
 

from God’s Book: 
 

“For I know the plans I have 
for you,” declares the LORD, 
“plans to prosper you and not 
to harm you, plans  to  give  
you  hope  and a future”.  
 

—Jeremiah 29:11  NIV 

z Bożej Księgi: 
 

„Bo dobrze znam zamysły, które zamy-
ślam wobec was – brzmi wypowiedź Je-
howy – zamysły co do pokoju, a nie co do 
nieszczęścia, by wam zapewnić przy-
szłość i nadzieję”. 
 

—Jeremiasz 29:11 PNŚ 
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Dandenong Polish-Australian Seventh-day Adventist Church 
Polsko-Australijski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego  
 

 

100  James Street, Dandenong 3175   www.dandypolish.org.au 
Pastor:  Roman Chalupka  ph. 0432 058 233   

  

SUNSET / ZACHÓD SŁOŃCA: 
Today / Dzisiaj – 8:44 pm     
Friday 11 January / Piątek 11 stycznia – 8:43pm     

WELCOME!  
We are glad you came to join us to celebrate the goodness and greatness of our God.  
Let the light shining from the Word of God be a blessing for each person participanting 
in the service.  
 

WITAMY ! 
Cieszymy się, że przyszedłeś, aby razem  z nami  sławić dobroć i wielkość naszego 
Boga.  Niech światło  jaśniejące ze Słowa Bożego będzie błogosławieństwem dla 
każdego uczestnika nabożeństwa.  

____________________________________________________________ 
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Host:  Milena Kowalski 

Elder: Michael Olszewski 

Sermon: Pr Jan Pollok  

Sermon Interpreter: Przemek Wrzos 
 

Offering:  Education 

Koordynator: Milena Kowalska 

Starszy Zboru: Michał Olszewski 

Kazanie: Pr Jan Pollok  

Tłumacz: Przemek Wrzos 
 

Dary:  Edukacja 

12 JANUARY / 12 STYCZNIA  2019 

13th Sabbath: $1,242.10 
New church building in Vic: $418.50 

13. Sobota: $1,242.10 
Nowe budynki kościelne w Wikt: $418.50 

         last sabbath offering / dary z ubiegłej soboty  

               preaching schedule / plan usługiwania  

                              services / dyżury 

 
 
 

5 JANUARY / 5 STYCZNIA  2019 

 

Koordynator: Michał Olszewski 
– Studium biblijne w grupach 
– Segment Misyjny –  
 

– Dary misyjne 

 

Host: Michael Olszewski 
– Bible study in small groups 
– Mission Segment –  
  

– Mission Offering 

Host: Michael Olszewski 

Sermon: Br Peter Grochocki 

Interpreter: Henry Wawruszak 
 

Elder: Michael Olszewski 
 
 

Offering: Local church budget 

Koordynator: Michał Olszewski 

Kazanie: Br Piotr Grochocki 

Tłumacz: Henryk Wawruszak 

Starszy Zboru: Michał Olszewski 
 
 

Dary:  Budżet lokalnego zboru 

_____________________ __________________ 
9:30 am SABBATH SCHOOL 

11:00 am CHURCH SERVICE  _____________________ __________________ 

            5.01.19:   Br Peter Grochocki  
          12.01.19:   Pr Jan Pollok  
          19.01.19:   Pr Michael Lilikakis 
          26.01.19:   Pr Roman Chalupka  
 

            2.02.19:   Pr Fraser CattonPr Michael Lilikakis 
            9.02.19:   Br Boris Silva  
          16.02.19:   Pr Roman Chalupka (Wieczerza Pańska/Lord’s Supper) 
          23.02.19:   “One Accord”  



                            ogłoszenia dla zboru 
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Boża Spiżarka:  
Dla przypomnienia podajemy, że 
produkty najbardziej pożądane to: 

makaron, sosy do makaronu, dżem, 
peanut butter, Vegemite, Weet–Bix, 
cornflakes, mleko UHT, 2. minuto-
we kluski, ryż, herbatniki, kraker-
sy, oraz  PRODUKTY PUSZKOWE:  
buraczki, kukurydza, owoce, fasola, 
tuńczyk itp.  

Z góry dziękujemy! Niech PAN  
błogosławi wszystkich ofiarodawców. 
 

—Dział Usług Społecznych ♥♥♥ 

Youth Sabbath ZA TYDZIEŃ 
Sobota 12 stycznia 

Wspólny obiad ZA TYDZIEŃ  
Sobota 12 stycznia 
 

Tradycyjnie,  
przynosimy to,  
co najlepsze, i  
z myślą o gościach. 

Klub Seniora  MARANATHA 
Pragnę powiadomić że we wtorek  
15 stycznia 2019 o godzinie 10.30 
wznawiamy cotygodniowe spotkania 
klubu Seniora „Maranatha” przy na-
szym kościele. Klub będzie funkcjono-
wał na podobnych zasadach jak do  
tej pory. 
 

Z przyrządowej organizacji dostaliśmy 
AUTOBUSIK, który będzie przywoził i 
rozwoził naszych seniorów do domów. 
Będzie parkował przy kościele i będzie 
do dyspozycji klubu w każdy wtorek. 
Planujemy wykorzystywać go również 
zwiedzając ciekawe miejsca w naszej 
okolicy. Wszystkich chętnych do ko-
rzystania z tej usługi proszę o zgłosze-
nie się do s. Małgosi Smalec – tel.  
0401 021 526 a także do mnie tzn. 
Zygmunta Ostrowskiego.  
Mój nr. tel.  0421 753 754  
 

Proszę podać na kartce nazwisko, 
imię, adres i numer telefonu do  
10 stycznia 2019 roku. 
 

S. Małgosia Smalec będzie prowadzić 
zajęcia z Seniorami a także zabierać 
niektórych do klubu i rozwozić ich do 
domów. Jak zwykle Pr. Chalupka i 
inni będą służyć strawą duchową, a 
nasze siostry „kucharki” będą przygo-
towywały smaczne posiłki.  
 

Zapraszam tych którzy jeszcze nie byli 
członkami klubu aby nimi zostali, 
będą mogli spędzić więcej czasu nie 
tylko wśród braci i sióstr w sobotę ale 
będą mieli możliwość praktycznie dzie-
lić się swoją wiarą z wszystkimi człon-
kami klubu a szczególnie z tymi którzy 
nie są członkami kościoła Adwenty-
stów. Maranatha – Pan Przychodzi! 
 

—Prezes, Zygmunt Ostrowski. 

Spotkanie Komitetu  
Polonijnego  ZA TYDZIEŃ  
Niedziela 13 stycznia 
 

Pastorzy polskich zborów w Austra-
lii spotkają się na obradach Małego 
Komitetu Polonijnego w niedzielę 13 
stycznia. Z tej okazji już w sobotę 
12 stycznia będziemy gościć w  
Melbourne pr Jana Jankiewicza, 
który będzie przemawiał w Zborze 
Wantirna PL, i pastora Jana  
Polloka, który będzie służył kaza-
niem w naszym Zborze. 
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      spotkania cykliczne 

Spotkania modlitewne w 
kościele  
 

Poniedziałek 7 stycznia, 7pm  

        myśi na dzisiaj 

Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego radia 3ZZZ  

Środy, godzina 22.00 – 23.00 

FM  92.3MHz 

Dziękuję... 
Dziękuję ludziom, którzy mnie  
przewrócili. Dzięki nim poznałam tych 
najpiękniejszych, którzy próbowali 
mnie podnieść.  
Dziękuję tym, którzy pokazali mi 
smak goryczy. Dzięki temu mogę  
doceniać bardziej smak szczęścia. 
Dziękuję tym, którzy odeszli na  
własne życzenie. Dzięki temu mogłam 
zobaczyć kto zostanie naprawdę. 
Dziękuję tym, którzy próbowali  
podstawić mi nogę. Dzięki temu mój 
sukces smakował jeszcze lepiej.  
Dziękuję tym, którzy pokazali mi co  
znaczy strach. Dzięki nim mam  
większą odwagę. Dziękuję i tym,  
którzy próbowali odebrać nadzieję. Bo 
pokazali, że jest nieśmiertelna.  
 

—K.Kowalewska 

Gdy wchodzisz w Nowy Rok, 
pamiętaj: 
 

Trzymaj się z daleka od ludzi, którzy 
nie dość że nie przyznają się do  
własnych błędów, to jeszcze zrzucają 
winę za nie na ciebie. 
 
Nigdy nie pozwól, aby złośliwość 
ludzi zabiła w tobie DOBRO i radość 
życia. 
 
Omijaj ludzi manipulujących, którzy 
nie dość, że cię skrzywdzą, to jesz-
cze zachowują się tak, jakby to oni 
byli skrzywdzeni przez ciebie. 

NIEDŁUGO! 

Zwycięstwo... 
W tym kolejnym roku, który się  
rozpoczął, możemy doświadczyć wiele 
ataków ze strony węża i jego potom-
stwa, ale nie powinniśmy rozpaczać. 
Jezus jest naszym Zbawicielem i 
Obrońcą.  
Możemy czuć się szczęśliwi, ufając 
Jego sile.  
Możemy zostać zranieni i kuleć  
wskutek naszych urazów, ale Pan 
zdepcze głowę węża i przez wiarę  
możemy mieć zwycięstwo tu i teraz,  
a w przyszłości panować z Jezusem.  
/Psalm 5:12,13/ 
 

—z Biuletynu Wantirna PL 5.1.2019 

Unikaj toksycznych ludzi! 
Toksyczni ludzie to ci w twoim  
otoczeniu, którzy próbują nad tobą 
dominować. Dążą do tego, by cię 
kontrolować, nie zwracając uwagi  
na twoje potrzeby.  
 

—z internetu - autor nieznany  
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____________________________________________________ 

Biuletyn: Nadsyłanie ogłoszeń do 
Biuletynu – do wtorku, 9 pm 
 

Grażyna Jankiewicz   
0418 595 414  graciela6@gmail.com 

Bulletin: notices submission DEADLINE: 
Tuesday, 9 pm    

Editor: Grace Jankiewicz   
0418 595 414  graciela6@gmail.com 

____________________________________________________ 

kalendarz / calendar 

kontakty / contacts  

_________________________________________________________________________ 

07.01.19 Pon/Monday – Nabożeńtwo modlitewne w kościele  

12.01.19 Sobota/Saturday 
– Youth Sabbath 
– Wspólny  lunch/Potluck lunch 

13.01.19 Niedziela/Sunday – Obrady Komitetu Polonijnego  

15.01.19 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha  

25  –28.01 Friday—Monday – Joining Christ In The Harvest Training 2019  

28.01.19 Pon/Monday – Australia Day Public Holiday  

16.02.19 Szabat/Sabbath – Wieczerza Pańska/Communion Service  

Church bookings diary: Henry Wawruszak   

____________________________________________________ 

Pierwszy  Starszy Zboru ▪ Head Elder 
Henry Wawruszak   
  

Starsi Zboru ▪ Elders: 
  

Zbyszek Wrzos   

Jarek Kania   

Michael Olszewski   
  

Sekretarz Zboru ▪ Church Clerk 
Marzena Kania   
  

Skarbnik Zboru ▪ Church Treasurer 
Wojtek Klauza  
  

Ewangelizacja ▪ Personal Ministries 
Przemek Wrzos   
  

Szkoła Sobotnia ▪ Sabbath School 
Tomek Chalupka   

  

Starszy Diakon ▪ Head Deacon 
Marek Smalec   
  

Starsza Diakonisa ▪ Head Deaconess 
Barbara Ostrowska   
  

Kierownik Młodzieży ▪ Youth Leader 
Valentina Olszewski   
  

Safe Places 
Małgosia Kelly   
  

Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop 
Marzena Kania   

  

Klub Seniora MARANATA 
Zygmunt Ostrowski  
  

Opiekun kościoła ▪ Church Caretaker 
Józef Kasprzak   

Radosnego Nowego Roku dla czytelników  
Biuletynu 
 

Podobnie jak nowy kwiat rozprasza wokół zapach  
i świeżość, niech nowy rok wniesie nowe piękno  
i świeżość do Twojego życia.  —edytor Biuletynu 

Church Bulletin 1,  5 January 2019  



church life 
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Lord’s Pantry  
We would be very grateful if you 
could continue to supply the Pantry: 
 

pasta, pasta-sauce, jam, vegemite, 
weet-bix, cornflakes, UHT milk, rice, 
2-min noodles, biscuits, crackers, 
peanut butter, tinned corn, beetroot, 
fruit, beans, tuna, etc.  
 

May God bless you for your generous 
hearts! 
 

—Community Services Department ♥ ♥ ♥ 

IntraVic  

Did you know that you can sign up 
for IntraVic to receive it by email?  If 
you would prefer to receive it this way 
go to vic.adventist.org.au and sign up  
under the news and notices tab. 

conference news 

Joining Christ In The Harvest 
Training 2019  
25—28 January  (Australia Day Weekend) 
Nunawading Christian College 
 

He said to His disciples “The harvest is 
plentiful but the workers are few. Ask the 
Lord of the Harvest to send out workers 
into His field” – Matt 9:37 
 

Come to be train how to be an  
effective worker for Christ. You will be 
thought how to look for interest, how 
to give Bible study, how to  
answer objection and most  
importantly, how to win decision for 
Christ. 
 

This training will be conducted with 
partnership from It is Written (with  
evangelist Pr. Eric Flickinger and 
Evangelism coordinator Pr. Yves 
Monnier.  
 

The $75 per-person registration fee 
cover the training material & meals. 
 

Register Online at https://
vic.adventist.org.au  

SOON! 

Youth Sabbath NEXT WEEK 
Sabbath 12 January 

Potluck Lunch NEXT WEEK 
Sabbath 12 January 
Just a kind reminder that  
all families contribute  
their favourite dishes  
(savoury and dessert)  
to share while we  
fellowship and enjoy  
each other’s company  

https://vic.adventist.org.au
https://vic.adventist.org.au
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Skype Prayer Meeting  
An invitation to all who wish to join 
our Skype Prayer Meeting on 
Wednesday evenings at 7.30pm (we 
logon at 7.20pm) in the comfort of 
your own home through SKYPE. 
Please ring Steve Wong any time on  
0419 324 245 to set up prior the 
prayer meeting. 

A weekly GraceNote 

Communication  
If you are involved in communicating 
in your church, whether it is on the 
audio-visual team, managing your 
church’s social media, or as the 
church communications secretary, 
and anything in between… or perhaps 
you don’t have any particular role but 
would like to know what is going 
on,  or would like to use your digital  
skills for Christ, then Victorian  
Adventist Communications needs you!  
We have a regular email designed to 
keep our communicators communi-
cating. Keeping the local church and 
the conference communications de-
partment in sync.  
So please go to Vic.adventist.org.au 
under the news and notices tab and 
sign up. 

to think through... 

 

Only a lingering belief in God’s  
persistent grace explains our  
optimism that our lives can be happier 
in the new year.   
 

If there were no such thing as grace— 
if we were forced to drag the chains of 
sin and brokenness behind us for all 
time—we’d see nothing in the first of 
January beyond another gray-grim 
calendar page.   
 
But 2019 offers light and hope  
because the gospel promises that 
Christ forgets what Christ forgives—
that all our foolishness and spite is 
gently washed away when we believe 
in Him.  
 
Through grace, this new year can  
become that season of humility, deep 
peace, and reconciled relationships of 
which we’re always dreaming.   
 
There’s just one resolution worth  
making this—and every—New Year’s 
Eve:  
“By grace, I’ll stay in grace.”  
 
—Bill Knott, Adventist Review Editor  

Happy New Year to  
All Bulletin Readers 
 

Just as a new blossom spreads  
fragrance and freshness around, may 
the new year add a new beauty and 
freshness into your life.. 
 

 

––Bulletin Editor 

from Adventist Review Editor  

Before you step into 2019 be sure to 
cancel your subscriptions to other 
people’s drama and negativity. 
 

—Unknown 

Keep your distance from people who 
will never admit they are wrong and 
who always try to make you feel like 
it’s your fault. —Unknown 



_________________________________________________________________________ 

obecność ubiegłej soboty / last Sabbath attendance: 120 

last week: 
 
 

Jurek Kwaśniewski 1.1 
Zdzisław Widuch 1.1 
Helena Kamińska 3.1 
Alicja Wrzos 4.1  

next week: 
 
 

Karolina Zacharzewska 6.1 
Kamil Podsiadły 9.1 
Alina Widuch 9.1 

Jeśli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka 
nieprawość, zaiste wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i 
nieustraszony, wtedy też zapomnisz o udręce i będziesz ją wspominał jak wody, które 
przepłynęły, i jaśniejsze niż południe wzejdzie ci życie, a choćby ciemność zapadła, będzie 
ona jak poranek. Możesz ufać, bo jeszcze jest nadzieja; pewny ochrony położysz się  
bezpiecznie. —Joba 11:14-18 BW 
_________________________________________________________________________ 

Zmarła siostra Lucyna Nawrot 
Siostra Lucyna Nawrot, przeżywszy 88 lat, zmarła w środę  
2 stycznia z nadzieją w sercu na Przyjście Pana Jezusa i  
zmartwychwstanie do życia wiecznego! 
 

Bratu Nawrotowi i całej rodzinie składamy wyrazy serde- 
cznego współczucia, wierząc, że już niedługo spotkamy  
naszych bliskich w poranku zmartwychwstania. Niech  
Pan będzie z Wami i posila w tych smutnych chwilach. 
 

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 10 stycznia 2019  
o godzinie 10:30am w Cirrus Chapel na cmentarzu  
Bunurong Memorial Park, Dandenong South.   

 

_________________________________________________________________________ 


