 
sercem, nawet wtedy, gdy początkowo nie 
rozumiemy, sensu wydarzeń, w których 
bierzemy udział. 

Queensland
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Wantirna

Z powodu pandemii zostaliśmy pchnięci 
w objęcia wirtualnej rzeczywistości. 
Najpierw byliśmy nieufni, bo cóż może 
zastąpić spotkanie ludzi twarzą w twarz. 
Z powodu epidemii utraciliśmy możliwość 

bezpośrednich kontaktów. Otrzymaliśmy 
jednak coś w zamian. Zoom. Nowe słowo, 
nowa rzeczywistość, nowe narzędzie do 
komunikacji. Zoom - to spotkania bez 
opuszczenia domu. 

Post– 
covidowe  
dylematy



Wantirna

Tak zrodziła się nowa ”wspólnota” o nazwie … zoom.

Polubiliśmy ten zoom, bo zamiast kilku osób, na spot- 
kaniu modlitewnym jest systematycznie około 50. 
W piątki, po rozpoczęciu sabatu, spotykamy się 
w grupie około 75 osób które mieszkają w różnych 
miastach Australii. Ciekawy program, różni mówcy 
z kraju i zagranicy.

Spotkania na zoomie połączyły trzy polskie kościoły 
w Melbourne, a także wiele innych osób z różnych 
stanów Australii. Można powiedzieć, że są to  
ogólno-polonijne spotkania wirtualne. Zapraszamy 
również i Ciebie.

Spotykamy się w poniedziałki, środy, piątki i soboty, 
o godzinie 19:00 (czas w Melbourne) Numer spotkania 
wirtualnego w programie Zoom: 547 866 4236

W piątkowym programie występują znani i cenieni 
pastorzy z Polski. W pierwszym kwartale 2022 
przemawiali pastorzy: Zbigniew Makarewicz, 
Władysław Kosowski, Jacek Matter, Marek Rusek, 
Henryk Patryarcha, Ryszard Jankowski, Zdzisław 
Ples, Wiesław Szkopiński.

A teraz na temat dylematu. Gdy spotykamy się 
w przestrzeni wirtualnej, nasze kościoły są puste, 
zamknięte. Nie ma już w nich środowych czy 
piątkowych spotkań modlitewnych. Nie jesteśmy 
także fizycznie blisko siebie. Nie śpiewamy, bo 

na zoomie śpiew nie wychodzi. A z drugiej strony, 
widzę wiele korzyści które wynikają z naszych 

”zoomowych” spotkań. Zawsze są dylematy. Jak je 
rozwiązać? Pragniemy mimo wszystko umacniać 
nasze więzi; nie boimy się już wspólnych posiłków 
sobotnich, gaworzenia przy stole, wspólnego śpiewu, 
umywania nóg i Wieczerzy Pańskiej.

Czas pandemii pokazał nam, że w czasie kryzysu, 
można obyć się bez budynków kościelnych, bez 
biur administracji kościelnej. Pobożność i duch 
prawdziwego chrześcijaństwa nie są zależne od 
tych rzeczy, tylko od tego czy Jezus i Jego Słowo 
jest pasją naszego serca, naszych myśli i wszystkich 
naszych radości?
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Australia

Helena Żendarska
(Dandenong)

12 lutego zmarła siostra 
Helena Żendarska. Miała 
82 lata. Od 2012 roku, 
z powodu choroby mieszkała 
w Domu Opieki. Często 
odwiedzaliśmy ją, zawsze 
była życzliwa, uśmiechnięta 
i radosna. Członkiem 
Kościoła została jeszcze 
w Polsce, przyjmując chrzest 
wraz z mężem w roku 1966. 
Do Australii przybyła w roku 
1971 dołączając najpierw do 
zboru w Oakleigh, a później 
w Dandenong. Siostra 
Helena pozostawiła męża 
Jana oraz dwóch synów, 
Wiesława i Roberta z żoną 
i dwoma synami.

Alicja Michalska
(Wantirna)

27 stycznia 2022 zmarła 
Alicja Michalska, która 
była członkiem kościoła 
w Oakleigh. Alicja, którą 
nazywaliśmy także Mirką, 
z domu Żółcińska, przeżyła 
81 lat. W 1970 roku wraz 
z rodziną wyjechała do 
Stanów Zjednoczowych 
a następnie przybyła 
do Australii. Alicja była 
pielęgniarką. Ostatnio 
przebywała w Domu Opieki 
w Hallam. Pozostawiła męża 
Tadeusza oraz dwie córki 
z rodzinami: Beatę i Iwonę. 

Ryszard Barczyński
(Wantirna)

1 lutego 2022 zmarł Ryszard 
Barczyński. Przeżył 85 lat. 
Ostatnie kilka lat przeżył 
w Domu Opieki Coronella. 
Był członkiem polskiego 
zboru w Wantirna.  
Do Australii wyemigrował 
w 1964 roku, gdzie poznał 
adwentyzm i przyjął chrzest. 
Pozostawił żonę Hannę 
oraz dwie córki z rodzinami: 
Sylwię I Vivien. Na cmentarzu 
w Springvale pogrzeb 
prowadzili pastorzy, Roman 
Chalupka i Paweł Ustupski.

Nekrologi



Oto stoję u drzwi i pukam. 
Jeśli ktoś usłyszy mój głos 
i otworzy drzwi, wejdę  
do niego i spożyję z nim  
wieczerzę, a on ze mną.
OBJAWIENIE 3:20 (UBG)


