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Drugi kwartał 2019 roku minął niezwykle szybko 
i obfitował w wiele wydarzeń w naszym polonijnym 
środowisku. Oddajemy do Waszych rąk drugą edycję 
Biuletynu Polonii Adwentystycznej z nadzieją,  
że będzie się ona cieszyła życzliwym przyjęciem. 
Wierzę, że nasz Biuletyn jest użytecznym narzędziem, 
które umożliwia nam być w łączności. Zapraszam 
uprzejmie do dzielenia się rożnymi informacjami 
z Waszego osobistego i zborowego życia. Informacje 
lub propozycje wiadomości, które chcielibyście  
zobaczyć w naszym Biuletynie proszę przesyłać  
na mój adres mailowy j.pollok@uw.edu.pl

Z braterskim pozdrowieniem,  
pastor Jan Pollok

Zamiast wstępu



Adelaide
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Nowy instrument
Muzyka była i jest bardzo ważną częścią działalności 
naszego kościoła w College Park. W maju tego roku 
z inicjatywy brata Józefa Przybyłko podjęliśmy decyzję, 
aby wyposażyć nasz kościół w fortepian koncertowy 
Kawai. Instrument został sfinansowany głównie ze składek 
członków naszego zboru. Pragniemy jeszcze więcej 
wykorzystywać muzykę, jako środek głoszenia ewangelii 
i okazję do zapraszania różnych ludzi do naszego  
pięknego kościoła. 



Adelaide

5

 Nekrologi

Henryk August Spyra

2 czerwca 2019 roku 
zmarł nasz drogi brat 
Henryk August Spyra. 
Henryk urodził się 28 
sierpnia 1920 roku w 
Katowicach. Do Australii 
przybył wraz z rodziną w 
kwietniu 1963. Do końca 
był wiernym członkiem 
zboru w College Park. 
Przez wiele lat pełnił 
funkcję nauczyciela 
i kierownika Szkoły 
Sobotniej. Był bardzo 
zainteresowany misją 
naszego kościoła. 
Pogrzeb prowadził  
pastor Jan Pollok

Helena Sawczuk

Siostra Helena Sawczuk 
zmarła 10 czerwca 
2019 roku w Adelaide. 
Helna urodziła się 
2 siepania 1931 roku we 
Francji. Wraz z rodziną 
przyjechała do Australii 
w 1965 roku. Od wielu 
lat Helena była wierną 
członkinią zboru 
w Wantirna. Kochała 
muzykę i wykorzystywała 
ją w piękny sposób 
w misji naszego kościoła. 
Od 2016 roku wraz 
z mężem Piotrem 
przebywała w Adelaide. 
Pogrzeb prowadzili 
pastorzy Jan Pollok  
i Jan Krysta. 

Jerzy Kononiuk

W dniu 8 maja 2019 
zmarł brat Jerzy 
Kononiuk. Jerzy urodził 
się 13 stycznia 1968 roku 
w Lubiniu na Dolnym 
Śląsku. Do Australii 
przybył w 1993. 
Był członkiem zboru 
w College Park. Pogrzeb 
prowadzili pastorzy 
Eric Kral i Jan Pollok.
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Canberra

Jubileusz
Ligia i Egon Kulessa od 49-ciu lat mieszkają w Canberze. W tym roku, 30-go marca 
obchodzili 60-lecie wspólnego pożycia małżeńskiego. Egon zapoznał Ligię w Krakowie,  
gdy studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym czasie Egon odbywał służbę 
wojskową. Ślubu udzielił im w Krakowie pastor Andrzej Maszczak 30 marca 1959. 

W latach 1949-1952 Egon Kulessa studiował w adwentystycznym Seminarium Duchownym 
w Kamienicy koło Bielska-Białej. Po ukończeniu Seminarium został zatrudniony jako 
pracownik misyjny najpierw w Bolesławcu, a potem w zborze w Czechowicach. Oprócz 
tego odwiedzał dwie grupy domowe w Radostowicach i w Zaborzu.

W latach 1953-1958 Seminarium Duchowne było zamknięte. Kiedy ponownie 
je otworzono w 1958 roku, brat Egon został zatrudniony w Seminarium i był 
odpowiedzialny za aprowizację. W tym czasie Ligia Nurzynska-Kulessa pracowała  
jako sekretarka i wykładowczyni chemii w tymże Seminarium.

Do Australii brat Egon przyjechał w grudniu 1959 roku, tuż za nim przyjechała jego 
małżonka. Początkowo braterstwo Kulessowie mieszkali w Newcastle a następnie 
w 1970 roku przeprowadzili się do Canberry. Brat Egon pracował w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych, a Ligia w Ministerstwie Zdrowia. Obecnie są już na emeryturze 
i nadal mieszkają w Canberze. Egon i Ligia są wdzięczni Bogu za Jego opatrznościowe 
prowadzenie w ich życiu.

Dostojnym Jubilatom gratulujemy i składamy najlepsze życzenia.

Zdjęcie na następnej stronie 
Egon i Ligia Kulessowie



Adelaide
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Dandenong

Ewangelizacja  
w Melbourne
Maj 2019 był szczególnym miesiącem 
w Melbourne ze względu na ewangelizację, 
jako prowadził pastor John Bradshaw, 
dyrektor i główny prezenter programu 
telewizyjnego It Is Written w USA oraz jego 
współpracownik, pastor Eric Flickinger. 
Ewangelizacja prowadzona była 
od 3 maja do 1 czerwca w czterech 
miejscach w Melbourne, a wśród nich 
także w Dandenong, w sali teatru „Drum”. 
Spotkania organizowane były cztery 
razy w tygodniu. 

W wykładach wzięło udział wielu 
słuchaczy, z których ponad 50 
(w Dandenong) odjęło decyzję chrztu. 

Liczna grupa członków naszego zboru 
w Dandenong uczestniczyła w tym 
programie. Kilka osób z naszego zboru 
przegotowuje się do chrztu, a wśród nich 
pani Basia, która odpowiedziała na apel 
skierowany do słuchaczy w czasie jednego 
ze spotkań. Już dzisiaj pani ta czuje się 
częścią naszego zboru i uczestniczy 
w nabożeństwach sobotnich. 
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Dandenong

Muzeum Biblii  
w Melbourne
Na początku maja do zboru w Dandenong, na 
zaproszenie pastora Romana przyjechał pastor 
Henryk Patryarcha z Niemiec. Jego przyjazd 
łączył się z inicjatywą zorganizowania muzeum 
Biblii w Melbourne. Pastor Henryk od ponad 50 lat 
zbierał Biblie – w różnych wydaniach, językach, stare 
i nowe i stworzył w ten sposób ciekawą kolekcję, 
z którą od szeregu lat wędrował po niektórych 
krajach Europy (Polska, Niemcy, Austria i Szwajcaria), 
organizując wystawy i zachęcając ludzi do zapoznania 
się z tą niezwykłą Księgą. Wystawa, która tym razem 
zorganizowana została w Melbourne towarzyszyła 
programowi ewangelizacyjnemu, cieszyła się wielkim 
zainteresowaniem. Wystawa obejmuje wiele cennych 
egzemplarzy z wielu wieków, a wśród nich także  
faksymile trzech egzemplarzy pierwszej drukowanej  
Biblii — Biblii Gutemberga.

Pastor Patryarcha pragnie przekazać dla kościoła w Australii 
całą kolekcję, która liczy ponad 800 egzemplarzy Biblii oraz 
wiele innych, związanych z nią książek i eksponatów. W naszym 
polonijnym środowisku powstał pomysł, aby z kolekcji pastora 
Henryka utworzyć muzeum Biblii. Kierownictwo Konferencji 
wiktoriańskiej pozytywnie ustosunkowało się do tej inicjatywy 
i powierzyło zadanie utworzenia muzeum pastorowi Romanowi 
Chalupce. Wierzymy, że będzie to nowa, ciekawa forma 
przybliżenia ludzi do tej cennej księgi, jaką jest Biblia.
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Dandenong

 Muzyczne wydarzenia w Dandenong.

KONCERT NEVILLE PETER

Dnia 24 kwietnia 2019 gościliśmy w zborze 
Dandenong brata Neville Peter’a, 
kompozytora, pianistę i wokalistę z USA. 
Mimo, że Neville jest niewidomy, zajmuje 
się muzyką od dzieciństwa. Przez muzykę 
zapoznał się z Jezusem, a następnie 
z poselstwem kościoła adwentystów. 
Jego koncerty są bardzo poruszające i 
często mają formę nabożeństwa. Każda 
pieśń była jego osobistym świadectwem 
o Bogu. Występ Neville zgromadził w 
naszym kościele sporą liczbę słuchaczy.

KONCERT DUO CHAMBER MELANGE

8 czerwca 2019 zorganizowaliśmy 
koncert muzyki klasycznej. Wystąpił duet 
Duo Chamber Melange. Wykonawczynie 
koncertu Ivana Tomaskova (skrzypce) 
i Tamara Smolyar (fortepian), są 
wykładowcami muzyki na uniwersytecie 
Monash. W wykonaniu duetu Duo Chamber 
Melange usłyszeliśmy utwory Maurycego 
Ravela i Jana Sebastiana Bacha. Koncert 
zgromadził liczną publiczność, z której 
większość osób gościła w naszym kościele 
po raz pierwszy.

1. Neville Peter.
2. Duo Chamber 
Melange,   
Tamara Smolyar 
(fortepian),  
Ivana Tomaskova 
(skrzypce)

1 2
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Dandenong

Klub Seniora „Maranatha”
Od ponad 16 lat w zborze Dandenong działa Klub Seniora„ 
Maranatha”, który umożliwia osobom starszym spotykanie 
się i wspólne przeżywanie czasu. W każdy wtorek gromadzi się 
liczna grupa osób (około 20-30) na wspólnych zajęciach.  
Prezesem Klubu jest jego inicjator Zygmunt Ostrowski. 
Spotkania rozpoczynają się wspólnym śpiewem i nabożeństwem. 
Zajęcia w klubie Seniora prowadzi Małgorzata Smalec, która jest 
pracownikiem organizacji AMCS, która wspiera finansowo nasz 
klub. Organizujemy wspólne posiłki oraz comiesięczne wycieczki 
do różnych ciekawych miejsc na terenie stanu Victoria.
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Oakleigh

Jubileusz kościoła w Oakleigh
W dniu 22 czerwca 2019 zbór w Oakleigh przeżywał szczególne 
chwile. Popołudniowa uroczystość, na której celebrowaliśmy 
50-lecie istnienia naszego kościoła zgromadziła około 300 osób, 
współwyznawców z różnych polskich zborów w Melbourne, 
osoby, które kiedyś były członkami naszego kościoła oraz  
liczne grono pastorów. Uroczystość jubileuszowa była 
wspaniałą okazją do przypomnienia sobie historii oraz osób, 
które przyczyniły się do powstania zboru w Oakleigh.  
Wystąpiła orkiestra Youth String Ensemble, zespół gitarowy  
ze zboru w Wantirna pod dyrekcją Elżbiety Steplewskiej,  
zespół Revival oraz soliści.

Początki polskiego adwentyzmu w stanie Victoria sięgają roku 
1964, kiedy został zorganizowany pierwszy polski zbór, którego 
pastorem został Jan Skrzypaczek. Polscy wyznawcy w liczbie 
około 200 osób zbierali się początkowo w Clayton. Polski zbór 
w Oakleigh został zorganizowany w 1969 roku. Plac pod budowę 
nowego kościoła przekazała dla Polaków jedna z wyznawczyń 
z australijskiego kościoła adwentystów siostra Smith. W tym 
czasie liczba wyznawców w Oakleigh wynosiła około 400 osób. 
Przy kościele działała polska szkoła, w której naukę pobierało 
łącznie ponad 300 dzieci. W kościele działało wiele zespołów 
muzycznych, chór oraz orkiestra. Obecnie zbór w Oakleigh  
liczy około 50 członków.
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Oakleigh
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Oakleigh

Ordynacja  
Starszego Zboru
W sobotę 15 czerwca 2019 odbyła 
się w zborze Oakleigh ordynacja 
Starszego Zboru brata Artura Sikory. 
Uroczystość ordynacji prowadził pastor 
Jan Krysta. W zborze Oakleigh mamy 
trzech Starszych Zboru, brat Artur 
jest najmłodszym liderem zboru. Wraz 
ze swoją żoną Anette oraz córkami 
Jessica i Natasza są bardzo aktywnymi 
wyznawcami w naszym zborze.

Błogosławienie 
Łukasza
W sobotę 8 czerwca 2019 w czasie 
nabożeństwa przeżyliśmy radosną 
uroczystość błogosławienia małego 
Łukaszka Fishera. Uroczystość 
prowadził pastor Jan Krysta. Łukaszek 
jest wnukiem braterstwa Barbary 
i Leszka Czapskich.
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Nowy pastor
Zbór w Newcastle/Wallsend ma kolejnego 
nowego pastora. Jest nim 33-letni Justin 
Torossian. To już czwarty pastor w ciągu 
ostatnich sześciu miesięcy zatrudniony 
na tym stanowisku w naszym Zborze. 
Pastor Justin przybył do nas z Kalifornii, 
gdzie był powołany i ordynowany do 
pracy duszpasterskiej. Wierzymy, 
że jego poświęcenie i praca przyniosą 
błogosławione skutki dla naszego Zboru.

Newcastle
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Sydney

Jubileusze

ZOFIA KARBOWNIK 

ukończyła w marcu 2019 roku 90 lat. Siostra Zofia  
jest drugim najstarszym członkiem zboru w Sydney.

ZOFIA WŁODARCZY

Do grona Jubilatów w zborze w Sydney dołączyła 
również Zofia Włodarczyk, która w maju ukończyła 80 
lat i wciąż jest pełna energii i humoru.

ANDRZEJ OSTAPOWICZ 

celebrował w marcu 2019 osiemdziesiątą rocznicę 
swoich urodzin. Brat Andrzej wciąż aktywnie służy 
naszemu zborowi. Przez wiele lat był tłumaczem 
i edytorem Wiadomości Polonii Adwentystycznej.  
Przy tej okazji pragniemy mu bardzo podziękować  
za jego pracę. 
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Sydney

Dzień Matki
Od lat w naszym zborze 
obchodzimy Dzień Matki.  
Z tej okazji również w tym roku 
30 marca dzieci przedstawiły 
specjalny program. Każda mama 
została obdarowana kwiatami.

Wieczór  
rozmów i zabaw
W sobotę 8 czerwca 2019 po 
zakończeniu Sabatu młodzież 
zorganizowała w kościelnym 
holu spotkanie towarzyskie – 
tzw. „Wieczorek”. Przygotowano 
wiele gier i zabaw. Do młodzieży 
dołączyła się również grupa 
starszych braci i sióstr.  
Mile spędziliśmy czas bawiąc 
się wspólnie i posilając 
przyniesionymi smakołykami.

Wspólne posiłki
W ostatnim kwartale 2019 
roku spotykaliśmy się w każdy 
ostatni Sabat miesiąca na 
wspólnym posiłku. Dzieliliśmy 
się doświadczeniami i wspólnie 
zakończaliśmy dzień sobotni. 
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Qulinaria
Qulinaria powstała w wyniku 
spontanicznej potrzeby misyjnej. Grupa 
członków zboru z Sydney pierwsze 
warsztaty wypieku chleba zorganizowała 
w sierpniu 2016. Warsztaty te były 
skierowane do nowo przybyłej, młodej 
Polonii mieszkającej w Sydney i nie 
tylko. Pierwszy i każdy kolejny warsztat 
przeszedł najśmielsze oczekiwania.  
Po prezentacji nauki wypieku chleba, 
częstowaliśmy naszych gości chlebem 
na zakwasie oraz wegańskimi dodatkami 
prowadząc przy tym rozmowy na tematy 
zdrowotne i duchowe.  
Dla zainteresowanych mieliśmy 
literaturę na tematy zdrowotne i religijne. 
Dotychczas mogliśmy dotrzeć do ponad 
500 osób i liczba ta stale się powiększa. 
Dzięki błogosławieństwu Bożemu misja 
ta nadal się rozwija i dociera do osób 
spoza Sydney. Zespół z Qulinarii prowadził 
również warsztaty wypieku chleba 
w Melbourne i Newcastle. 

Sydney



Adelaide
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KONCERT W DOMU POLSKIM „SYRENA”

14 kwietnia 2019 odbył się koncert misyjny poświę-
cony śmierci Jezusa Chrystusa. Wykonawcami 
koncertu byli członkowie zborów w Wantirna 
i Dandenong oraz pastorzy Paweł Ustupski i Roman 
Chalupka. Na koncert przybyli liczni goście ze 
środowiska polonijnego w Melbourne. 

PRACA MISYJNA W HASTINGS (MORNINGTON PENISULA)

W lutym tego roku rozpoczęliśmy pracę misyjną 
na terenie Hastings (Mornington Peninsula). 
Odwiedzaliśmy mieszkańców oferując im literaturę 
religijną oraz przeprowadziliśmy ankietę dotyczącą 
zainteresowania sprawami religijnymi w lokalnym 
społeczeństwie. W niedzielę, 17 marca odbył się 
koncert w Sali Western Port College. W koncercie 
wzięła udział między innymi młodzież ze zboru 
w Wantirna. Pastor Roman Chalupka przeprowadził 
program antystresowy razem z Peterem Hughes 
oraz Pawłem Ustupskim. 

WIZYTA PASTORA HENRYKA PATRYARCHY W WANTIRNA 

W sobotę 4 maja 2019 roku gościliśmy w zborze 
Wantirna pastora Henryka Patryarchę, który 
przyjechał z Niemiec. Jego wizyta była związana 
z organizowaniem wystawy na temat Biblii. 

PODZIĘKOWANIE DLA ZDZISŁAWA BOLKA  
I JEGO MAŁŻONKI TERESY

W sobotę 13 kwietnia 2019 roku uroczyście 
podziękowaliśmy bratu Zdzisławowi za jego 
wieloletnią pracę na stanowisku skarbnika zboru. 
Brat Zdzisław wykonywał tę funkcję przez większą 
część swojego życia. Był skarbnikiem w zborze 
w Radomiu, następnie w Oakleigh oraz Wantirna, 
a także pełnił tę funkcję, jako skarbnik Polonii 
Adwentystycznej w Australii. Przyszedł czas na 
zasłużony odpoczynek. Dziękujemy mu całego serca 
za jego pracę i trud.

Wantirna

1. Henryk Patryarcha i Henry Stolarek.
2. Koncert w Hasting
3. Zdzisław i Teresa Bolek
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Wantirna

1 2

3
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Wantirna

 Nekrologi

Irek (Eric) Szworak  

Irek (Eric) Szworak urodził 
się 31 stycznia 1939 roku. 
Zmarł 5 kwietnia 2019. 
Brat Ireneusz był synem 
pastora Eugeniusza 
Szworaka. Ostatnie lata 
spędził razem z żoną 
Urszulą (photo) w Domu 
Opieki Regis w Blackburn. 
Irek był członkiem zboru 
w Wantirna. Pracował 
w Instytucie Meteorologii. 
Uczestniczył w kilku 
jednorocznych badaniach 
meteorologicznych poza 
południowym kołem 
podbiegunowym. Jego 
pasją była fotografika 
antarktyczna. 

Stefania Mędrzycka

zmarła 6 maja 2019. 
Urodziła się w 7 czerwca 
1933. Siostra Stefania 
została ochrzczona 
w kościele adwentystów 
w 1940 roku. Do Australii 
przybyła w maju, 
1965 roku. W kościele 
w Wantirna, była bardzo 
zaangażowana w pracę 
charytatywną.

Maria Malec 

z domu Dyduła, zmarła 
18 marca 2019 roku, 
przeżyła 86 lat. Urodziła 
się 10 marca 1933 roku 
koło Krakowa. Do Australii 
przybyła z rodziną 
w 1973 roku. Ostatnio, 
była członkinią zboru 
w Wantirna. Pogrzeb 
prowadził pastor 
Paweł Ustupski.



Jeżeli chcesz 
zaprenumerować 
Biutlen Polonii 
Adwentystycznej 
kliknij: 

tutaj!

http://eepurl.com/gxxDKX
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W niedzielę 23 czerwca 2019 roku w Dandenong 
obradował Mały Komitet Kongresowy. 
Rozmawialiśmy na temat wielu różnych spraw 
dotyczących naszego polonijnego środowiska. 
Analizowaliśmy sytuację finansową w naszym 
Funduszu Kongresowym, z którego finansujemy 
wiele różnych projektów. Zbliżający się XXII Kongres 
Polonii Adwentystycznej pociągnie za sobą wiele 
wydatków. Postanowiliśmy ponownie wynająć na 
potrzeby naszego Kongresu salę w Lighthouse 
Christian College w Springvale. Pokryliśmy 
 koszty podróży pastora Henryka Patryarchy,  

który przyleciał z Niemiec, aby zorganizować 
trzy wystawy Biblii w ramach ewangelizacji 
organizowanej przez Konferencję wiktoriańską 
“Harvest Victoria”. Prowadzimy obecnie 
przygotowania do zorganizowania z inicjatywy 
Polonii Adwentystycznej – Muzeum Biblii, które 
pomieści w sobie kolekcję Biblii przekazaną przez 
pastora Henryka Patryarchę. Chcemy wykorzystać 
przyszłe Muzeum, jako instrument ewangelizacyjny 
przy pomocy którego, będziemy mogli 
zainteresować niektóre środowiska, do których 
obecnie nie mamy dostępu. 

Australia

Z posiedzenia Małego  
Komitetu Kongresowego
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Australia

Z naszej kasy pokryliśmy koszty podróży  
dr Cedrica Vine, który przyjedzie do Melbourne 
i będzie głównym mówcą w czasie Kongresu. 
Pastor Vine jest profesorem Nowego Testamentu 
na Andrews University. Opłaciliśmy również koszt 
przyjazdu oficjalnego gościa z naszego kościoła 
w Polsce, będzie to pastor Marek Micyk, który 
pełni funkcję Dyrektora ds. Młodzieży przy Zarządzie 
Kościoła w Polsce. Pastor Micyk odwiedzi nasze główne 
zbory polonijne w Adelaide, Melbourne i Sydney. 

Postanowiliśmy również, aby z kasy naszego 
Funduszu Polonijnego dofinansować wydanie książki 
Mariana Kałuskiego pt. “Emigracja polska w Australii”. 
W książce tej zostanie opublikowany obszerny 
rozdział na temat polskich adwentystów w Australii. 

Dyskutowaliśmy również na temat kosztów 
aprowizacji w czasie naszego Kongresu. Braliśmy  
pod uwagę zlecenie wyżywienia firmom 
cateringowym, jednak koszt przygotowanego 
przez firmę posiłku jest bardzo wysoki. Rozważamy 
obecnie możliwość przygotowania bardzo prostego 
wyżywienia, które będzie finansowo dostępne dla 
większości z nas. 

Postanowiliśmy również wydać książkę pt.  
“Czy Twój kościół potrzebuje reanimacji?” której 
autorem jest Rudy Hall. Chcemy wydać 500 
egzemplarzy tej książki, aby każdy uczestnik 
Kongresu mógł otrzymać ją w prezencie. Nadal 
prowadzone są prace przygotowawcze nad 
wydaniem książki pr Eugeniusza Majchrowskiego  
na temat historii naszego polonijnego środowiska. 

Przy tej okazji chcielibyśmy bardzo podziękować, 
Wam wszystkim za rzetelne wspieranie naszego 
Funduszu Kongresowego w wysokości $30 z którego 
możemy finansować naszą polonijną działalność. 

W czasie obrad Małego Komitetu Kongresowego 
zmodyfikowaliśmy również hasło naszego  
XXII Kongresu, które w nowej formie będzie brzmieć 
“Zawsze razem z Jezusem”. 

Na przełomie roku będziemy gościli w naszych 
zborach pastora Maksymiliana Szklorza z małżonką 
Haliną. Pastor Szklorz od wielu lat pełni funkcję 
Generalnego Skarbnika przy Zarządzie Kościoła 
w Polsce. Pastor Maksymilian odwiedzi nasze zbory 
w Adelaide, Melbourne i Sydney, będzie również 
obecny w czasie naszego Kongresu. Wizyta pastora 
Szklorza jest jego prywatną wizytą.
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Drodzy Przyjaciele, Siostry i Bracia w Panu!

Czas dostał niewątpliwie przyśpieszenia. 
Dzieje się tak wiele, ale czasu brak. Dopiero co 
rozpoczynaliśmy rok, a tutaj już mamy jego połowę. 
Oznacza to także, że nasz kolejny Kongres Polonii 
zbliża się szybkimi krokami. Jeszcze w tym razem 
nie wysyłam formularzy zgłoszeniowych, ale piszę, 
aby o wszystkim przypomnieć i prosić: zaplanujecie 
swój przyjazd do Melbourne w grudniu. Zróbmy 
wszystko, aby było to nasze wspólne, wielkie 
święto — dla wspólnego uwielbienia Boga, dla 
zmotywowania się wspólnie do działań misyjnych, 
ale i dla wspólnego pobycia z sobą, wspólnego 
przytulenia się do Zbawiciela, wspólnej radości, 
wspólnego czasu…

Zauważyliście, że powtarzam słowo „wspólnego”? 
Bo chcę Wam przypomnieć, że hasłem naszego 
Kongresu jest „Zawsze razem … z Jezusem”. 
Podczas ostatniego spotkania Komitetu, Bracia 
zdecydowali, aby dołożyć te dwa słowa„ z Jezusem”. 
I są, bo przecież to oczywiste, że bez Jezusa 
wspólnota nam nie wychodzi, ale z Nim udaje się 
absolutnie wszystko. Tak też chcemy, pragniemy na 
co dzień i na Kongresie.

ZAWSZE 
RAZEM 
Z JEZUSEM
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Trwają intensywne przygotowania. Wytłumaczę 
dlaczego. Bo szczerze pragnę, abyśmy zgodnie 
z naszym hasłem byli razem przez cały czas, 
wszyscy – nie pozostawiając w kuchni licznej 
grupy sióstr, które będą gotowały, zmywały, mimo 
święta, mimo Sabatu. Staramy się o kateringowe 
wyżywienie. Może uda się coś taniej, bo na razie 
życzą sobie $25 za posiłek, a to drogo. Jeśli się nie 
uda taniej, wtedy zjemy tylko zupę z bułką i też 
będzie dobrze, jeśli razem. Chyba że zażyczycie 
sobie pełne wyżywienie wraz z wysoką opłatą, ale 
jak sądzimy wszyscy tutaj, to chyba Was nie ucieszy. 
O szczegółach będzie zatem później.

A teraz jeszcze dwie rzeczy: pierwsza, to apel do 
tych, którzy kochają śpiew i muzykę. Pomyślcie 
o przygotowaniu się na kongres. Chcemy śpiewać 
razem z Wami, ale także Was posłuchać jako 
solistów, zespoły, czy chóry. Wiem, że coraz mniej 
tego mamy w zborach i boleję nad tym, ale może 
coś zmienimy? Nie dla występu, ale dla tego 
wspólnego radowania się. Tak więc po drugie,  
na koniec w punktach to, o czym mamy pamiętać:

1  Kongres XXII — „Zawsze razem … z Jezusem” 
26-29 grudnia 2019 — ostatniego dnia jak zawsze 
wspólny piknik w parku. Wszystko w Melbourne.

2  Kongresowi oficjalni goście: Dr Cedric Vine, 
profesor Andrews University; pastor Marek Micyk, 
dyrektor d/s młodzieży w Zarządzie Kościoła 
w Polsce; pastor Maksymilian Adam Szklorz, 
skarbnik Kościoła w Polsce. I oczywiście Wy 
wszyscy, którzy przyjedziecie.

3  Jedzenie? Zawsze razem. Jak skromne, zależy  
od Waszej decyzji — drogo, czy tanio.  
Zdecydujcie według własnego uznania.

4  Muzyka: to także zależy od Was.  
Śpiewajmy i grajmy ku Jego chwale!

5  Pytania? Możecie stawiać pisząc bezpośrednio 
pod adres RomanChalupka@adventist.org.au albo 
telefonując: 0432-058-233 lub poprzez lokalnych 
pastorów.

Pozdrawiam i życzę wielu Bożych błogosławieństw. 
Pamiętajcie — zawsze razem z Jezusem.

pastor Roman Chalupka



Dr Dariusz Jankiewicz  
powrócił do Australii
Dr Dariusz Jankiewicz został powołany na 
funkcję Sekretarza Polowego oraz Sekretarza ds. 
Kaznodziejstwa, będzie również koordynatorem 
Departamentu Ducha Proroctwa przy Wydziale 
Południowego Pacyfiku w Wahroonga (NSW). Dr 
Jankiewicz pełnił dotychczas funkcję profesora 
Teologii Historycznej oraz był kierownikiem Wydziału 
Teologii i Chrześcijańskiej Filozofii w adwentystycznym 
Seminarium Teologicznym przy Andrew University. 
Dr Jankiewicz będzie wspierał liderów oraz instytucje 
działające w Wydziale Południowego Pacyfiku 
w zakresie problemów teologicznych, a także będzie 
opiekował się kadrą pastorów w Wydziale Południowego 
Pacyfiku jako Sekretarz ds. Kaznodziejstwa. Jego rola 
koordynatora Departamentu ds. Ducha Proroctwa 
będzie polegała na popularyzacji nauki i teologii 
Ellen White. Życzymy  Dariuszowi i jego żonie Edycie 
oraz córkom Caitlin i Ashley Bożych błogosławieństw 
na nowym stanowisku w Kościele Adwentystów 
Dnia Siódmego.

Australia
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Redakcja Wydawnictwa „Znaki Czasu” przygotowuje 
specjalny artykuł do „Głosu Adwentu”, w którym 
zostanie opisany kamp młodzieżowy, który odbył 
się w lipcu 1984 roku w Wiśle. W czasie tego kampu 
ochrzczono 138 osób. Redakcja poszukuje czytelnych 
fotografii z tamtego wydarzenia. Jeżeli ktoś posiada 
w swojej kolekcji takie fotografie bardzo prosimy 
o nawiązanie pilnego kontaktu z pastorem Janem 
Jankiewiczem: 162 Glad Gunson Drive, Eleebana, 
NSW 2282 lub jankiewicz@iinet.net.au

Emilia Stekla 

Emilia Stekla z Jaworza zmarła 16 czerwca 
2019 roku. Siostra Emilia urodziła się 
6 grudnia 1921 roku zmarła w wieku 
97 lat. Siostra Emilia była córką pastora 
Franciszka Stekli byłego przewodniczącego 
Unii Polskiej w latach pięćdziesiątych XX w. 
Ostatnie lata przeżyła w Domu Opieki 
„Samarytanin”. Uroczystość pogrzebową 
prowadzili pastorzy Władysław Polok 
i Dawid Polok.

Polska
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