
 

from God’s Book: 
 

“Pour out all your worries, frustrations 
and burdens upon HIM, because HE 
cares for you.” 
 

—1 Peter 5:7  Remedy New Testament 

z Bożej Księgi: 
 

„Wszelką troskę swoją złóżcie na 
NIEGO, gdyż ON ma o was stara-
nie ”. 
 
 

—1 Piotra 5:7 BW 

____________________________________________________________ 
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Polsko-Australijski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego  
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Pastor:  Roman Chalupka  ph. 0432 058 233   

  

SUNSET  /  ZACHÓD SŁOŃCA: 
Today / Dzisiaj – 8:41 pm     
Friday 25 January / Piątek 25 stycznia – 8:37pm     

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:  Ryszard Widuch 

Elder: Michael Olszewski 

Mession Segment: Pr R. Chalupka  

Sermon: Pr Roman Chalupka 

Sermon Interpreter: Przemek Wrzos 

Offering:  Adventist Youth 

Koordynator:  Ryszard Widuch 

Starszy Zboru: Michał Olszewski 

Segment Misyjny: Pr R. Chalupka  

Kazanie: Pr Roman Chalupka 

Tłumacz: Przemek Wrzos 

Dary:  Młodzież Adwentystyczna 

26 JANUARY / 26 STYCZNIA  2019 

Anonymous:  $20,  $200,  $50,  $100  $490 
Sabbath School: $650.25 
Education: $764.95 
Building Fund: $400.00 
Dorcas: $20.00 
ADRA: $20 

Bezimienne: $20,  $200,  $50,  $100  $490 
Szkoła Sobotnia: $650.25 
Edukacja: $764.95 
Fundusz Budowlany: $400.00 
Tabita: $20.00 
ADRA: $20 

         last sabbath offering / dary z ubiegłej soboty  

               preaching schedule / plan usługiwania  

                              services / dyżury 

 
 
 

19 JANUARY / 19 STYCZNIA  2019 

 

Koordynator: zespół Tabity 
– Studium biblijne w grupach 
– Segment Misyjny – Pr M. Lilikakis 

– Dary misyjne 

 

Host: Dorcas Team 
– Bible study in small groups 
– Mission Segment – Pr M. Lilikakis 

– Mission Offering 

Host: Dorcas’ Team 

Sermon: Pr Michael Lilikakis 

Interpreter: Jack Patryarcha 
 

Elder: Michael Olszewski 

Offering: Local church budget 

Koordynator: zespół Tabity 

Kazanie: Pr Michael Lilikakis 

Tłumacz: Jacek Patryarcha 

Starszy Zboru: Michał Olszewski 

Dary:  Budżet lokalnego zboru 

_____________________ __________________ 
9:30 am SABBATH SCHOOL 

11:00 am CHURCH SERVICE  _____________________ __________________ 

          19.01.19:   Pr Michael Lilikakis 
          26.01.19:   Pr Roman Chalupka  
 

            2.02.19:   Pr Fraser Catton – Pastor of The Oasis SDA Church  
            9.02.19:   Br Boris Silva  
          16.02.19:   Pr Roman Chalupka (Wieczerza Pańska/Lord’s Supper) 
          23.02.19:   Group “One Accord”–  Special Music Service  

 



                            ogłoszenia dla zboru 
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Spotkanie modlitewne w 
kościele  
 

Poniedziałek 21 stycznia, 7pm  

Polskie audycje radiowe 
 

programu etnicznego radia 3ZZZ  
 

ŚRODY, godzina 22.00 – 23.00 

FM  92.3MHz 

Zebranie Rady Zboru JUTRO 

Niedziela 20 stycznia, 6:00 pm 
Boża 
    Spiżarka 

________ 
Dla przypomnienia  
podajemy, że produ- 
kty najbardziej pożą- 
dane to: makaron, sosy  
do makaronu, dżem, peanut  
butter, Vegemite, Weet–Bix,  
cornflakes, mleko UHT, 2. minutowe 
kluski, ryż, herbatniki, krakersy, 
oraz PRODUKTY PUSZKOWE:  
buraczki, kukurydza, owoce, fasola, 
tuńczyk itp. Z góry dziękujemy! 
Niech PAN błogosławi wszystkich 
ofiarodawców. 
 

—Dział Usług Społecznych  JUTRO 
Niedziela 20 stycznia 

Wygląda na to, że doczekaliśmy się 
dobrej pogody, sprzyjającej wykonaniu 
naszej pracy charytatywnej! 
 

Prosimy zatem o ochotników na jedną 
godzinę, od 7 rano. Potrzebujemy Was 
do pomocy  przy wynoszeniu rzeczy z 
pokoju Tabity na parking kościelny  
(w sprzedawaniu artykułów zaangażo-
wani są jedynie członkowie Tabity). 
 

Jeśli jeszcze nigdy nie pomagałeś nam 
w tym przedsięwzięciu – teraz masz 
okazję, aby zadebiutować!  
Z góry dziękujemy!  
 

—Kierownictwo Tabity  

Nauka potwierdza, że potrzebujemy 
przynajmniej czterech podstawowych 
elementów, aby przetrwać:  
 

1. Woda  
2. Powietrze  
3. Pokarm  
4. Światło  
 

Popatrz, co BIBLIA mówi o Jezusie:  
1. Jestem Żywą Wodą  
2. Jestem Tchnieniem Życia  
3. Jestem Chlebem Życia  
4. Jestem Światłem Świata 
 

Nauka ma rację. Potrzebujemy 
Jezusa, aby żyć!  

_________________________ 
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        myśi na dzisiaj 

Ziarenka – refleksje  
“Ziarnem jest Słowo Boże.”—Ew. Łuk. 8:11 
 

“Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól 
zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic 
więcej już się nie przyda, tylko aby 
była precz wyrzucona i przez ludzi 
podeptana.”                    —Ew. Mat. 5:13 
 

Philip Yancey napisał: Kościół  

Gdzieś tam...  

Po prezentacji seminarium prowadzo-
nego przez wybitnego psychiatrę, 
kobieta z tyłu pokoju zadała pytanie: 
„Doktorze, co powinnam zrobić, gdy 
dojdzie do załamania nerwowego?” 
 
Lekarz potarł podbródek, zastanowił 
się przez chwilę, w końcu odpowie-
dział: „Kiedy poczuje pani załamanie 
nerwowe, niech pani wyjdzie z łóżka, 
ubierze się, wyjdzie z domu. Niech 
pani wsiądzie do samochodu, przeje-
dzie przez miasto i zrobi coś dla ko-
goś.” 
 
… „Jeśli zwrócimy naszą uwagę na 
innych, zobaczymy, że nasze własne 
trudności topią się jak lody w gorący, 
słoneczny dzień.”         —Eugene Grimm, 
Generous People  

 
Łatwiej jest pogrążać się we własnej 
niedoli, niż spojrzeć na zewnątrz na-
szego świata i dostrzec trudną sytua-
cję innych.  
Bez względu na to, jak źle się dzieje w 
naszym własnym życiu, jest miejsce 
na tej ziemi, gdzie dzieje się gorzej.  
Pomyśl o tym dzisiaj. Gdzieś tam jest 
ktoś, kto ma większe potrzeby niż 
ty i ja.  
 

https://stewardship.adventist.org  

najlepiej działa w opozycji – stanowiąc 
przeciwwagę dla wszechogarniającej 
władzy państwa. Im przyjemniejsza 
atmosfera Kościoła z rządem, tym 
bardziej rozwodnione i niekonkretne 
staje się przesłanie Kościoła...  

 
Przeczytaj Kazanie Na Górze i spróbuj 
wyobrazić sobie jakikolwiek rząd 
wprowadzający te prawa na mocy 
ustaw.  
 

▪Rząd może zamknąć sklepy i teatry w 
święto, ale nie może wymusić  
wielbienia Boga.  
▪Może aresztować i ukarać terrory-
stów, ale nie może wyleczyć ich z  
nienawiści, a już na pewno nie może 
nauczyć ich miłości.  
▪Może wprowadzić prawa, które  
spowodują, że przeprowadzenie  
rozwodu stanie się trudniejsze, ale nie 
zmusi mężów, aby kochali swoje żony, 
a żony – aby kochały swoich mężów.  
▪Rząd może dawać zasiłki biednym, 
ale nie może zmusić bogatych, aby 
okazywali im współczucie i sprawie-
dliwość.  
▪Może zabronić cudzołóstwa, ale nie 
pożądliwości; kradzieży, ale nie  
pożądania cudzej własności;  
oszustwa, ale nie pychy.  
▪Może zachęcać do pielęgnowania 
cnót, ale nie doprowadzi nikogo do 
świętości....  
 

Podsumowując: państwo nieuchron-
nie dążyć będzie do rozcieńczania 
przykazań Jezusa, zamieniając je w 
pewną formę “moralności na zew-
nątrz” – co jest dokładną odwrotno-
ścią Ewangelii łaski. 
 

“Kościół... nie jest panem ani sługą 
państwa, ale raczej jego sumieniem. 
Winien być przewodnikiem i krytykiem 
państwa, ale nigdy jego narzędziem.”  
 

—M. L. King Junior 

 
http://ziarenka-slow.blogspot.com/ 

https://stewardship.adventist.org/2002-the-attitude-of-giving.pdf
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Church Bulletin 3,  19 January 2019  

Biuletyn: Grażyna Jankiewicz   
0418 595 414    graciela6@gmail.com 
 

Nadsyłanie ogłoszeń do Biuletynu –  
do wtorku, 9 pm 

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

Submission deadline –  
Tuesday, 9 pm  

 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 MARANATHA 
Zygmunt Ostrowski  

20.01.19 Niedziela/Sunday 
– Garage Sale 
– Zebranie Rady Zboru/Board Meeting  

21.01.19 Pon/Monday – Zebranie modlitewne w kościele  

22.01.19 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  

   

 2.02.19 Sobota/Saturday – Meet And Greet  Conference Office 

16.02.19 Sobota/Saturday – Wieczerza Pańska/Communion Service  

_________________________________________________________________________ 
Church bookings diary: Henry Wawruszak  9708 0426 

____________________________________________________ 
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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  

Church Board Meeting  

TOMORROW 20 January at 6pm 

TOMORROW 
Sunday 20 January 

GREAT AND MEET 
 

To All Youth, Pathfinder, 
Adventurer Leaders & YPW’S 
  

VicYouth would like to invite you to a 
Special meet and greet to meet our 
new Assistant Youth Director,  
Rosemary Andrykanus on  
Saturday February 2 at 5:30pm.  

This will be held at the Conference 
Office and we will also have dinner. 
What do you have to do?  
Let us know if you will be able to  
attend so we can make sure we have 
enough food.  

HOPE Channel  
Hope Channel has a new home as of 
17 January 2019: To continue  
watching Hope Channel, please 
change to frequency 12518.75 in the 
menu settings of your set top box. 
Further instructions can be found at 

https://www.hopechannel.com/au/
watch/channels/hopechannel-au 

Pr John Bradshaw on  
Channel 7TWO  
It Is Written program with John  
Bradshaw is coming to Channel 
7TWO on Sunday’s at 5:30am!   
Please go to the Harvest Victoria 
webpage for more information  

https://vic.adventist.org.au/harvest-
victoria/    Get the word out! 

As usual, we need volunteers to help  
us to unload the stuff, at 7am. We 
need you to help only with moving 
things out to the parking area (only 
Dorkas members will be involved in 
selling the goods). Thank you in  
advance.                 —Dorcas’ Department 

https://vic.adventist.org.au
https://vic.adventist.org.au
https://www.hopechannel.com/au/watch/channels/hopechannel-au
https://www.hopechannel.com/au/watch/channels/hopechannel-au
https://vic.adventist.org.au/harvest-victoria/
https://vic.adventist.org.au/harvest-victoria/
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More Conference News  
(VICON)  

on the notice board in the foyer  

to think through... 

Costly Grace 
Just as there is no human life  
without oxygen, so there is no  
eternal life without the grace of 
Jesus.  
 

All other theories, strong and noble 
though they seem, are grand  
illusions that overestimate our 
goodness and underestimate God’s 
holiness. No string of sins avoided, 
or good deeds performed with vigor 
even start to bridge the gap between 
our lostness and His law.  
 

But forgiveness takes us where 
forgoing never can.  
 

Jesus loves us far too much to let 
us go on fooling others and  
ourselves about the cost of being 
saved. Only He can pay the price—
and He has paid it all.  
 

We live with gratitude when we are 
sure of grace.  
 

So stay in grace. 
 

—A Weekly GraceNote from  
Adventist Review Editor Bill Knott 

Somewhere out there 

“Following a seminar presentation 
led by a prominent psychiatrist, a 
woman in the back of the room 
asked a question: ‘Doctor, what 
should I do when I feel a nervous 
breakdown coming on?’” 
 

The doctor rubbed his chin and 
thought for a moment. Then he 
replied, ‘When you feel a nervous 
breakdown coming on, get out of 
bed, get dressed, leave your house, 
get into your car, go across town, 
and do something for somebody.’ ... 

 

“If we turn our attention toward 
others, we will see our own  
difficulties melt like ice cream on a hot, 
sunny day.”  
—Eugene Grimm, Generous People  
 

It is easier to wallow in our own  
misery than it is to look outside of 
our world at the plight of others.  
 

No matter how bad things are in our 
life, there’s a place on this earth that 
is worse. Think about that today. 
Somewhere out there, is someone 
who has greater needs than you and  
I do.  
 

https://stewardship.adventist.org/2002-the-
attitude-of-giving.pdf 

Dr Nedley Depression And  
Recovery Program  
Are you or your loved ones suffering 
from depression or anxiety? There is 
hope! The Nedley Depression and  
Anxiety Recovery Program offers  
solutions! Not only will you learn how 
to identify depression and anxiety and 
their causes, you will also enhance 
your energy levels, sleep quality, 
mood, relationships, and emotional 
intelligence. This comprehensive  
program is worth 1.4 CEU credits, 
providing positive thinking techniques, 
nutritional education, and much more 
to increase brain function, manage 
stress, live above loss, and achieve 
peak mental performance. Come to the 
FREE introductory DVD presentation 
at the weExplore Centre, 51 Morton 
St, Clayton. Bookings are essential. 
For more details, visit https://
www.meetup.com/weexplore/events  
to book your seat. Get your life back! 

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


____________________________________________________ 

obecność ubiegłej soboty / last Sabbath attendance: 167 

_________________________________________________________________________ 

last week: 
 
 

Violetta Czapnik 13.1 
Stanisław Lewandowski 18.1 
Zofia Patryarcha 18.1 

next week: 
 
 

Melania Dębicka 20.1 
Ewelina Burzmińska-Kydd 21.1 
Anna Micigolska 22.1 
Allan Podsiadły 22.1 
Zara Łuszczak 24.1 

Ci, którzy pozostawiają 

WSZYSTKO w ręku Boga,  

w końcu zobaczą  

we WSZYSTKIM Bożą dłoń. 


