
 
Bulletin 11 2017 
 18 marca / March 18  

Dandenong Polish-Australian Seventh-day  
Adventist Church 
Polsko-Australijski Kościół Adwentystów 
Dnia Siódmego  
 

10 0   James Street, Dandenong 3175    
www.dandypolish.org.au 
 

Church Pastor: Roman Chalupka 
ph. 0432 058 233   
roman.chalupka@gmail.com 

Zachody słońca 
 

Dzisiaj 19:36 

Piątek za tydzień 19:25 

Sunset times 
 

Today 7:36 pm 

Friday next week 7:25 pm 

WITAMY Cię w tym Domu Modlitwy  
ufając, że znajdziesz tu radość,  
pokój i zaspokojenie swoich potrzeb 
duchowych.  

You are most WELCOME to this  
house of prayer and we hope you  

find joy, peace, friendship and  
spiritual uplifting; find GOD 

_________________________________________________________________________ 

Z Bożej Księgi: 

„On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworze-
nia,  bo w Nim zostało wszystko stworzone i to, co w niebie, i to, co na zie-
mi, co widzialne i niewidzialne. Trony, władztwa, zwierzchności, potęgi. 
Wszystko zostało stworzone przez Niego i dla Niego.  On jest przed 
wszystkim i wszystko w Nim istnieje.”                        — Kolosan 1: 15 –17 BP 

From God’s Book: 

“Jesus is the physical manifestation of the invisible God—the first being to 
leave infinity and manifest in physical form, and the conduit from which all 
creation flowed.  For he created everything: the entire universe,the heavens 
and all galaxies, angels and all intelligent life, things visible and invisible. 
All authority and power stem from him, and everything that exists was cre-
ated by him.  He existed before anything, and it is he who holds all things 
together.”                                                        — Colossians 1:15 –17 Remedy NT 
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Sabat 18 marca / Sabbath 18 March 

9:30 STUDIUM BIBLIJNE W GRUPACH 
Koordynator: Tabita 

9:30am BIBLE STUDY IN GROUPS 

Service Coordinator: Dorcas 

 PLAN USŁUGIWANIA ▪ PREACHING SCHEDULE 

18.03.17:  Dr Ron Neller – Creation Ministries International  
 25.03.17:  Pr Roman Chalupka 
 

01.04.17:  Pr Jan Krysta 
08.04.17:  Pr Andrew Jasper – Director, Adventist Health Victoria  
15.04.17:  BIG CAMP 2017 
22.04.17: Pr Roman Chalupka 
29.04.17: Br Andrew Kochanski – Jump Start Literature Evangelism Leader 

10:30 REFLEKSJE Ewangelizacyjne   
Pr Roman / Tabita 
Dary Szkoły Sobotniej (Misyjne) 

10:30am MISSION REFLECTIONS  
Pr Roman / Dorcas 
Sabbath School offering (Mission) 

DYŻURY  ZA  TYDZIEŃ  25 marca 
 

Koordynator nabożeństwa Szkoły 
Sobotniej: Piotr Połoński 
 
 

Tłumacz kazania: Przemek Wrzos 
 

Dary: Budżet lokalnego zboru 
 

Starszy Zboru: Grażyna Jankiewicz 

NEXT  WEEK  DUTY  March 25 
 

Sabbath School service coordinator:  
Peter Polonski 
 
 

Sermon Interpreter: Przemek Wrzos 
 

Offering: Local church budget 
 

Elder: Grace Jankiewicz 

Kazanie: Dr Ron Neller  
 

Tłumacz kazania: Zbyszek Jankiewicz 
 

Dary: Edukacja 
 

Starszy Zboru: Grażyna Jankiewicz 
 

Koordynator nabożeństwa:  
Grażyna Jankiewicz 

The Message: Dr Ron Neller  
 

Sermon Interpreter: Bill Jankiewicz 
 

Offering: Education 
 

Elder on Duty: Grace Jankiewicz 
 

Worship Coordinator:  
Grace Jankiewicz 

11: 00 am  DIVINE SERVICE  __________________ __________________ 



3 

Dary z ostatniej soboty 
Bezimienne: $100 $550  
Szkoła Sobotnia: $438.50 
Radio: $778.30 
Fundusz Budowlany: $465.00  
Tabita: $55.00 
Fund. Budowlany ogólnie: $23,125.55 

Dziękujemy za hojne dary  

Last Sabbath’s Offering  
Anonymous: $100 $550  

Sabbath School: $438.50 
Local Budget: $778.30 
Building Fund: $465.00  
Dorcas: $55.00 
Total Building Fund: $23,125.55 
Thank you for your generous gifts  

 

Pr John Bradshaw w naszym 
kościele za tydzień 
25 marca, 3:30pm 
Pastor John Bradshaw jest  
dyrektorem/mówcą programu „It is 
Written USA”.  Będzie to spotkanie  
dla okolicznych Zborów, tylko w wersji 
angielskiej.   

Kamp Zjednoczeniowy 2017 
Elmore  13 – 17 kwietnia  
Formularze dostępne online:  
vic.adventist.org.au Kliknij na Big Camp  

13 Sobota za tydzień 
25 marca 

PW obecnym kwartale prezentujemy 
WYDZIAŁ TRANSEUROPEJSKI. 
PROJEKTY: 

— wybudowanie Kościoła ADS w  
Dublinie, Irlandia. 
—  wybudowanie męskiego dormito-
rium przy adwentystycznej szkole 
średniej w Marusevec, Chorwacja. 
— wyremontowanie międzynarodowe-
go młodzieżowego centrum ewangeli-
zacyjnego w Oslo, Norwegia. 
— wybudowanie nowego studio  
telewizyjnego dla telewizji HOPE 
CHANNEL (POLSKA) w Warszawie. 
 

Pamiętajmy o specjalnych darach, 
abyśmy mogli wesprzeć pracę   
ewangelizacyjną, do której wszyscy 
jesteśmy powołani.  

Zakwestionuj Ewolucję! Czy 
jesteś gotowy na odpowiedzi? 
  

Posłuchaj dobrej nowiny, że biblijne 
sprawozdanie o naszych początkach 
jest nie tylko dokładne historycznie, 
ale nadaje większego sensu dowodom. 
Dzisiaj będziemy mieli możliwość  
wysłuchania dwóch wykładów, które 
przedstawi Dr Ron Neller z CREATION 
MINISTRIES INTERNATIONAL: 
11:00 – Genesis w nowoczesnym 
świecie 
14:00 – Ziemia pokryta bliznami  
potopu. 

Dla wszystkich, którzy  
będą chcieli wysłuchać  
popołudniowego wykładu  
Dr Ron Nellera, nasz  
niezawodny Zespół Kateringowy  
przygotował pyszną zupę z bułką!  

CREATION MINISTRIES jest chrze-
ścijańską organizacją aktywnie pro-
mującą kreacjonizm – powstanie życia 
i Wszechświata jako wyniku twórczej 
mocy Boga. Stanowi bardzo uczynną 
przeciwwagę dla panoszącego się ewo-
lucjonizmu. Kazanie to będzie szcze-
gólnie użyteczne dla tych, którzy są 
wystawieni na wpływy ewolucyjnych 
idei i – wbrew popularnym twierdze-
niom – nie mających wiele wspólnego  
z nauką.   
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Sons of Korah  
Sobota 25 marca, 8:00pm 
Stairway Church Vermont 
171 Rooks Rd, Vermont  

Bilety do nabycia online:  
sonsofkorah.com 

Wielkanocny Koncert w  
Domu Polskim w Rowville 
Niedziela 9 kwietnia, 5:30pm  

Czy mitem jest Bóg, czy 
ewolucja? 
Louis Bounoure, dyrektor Muzeum 
Zoologicznego w Strasburgu we Fran-
cji, profesor biologii na uniwersytecie 
w Strasburgu stwierdził: “Ewolucja to 
bajka dla dorosłych. Teoria ta nic nie 
wniosła w postęp nauki. jest bezuży-
teczna” (Federer, str.61).  
Profesor Bounoure, choć miał rację co 
do ewolucji, mylił się w jednej rzeczy. 
Zamiast być bezużyteczna, ewolucja 
jest bardzo przydatna, jeśli ktoś chce 
odrzucić ideę Boga.  

Teoria ewolucji, długo uczona w  
szkołach i uznana za prawdę przez 
wielu w środowisku naukowym, jest 
coraz częściej kwestionowana przez 
naukowców i profesorów uniwersyte- 
tów w różnych dziedzinach. Dlaczego 
pojawiają się pytania? Dlatego, że 
choć  wiedza naukowa wzrosła, nau-
kowcy nie byli w stanie potwierdzić 
podstawowych założeń teorii ewolucji - 
a niektóre zostały wręcz obalone.  
  

 

http://oolon.awardspace.com/
CreationOrEvolution2.htm 

Nowoczesne komputery to plon 
intensywnych badań oraz  
wymyślnej techniki. Nie  

powstały ot tak sobie. Co w takim razie 
powiedzieć o ludzkim mózgu?  
W przeciwieństwie do mózgu którego-
kolwiek zwierzęcia mózg dziecka w 
ciągu pierwszego roku życia trzykrot- 
nie zwiększa swą objętość.  
Jego funkcjonowanie w dalszym ciągu 
pozostaje dla naukowców właściwie 
tajemnicą.  
Człowieka charakteryzuje wrodzona 
zdolność do uczenia się trudnych 
 języków i komponowania muzyki, 
poczucie piękna oraz możliwość  
zastanawiania się nad pochodzeniem  
i sensem życia.  
 

Neurochirurg Robert White powiedział: 
„Nie pozostaje mi nic innego, jak uznać 
istnienie Najwyższej Inteligencji, której 
należy przypisać obmyślenie i  
ukształtowanie ciągle nas zaskakującej 
relacji między mózgiem a umysłem — 
jest to coś znacznie przekraczającego 
nasze pojęcie” (The Reader’s Digest, 
wrzesień 1978, s. 99). Rozwój tego  
fenomenu rozpoczyna się od maleńkiej 
zapłodnionej komórki w łonie matki. 
 
Pojedynczą żywą komórkę uważa się 
niekiedy za „prymitywną” formę życia. 
Ale przecież jednokomórkowe  
organizmy mogą zdobywać pożywienie, 
trawić je, pozbywać się zbędnych  
produktów przemiany materii,  
budować dom dla siebie i przejawiać 
aktywność płciową. Każdą komórkę 
ludzkiego ciała można przyrównać do 
obwarowanego miasta, w którym  
mamy scentralizowany rząd dbający o 
zachowanie ładu, siłownię do wytwa-
rzania energii, fabryki produkujące 
proteiny, złożony system transportowy 
oraz wartowników, którzy pilnują,  
kogo wpuścić, a kogo nie. Ludzkie  
ciało składa się aż ze 100 bilionów 
takich komórek.  
 

http://zapytaj.onet.pl/ 

http://sonsofkorah.com/
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_____________________________________________________ 

18.03.17 Sobota/Saturday – Creation Ministries — Afternoon Program 

19.03.17 Niedziela/Sunday – Seminarium Antystresowe Dom Polski Syrena  

20.03.17 Poniedziałek/Monday  – Zebranie modlitewne  

21.03.17 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha 

22.03.17 Środa/Wednesday – Seminarium Antystresowe Dom Polski Syrena  

24.03.17 Piątek/Friday – Zebranie nauczycieli/Teachers’ Meeting  

25.03.17 Sobota/Saturday 
– 13. Sobota/13th Sabbath  
– Pr John Bradshaw in our church 
– Sons of Korah Concert  Vermont  

01.04.17 Sobota/Saturday – Steve Darmody, Concert 

01 –17.4. 2 weeks – Wakacje szkolne  

02.04.17 Niedziela/Sunday 
– Zmiana czasu na zimowy/End of daylight saving  
– Health Expo  

05.04.17 Środa/Wednesday – Zebranie Rady Zboru/Board Meeting  

09.04.17 Niedziela/Sunday – Wielkanocny Koncert w Domu Polskim Rowville 

14 –17.4. Easter Time – Elmore Camp 2017  

22.04.17 Sobota/Saturday – Zebranie Zborowe/Business Meeting  

Church Bulletin 11,  March 18, 2017 

Health Expo 2017 
Sunday 2 April at 10:00 am 
Only two weeks left until the Health 
Expo.  On the 2nd of April, at 10 A.M., 
we will open the gates and doors of 
our church to anyone who would like 
to visit us. The preparations have been 
ongoing for many weeks and we’re 
currently finalising anything left out- 
standing. Most of all however, we 
would  like to ask that, as a congrega-
tion, we seek God in our prayers so 
that we can work in the power of His 
blessing. Please don’t forget about 
Health Expo in your prayers!   
 

We would like to warmly thank those 
people who have volunteered to help! 
For those who would still like to come 
on board as part of the crew, we would 
like to encourage you to contact Julie 
Mironowicz or Tomek Chalupka.  
— Tomek Chalupka 

Health Expo 2017 

Niedziela 2 kwietnia  
Już tylko dwa tygodnie dzielą nas od 
Health Expo. 2 kwietnia o godzinie  
10 rano otworzymy bramy i drzwi 
naszego kościoła dla osób, które przyj-
dą nas odwiedzić. Przygotowania trwa-
ją już od wielu tygodni, obecnie dopi-
namy ostatnie sprawy.  
Ale przede wszystkim chcemy prosić 
was, aby jako Zbór prosić w modli-
twach Pana Boga o to abyśmy działali 
w mocy Jego błogosławieństwa.  
Pamiętajcie zatem o Health Expo w 
modlitwie!  
 

Osobom, które zgłosiły się do pomocy 
serdecznie dziękujemy! Tym którzy 
chcą jeszcze włączyć się i być częścią 
obsługi, zachęcamy do zgłaszania się 
do Julie Mironowicz i do Tomka  
Chalupki.  
— Tomek Chalupka 
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Pr John Bradshaw in our 
church  Sat. 25 March 3:30pm 

Pastor John Bradshaw is the  
Director/Speaker of  It is Written 
USA. He will  speak at three of our 
churches: Pakenham  at 9am; Casey 
Church at 11am, Dandenong Polish at 
3:30pm  (no translation to Polish) 

13th Sabbath next week 
25 March 

Question Evolution! Are you 
ready for answers? 
Come and listen what evolutionists 
are trying to hide from you or even 
give you false “facts” on order to ad-
vance their “faith”.  
Hear the good news that the biblical 
account of origins is not only  
historically accurate, but makes better 
sense of the evidence. 
Discover the answers with Dr Ron 
Neller when he brings his powerfull 
massages at the morning and after-
noon programs this Sabbath. He will 
present some of the faith-affirming 
evidence that will astound you! 
 

11 am – Genesis in the Modern World 
  2 pm – Our Flood Scarred World 
 

For all who want to hear 
Dr. Ron Neller’s afternoon 
lecture we will have an 
opportunity to have a 
meal together in the 
church hall, after church service. 
Our catering team prepared a  
delicious soup and a bread roll. 
All welcome! 

This quarter features the TRANS-
EUROPEAN DIVISION (TED), which  

includes the countries of Albania, 
Bosnia-Herzegovina, Croatia, 
Denmark, Estonia, Finland, Greece, 
Greenland, Hungary, Iceland, Ireland, 
Latvia, Lithuania, Montenegro,  
Netherlands, Norway, Poland, Serbia, 
Slovenia, Sweden, Macedonia, United  
Kingdom, the southern portion of 
Cyprus, and the Aland Islands. 
 

This division is home to 204.8 million 
people. Total Seventh-day Adventist 
membership in the Trans-European 
Division is 85,289, giving a ratio  
of one Adventist for every 2,401  
people.   
 

While European countries are  
sometimes known as being very  
secular, you will find in this quarter’s  
stories wonderful examples of how 
God is working with people even 
within very secular settings to  
draw them to Himself and into His 
Church. 

 

OPPORTUNITIES: 
The Thirteenth Sabbath Offering 
this quarter will help to: 
— build a Seventh-day Adventist 
Church in Dublin, Ireland. 
— build a men’s dormitory at the 
Adventist secondary school in  
Marusevec, Croatia. 
— renovate an evangelistic internatio-
nal youth center in Oslo, Norway. 
— build a television studio for Hope 
Channel (Poland) in Warsaw. 
 

Let us put aside 13th Sabbath  
offering to support the work of God,  
to which we have all been called.   

Creation Ministries is a well known 
organisation promoting biblical model 
of life origins on this planet: the Six-
day Creation Week.  
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 All Conference  announcements 
can be found in the latest VICON – 
see the notice board in the foyer. 

Sons of Korah  
Saturday March 25 
Stairway Church Vermont 
171 Rooks Rd,  8:00pm 

Tickets available NOW from our 
website: sonsofkorah.com 

Which is the myth,  
God or evolution?  
 

Louis Bounoure, director of France’s 
Strasbourg Zoological Museum and 
professor of biology at the University  
of Strasbourg stated:  
“Evolution is a fairy tale for  
grown-ups. This theory has helped 
nothing in the progress of science. It  
is useless” (Federer, p.61). 
 

Professor Bounoure, though right 
about evolution, was wrong about  
one thing. Rather than being useless, 
evolution is quite useful if one wants 
to reject the idea of God.  
 

The theory of evolution, long taught in 
schools and assumed to be true by 
many in the scientific community, is 
increasingly questioned by  
scientists and university professors in 
various fields.  
 

Why do questions arise? It is because, 
as scientific knowledge has increased, 
researchers have not been able to  
confirm basic assumptions of the  
evolutionary theory - and in fact some 
have been refuted outright.  
 

http://oolon.awardspace.com/
CreationOrEvolution2.htm 

Evolutionists have no proof for  
evolution; they simply believe in it. 
 

 

https://www.amazon.com/forum/
evolution? 

Camp Elmore 2017  
13 – 17 April 
Plan to be there – Don’t miss this 
wonderful time of fellowship and  
Spiritual Feast. Great Programs for all 
ages!   Online bookings option is avai-
lable now! Go to: Vic.adventist.org.au 
and Click on Big Camp (application 
form will be there).   

What can be more foolish than 
to think that all this rare fabric of  
heaven and earth could come by 
chance, when all the skill of art is 
not able to make an oyster! 
 

— Jeremy Taylor 

http://sonsofkorah.com/


_________________________________________________________________________ 

 Obecność ostatniej soboty / last Sabbath attendance: 190 

Wishing you Birthday joy  
wrapped in God’s love!  

Wiele życzeń urodzinowych 
otulonych Bożą miłością! 

last week: 
Les Wasilewski  13.3 
Charlotte Jaworski 14.3  
Tomek Korostenski  16.3 
Krystyna Wawrzyniak  16.3 

next week: 
Claudia Jozwiak 19.3 
Nikolai Millen 19.3 
Emilia Patryarcha 19.3 
Tobias Mironowicz 20.3 
Michael Kane 24.3 
Piotr Połoński 25.3 

_________________________________________________________________________ 

 

11.00 am  Genesis in the Modern World 

  2.00 pm  Our Flood Scarred Earth 

    Dr Ron Neller 

      Saturday 18 March 2017 


