
 

from God’s Book: 
 

„Trust in the Lord with all your 
heart, And lean not on your own 
understanding; In all your ways 
acknowledge Him, And He shall 
direct your paths”. 
 

—Proverbs 3:5-6  NKJV 

z Bożej Księgi: 
 

„Zaufaj Panu z całego serca i nie 
polegaj na własnym rozumie! Pamię-
taj o NIM na wszystkich swoich dro-
gach, a ON prostować będzie twoje 
ścieżki ”. 
 

—Przypowieści Salomona 3:5-6 BW 

____________________________________________________________ 
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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 – 8:43 pm     
Friday 18 January / Piątek 18 stycznia – 8:41pm     

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:  Dorcas’ Team 

Elder: Michael Olszewski 

Mession Segment: Pr M. Lilikakis 

Sermon: Pr Michael Lilikakis 

Sermon Interpreter: Jack Patryarcha 

Offering:  Local church budget 

Koordynator:  zespół Tabity 

Starszy Zboru: Michał Olszewski 

Segment Misyjny: Pr M. Lilikakis 

Kazanie: Pr Michael Lilikakis 

Tłumacz: Jacek Patryarcha 

Dary:  Budżet lokalnego zboru 

19 JANUARY / 19 STYCZNIA  2019 

Anonymous:  $320,  $25,  $45,  $500  $100 
                                $50,  $500,  $50,  $90        
Sabbath School: $361.10 
Local Budget: $560.95 
Building Fund: $747.00 
Dorcas: $30.00 

Bezimienne: $320,  $25,  $45,  $500  $100 
                              $50,  $500,  $50,  $90        
Szkoła Sobotnia: $361.10 
Lokalny budżet: $560.95 
Fundusz Budowlany: $747.00 
Tabita: $30.00 

         last sabbath offering / dary z ubiegłej soboty  

               preaching schedule / plan usługiwania  

                              services / dyżury 

 
 
 

12 JANUARY / 12 STYCZNIA  2019 

 

Koordynator: Michał Olszewski 
– Studium biblijne w grupach 
– Segment Misyjny – Pr Jan Pollok 

– Dary misyjne 

 

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

– Mission Offering 

Host: Michael Olszewski 

Sermon: Pr Jan Pollok 

Interpreter: Przemek Wrzos 
 

Elder: Michael Olszewski 

Offering: Education 

Koordynator: Michał Olszewski 

Kazanie: Pr Jan Pollok 

Tłumacz: Przemek Wrzos 

Starszy Zboru: Michał Olszewski 

Dary:  Edukacja 

_____________________ __________________ 
9:30 am SABBATH SCHOOL 

11:00 am CHURCH SERVICE  _____________________ __________________ 

          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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Spotkanie modlitewne w 
kościele  
 

Poniedziałek 14 stycznia, 7pm  

Youth Sabbath DZISIAJ 
Sobota 12 stycznia 

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 

Wspólny obiad DZISIAJ  
Sobota 12 stycznia 
 

Zapraszamy na obiad do holu 
kościelnego po zakończonym  
nabożeństwie – szczególnie, jeśli 
jesteś gościem! 

Spotkanie Komitetu  
Polonijnego  JUTRO  
Niedziela 13 stycznia 

Zebranie Rady Zboru 
20 stycznia, 6:00 pm 
  

Prośba do Radnych i członków Zboru, 
którzy chcą wnieść punkt na Agendę:  
Proszę je nadesłać to do środy  
wieczora, 16 stycznia, do sekretarza 
Zboru. Tematy podane po tym termi-
nie przeniesione  zostaną na kolejne 
posiedzenie Rady Zboru. 
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        myśi na dzisiaj 

niedługo !  

Polskie audycje radiowe 
programu etnicznego radia 3ZZZ  

Środy, godzina 22.00 – 23.00 

FM  92.3MHz 

Na rok 2019 
Już rok nowy następuje,                                                                                                      
każdy jakoś się szykuje.                                                                                                     
Co się teraz tu wydarzy,                                                                                                     
myśl umysły nasze praży.                                                                                                     
Głody mory i wojenki,                                                                                                        
i co jeszcze Boże wielki!?                                                                                                   
No a Jezus odpowiada,                                                                                                        
nie dla ciebie to jest biada.                                                                                                
Tak! Ja światem tym kieruję,                                                                                                 
spokój duszy ofiaruję.                                                                                                       
Przyjdź i serce oddaj swoje,                                                                                                 
bierz błogosławieństwa moje,                                                                                                 
Które darmo ludziom daję,                                                                                                    
z łaski – dzisiaj  rozdaję.  
     

—Andrzej Tomasiuk 1.01.2019                                                                                                                             

Przygotuj się, abyś mógł być tęczą w 
czyjejś chmurze – w chmurze kogoś, 
kto może nie wygląda tak jak ty, może 
nie nazywa Boga tym samym imie-
niem – jeśli w ogóle wzywa Boga… 
może nie spożywa takich samych 
potraw i w dodatku przygotowanych 
inaczej jak ty to robisz, może nie tań-
czy twojego tańca ani nie mówi twoim 
językiem. Ale bądź błogosławieństwem 
dla kogoś…           
 

—Dr. Maya Angelou  

Noworoczna Modlitwa 

Nowy rok rozwija się – jak kwiat ze 
szczelnie zwiniętymi płatkami,  
ukrywającymi swoje piękno.  
Panie, niech ten rok będzie pełen 
wspaniałych rzeczy, niech przyniesie 
ciepło w naszych relacjach z innymi; 
siłę, aby pomagać tym, którzy  
potrzebują naszej pomocy oraz pokorę 
i otwartość, aby móc przyjąć pomoc 
od innych.  
Idźmy naprzód z wielką nadzieją, że 
wszystko może być możliwe z TWOJĄ 
pomocą i według TWOICH  
wskazówek. 
 

—autor nieznany 

Jestem Nowym Rokiem    
Jestem Nowym Rokiem.  
Jestem pierwszą stroną w twojej  
księdze czasu. 
Jestem dla ciebie kolejną szansą na 
sztukę życia.  
Jestem okazją do wypróbowania tego, 
czego nauczyłeś się o życiu w ciągu 
ostatnich dwunastu miesięcy. 
Wszystko, czego szukałeś i nie  
znalazłeś, ukryte jest we mnie i czeka, 
abyś szukał z większą determinacją. 
Wszystko, czego nie udało ci się  
osiągnąć, jest moim, aby przyznać ci 
wtedy, gdy będziesz miał mniej 
sprzecznych pragnień. 
Wszystkie niespełnione marzenia i 
nadzieje, niezrealizowane plany, brak 
wiary – wszystko to drzemie i czeka na 
przebudzenie poprzez silny dotyk 
celu. 
Jestem twoją możliwością do  
odnowienia wierności TEMU, który 
powiedział: „Oto czynię wszystko  
nowe”. 
 

—Bible Illustrator 
http://www.remedyspot.com/ 



5                                

Church Bulletin 2,  12 January 2019  

____________________________________________________ 

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  

_________________________________________________________________________ 

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   

  

Opiekun kościoła ▪ Church Caretaker 
Józef Kasprzak   
  

Klub Seniora MARANATA 
Zygmunt Ostrowski  

12.02.19 Szabat/Sabbath 
– Youth Sabbath 
– Wspólny  lunch/Potluck lunch 

13.01.19 Niedziela/Sunday – Spotkanie Komitetu Polonijnego  

14.01.19 Pon/Monday – Zebranie modlitewne w kościele  

15.01.19 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha  

20.01.19 Niedziela/Sunday – Zebranie Rady Zboru/Board Meeting  

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  9708 0426 

____________________________________________________ 
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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 TODAY 
Sabbath 12 January 

Potluck Lunch TODAY 
Sabbath 12 January 
You are all invited to join us for the 
lunch after Divine Service today. 
Have a happy time of fellowship over 
lunch with friends and new  
acquaintances. 
  

Church Board Meeting  

Sunday 20 January at 6pm 
  

All agenda points should be  
submitted to the church clerk by  
Wednesday night (January 16). 
Topics submitted after this date will 
be transferred to the next Board  
Meeting.  

https://vic.adventist.org.au
https://vic.adventist.org.au
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to think through... 

If you are a believer, then you learned 
Christ from another believer.  
Your story—ups and downs and still 
unfinished—is still a testament to 
grace. 
 

Someone loved you for no reason. 
Someone taught you the reality of the 
unseen world. Someone shared with 
you the power and efficacy of prayer. 
Someone built the confidence you 
have in Him who holds all things 
together.  
 

Your shiny faith is the new link in a 
centuries-old chain of sharing that 
began when fishermen and tax  
collectors dropped nets and coins to 
follow after Jesus.  
 

So pause today to thank the risen 
Lord for grace that came to you 
through kindness from a modern-day 
disciple. And then, be like the one 
who shared their faith with you.  
 

Keep adding links: keep adding hope. 
For this chain is the symbol of  
unfettered joy and freedom. 
 

And stay in grace. 
 

—A Weekly GraceNote from  
Adventist Review Editor Bill Knott 

 

Prepare yourself so that you can be a 
rainbow in somebody else’s cloud. 
Somebody who may not look like you, 
may not call God the same name you 
call God—if they call God  
at all—you see? And may not eat the 
same dishes prepared the way you do, 
may not dance your dances, or speak 
your language. But be a blessing to  
somebody; that’s what I think. 
 

—Dr. Maya Angelou 

I Am the New Year   
I am an unspoiled page in your book 
of time.  
I am your next chance at the art of 
living.  
I am your opportunity to practice 
what you have learned about life  
during the last twelve months. 
All that you sought and didn’t find is 
hidden in me, waiting for you to  
search it but with more determina-
tion. 
All the good that you tried for and 
didn’t achieve is mine to grant when 
you have fewer conflicting desires. 
All that you dreamed but didn’t dare 
to do, all that you hoped but did not 
will, all the faith that you claimed but 
did not have—these slumber lightly, 
waiting to be awakened by the touch 
of a strong purpose. 
I am your opportunity to renew your 
allegiance to HIM who said, “Behold, I 
make all things new.” 
 

—Bible Illustrator 
http://www.remedyspot.com/ 

New Year Prayer 
A new year is unfolding—like a  
blossom with petals curled tightly 
concealing the beauty within.  
Lord, let this year be filled with the 
things that are truly good—with the 
comfort of warmth in our relations-
hips, with the strength to help those 
who need our help and the humility 
and openness to accept help from 
others.  
As we make our resolutions for the 
year ahead, let us go forward with 
great hope that all things can be po-
ssible—with Your help and guidance. 
 

—Unknown  

https://adventistreview.us11.list-manage.com/track/click?u=4495d10206620dcec56ea26b2&id=7c2a9c6cb5&e=051f3bba66


____________________________________________________ 

obecność ubiegłej soboty / last Sabbath attendance: 129 

_________________________________________________________________________ 

next week: 
 
 

Violetta Czapnik 13.1 
Stanisław Lewandowski 18.1 
Zofia Patryarcha 18.1 

last week: 
 
 

Karolina Zacharzewska 6.1 
Kamil Podsiadły 9.1 
Alina Widuch 9.1 

Oto wydarzenia dawniejsze już się 
dokonały, a to, co ma nastać,  

zwiastuję; zanim zacznie kiełkować, 
opowiem je wam.    

 

Izajasz 42:9   BW 


