
 
from God’s Book: 
 

“This is the day the LORD has made; 
We will rejoice and be glad in it.” 
 

—Psalm 118:24  NKJV 

z Bożej Księgi: 
 

„Oto dzień, który PAN uczynił. 
Weselmy i radujmy się w NIM ”. 
 
 

—Psalm 118:24 BW 
____________________________________________________________ 

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   

  

Today / Dzisiaj – 8:37 pm     
Friday 1 Fabruary / Piątek 1 lutego – 8:32pm     

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.  

____________________________________________________________ 

Photo: U. Patryarcha 
Indian Ocean 
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Host:  Henry Wawruszak 

Elder: Henry Wawruszak 

Mession Segment: Pr R. Chalupka  

Sermon: Pr Roman Chalupka 

Sermon Interpreter: Przemek Wrzos 

Offering:  Local church budget 

Koordynator:  Henryk Wawruszak 

Starszy Zboru: Henryk Wawruszak 

Segment Misyjny: Pr R. Chalupka  

Kazanie: Pr Roman Chalupka 

Tłumacz: Przemek Wrzos 

Dary:  Budżet lokalnego zboru 

2 FEBRUARY / 2 LUTEGO  2019 

Anonymous:  $60,  $100,  $150,  $150  
Sabbath School: $632.65 
Education: $923.90 
Building Fund: $595.00 
Dorcas: $40.00 

Bezimienne: $60,  $100,  $150,  $150   
Szkoła Sobotnia: $632.65 
Edukacja: $923.90 
Fundusz Budowlany: $595.00 
Tabita: $40.00 

         last sabbath offering / dary z ubiegłej soboty  

               preaching schedule / plan usługiwania  

                              services / dyżury 

  
                          26  JANUARY / 26 STYCZNIA  2019 

 

Koordynator: Piotr Połoński 
– Studium biblijne w grupach 
– Segment Misyjny – R. Chalupka  

– Dary misyjne 

 

Host: Piotr Polonski 
– Bible study in small groups 
– Mission Segment – R. Chalupka  

– Mission Offering 

Host: Piotr Polonski 

Sermon: Pr Roman Chalupka  

Interpreter: Przemek Wrzos 
 

Elder: Michael Olszewski 

Offering: Adventist Youth 

Koordynator: Piotr Połoński 

Kazanie: Pr Roman Chalupka  

Tłumacz: Przemek Wrzos 

Starszy Zboru: Michał Olszewski 

Dary:  Młodzież Adwentystyczna 

_____________________ __________________ 
9:30 am SABBATH SCHOOL 

11:00 am CHURCH SERVICE  _____________________ __________________ 

          26.01.19:   Pr Roman Chalupka  
 

            2.02.19:   Pr Roman Chalupka 
            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 
 

           2.03.19:   Pr Paweł Ustupski   
            9.03.19:   Pr Roman Chalupka + Herb Larsen 



                            ogłoszenia dla zboru 
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Spotkanie modlitewne  

Poniedziałek 28 stycznia, 7pm  

Wieczerza Pańska   
Sobota 16 lutego  

Polskie audycje radiowe  

ŚRODY, godzina 22.00 – 23.00 

Zapraszamy do 
słuchania  
radia 3ZZZ na 
falach 92,3 FM  

Sprawozdanie z zebrania 
Rady Zboru 

Sprawozdanie z ostatniego  
posiedzenia Rady Zboru (20 stycznia) 
znajduje się w gablocie w korytarzu  
—M. Kania 

Youth Sabbath  ZA 2 TYGODNIE  
Sobota 9 lutego 

THANK YOU!  
 

Niedziela 20 stycznia – nareszcie 
wspaniała pogoda dopisała! Zapla-
nowana przez Tabitę Garage Sale 
się odbyła. Pomimo, że nie wszyscy 
mogli wziąć udział, Pan pobłogosła-
wił wysiłki tych, którzy poświęcili 
swój czas, aby pomóc wszystkim, 
którzy będą tego potrzebowali.  
 

Bardzo, bardzo dziękujemy pastoro-
wi Pawłowi Ustupskiemu, który 
znowu nie tylko rano poświęcił swój 
czas aby wynieść rzeczy na parking 
kościoła, ale przyjechał ponownie, 
po południu pomagając zmęczonym 
wolontariuszom wnieść i ułożyć 
przedmioty w pomieszczeniu Tabity.  
 

Pastorze bardzo to doceniamy! 
 

Suma z Garage Sale wynosi $2620.  
 

Niech Boże błogosławieństwa,  
łaska, i opieka Niebios spływają 
obficie na Was wszystkich, każdego 
dnia.                     —Kierownictwo Tabity  

Wspólny obiad ZA 2 TYGODNIE  
Sobota 9 lutego 
 

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

Księgarnia zborowa 
W księgarni zborowej dostępny jest 
styczniowy numer Znaków Czasu i 
Głosu Adwentu. Dotarły również 
nowe pozycje książkowe, między 
innymi długo oczekiwana pozycja 
E.G. White „Moje życie”      —M. Kania 

Propozycja Rady Zboru 
Kandydatura brata Bolesława 
Przychodzkiego na stanowisko 
nauczyciela Szkoły Sobotniej do 
odgłosowania w przyszłym tygodniu, 
2 lutego.                     —Sekretarz Zboru 

Biuletyn kościelny 4,  26 stycznia 2019  

http://cytaty.eu/autor/francisbacon.html
http://cytaty.eu/autor/francisbacon.html
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        myśi na dzisiaj 

Bajka dla dorosłych 
Dwa podróżujące anioły zatrzymały 
się na noc w domu bogatej rodziny. 
Rodzina była niegościnna i odmówiła 
aniołom nocowania w pokoju dla 
gości, który znajdował się w ich rezy-
dencji. W zamian za to anioły dostały 
miejsce w małej, zimnej piwnicy.  
Po przygotowaniu sobie miejsca do 
spania na twardej podłodze, starszy 
anioł zobaczył dziurę w ścianie i 
naprawił ją. Kiedy młodszy anioł 
zapytał dlaczego to zrobił, starszy 
odpowiedział: “Rzeczy nie zawsze są 
takie na jakie wyglądają.” 
  
Następnej nocy anioły przybyły do 
biednego, ale bardzo gościnnego domu 
farmera i jego żony, by tam odpocząć. 
Po nakarmieniu gości resztką jedze-
nia, jaka im została, gospodarze 
zaoferowali gościom spanie w ich 
lóżku, aby mogli spokojnie wypocząć.  
 
Kiedy następnego dnia wstało słońce, 
anioły znalazły farmera i jego żonę 
zapłakanych. Ich jedyna krowa, której 
mleko było ich jedynym dochodem, 
leżała martwa na polu. 
Młodszy anioł był w szoku i zapytał 
starszego anioła: „Jak mogłeś do tego 
dopuścić? Pierwsza rodzina miała 
wszystko i pomogłeś im” – oskarżył. 
„Druga rodzina miała niewiele i 
dzieliła się tym co miała, a ty pozwo-
iłeś, żeby ich jedyna krowa zdechła”. 
 
„Rzeczy nie zawsze są takie na jakie  
wyglądają” odpowiedział starszy anioł. 
 
„Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy 
rezydencji bogatej rodziny, zauważy-
łem że w tej dziurze w ścianie było 
schowane złoto. Od czasu kiedy 
właściciel się dorobił, stał się chciw-
cem niechętnym do dzielenia się  

swoją fortuną. Dlatego zakleiłem tę 
dziurę w ścianie, aby nie mógł znaleźć  
znajdującego się tam złota.  
W nocy którą spędziliśmy w domu 
biednego farmera, anioł śmierci 
przyszedł po jego żonę. W zamian za 
nią dałem mu ich krowę. 
 
Rzeczy nie zawsze są takie na jakie 
wyglądają.” 
 
Nie martw się na zapas, jeśli coś nie 
idzie po Twojej myśli; być może, wła-
śnie to pozwoli Ci osiągnąć coś jesz-
cze lepszego niż oczekiwałeś, tylko że 
o tym nie wiedziałeś. Spójrz na to z 
każdej możliwej strony i zapytaj co 
robić, żeby się udało, jaką mam z tego 
wyciągnąć lekcje.   
„Rzeczy nie zawsze są takie na jakie 
wyglądają” wszystko zależy jaki temu 
nadasz kontekst i w jakie ramy je 
przystroisz.  
 
 

https://przyciaganiemarzen.wordpress.com/ 

Biuletyn kościelny 4,  16 stycznia 2019  

_________________________ 

Bądź szczery. Zawsze mów  
prawdę, nie kłam. Kłamstwa są 
jak karta kredytowa: cieszysz  
się teraz, a zapłacisz później.     
—autor nieznany 
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 kalendarz / calendar 

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

28.01.19 Pon/Monday 
– Australia Day Public Holiday  
– Zebranie modlitewne w kościele  

29.01.19 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha  

 2.02.19 Sobota/Saturday – Meet And Greet                       Conference Office 

16.02.19 Sobota/Saturday – Wieczerza Pańska/Communion Service  

8–9.03.19 Friday—Saturday – Dr Tim Jennings in Melbourne     Nunawading  

____________________________________________________ 

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  

_________________________________________________________________________ 

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  

Church bookings diary: Henry Wawruszak   

 

Wielkie dzięki dla brata Henryka, 
który każdego tygodnia drukuje dla 
nas biuletyn kościelny ! 

Big THANK YOU to Henry for  
printing the church bulletin for us 
EVERY WEEK ! 

https://www.google.com.au/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOmqa5rIjgAhUEdCsKHU42DSIQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.triplem.com.au%2Fstory%2Faustralia-day-2019-event-121821&psig=AOvVaw2GaZ1ikFy-5gQ3y-Dr2_Ax&ust=1548
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conference news 

_________________________ 

GREET AND MEET 
  

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.  

Communion Service 

Sabbath 16 February 2019 

Youth Sabbath IN TWO WEEKS  
Sabbath 9 February 

Potluck Lunch in 2 weeks 
Sabbath 9 February 
Just a kind reminder that all families 
contribute their favourite dishes 
(savoury and dessert) to share.  

Dr Timothy Jennings  
IN MELBOURNE 
Friday 8 March & Saturday 9 March 
Nunawading SDA Church  

THANK YOU!  

Last Garage Sale brought a lot joy to 
Dorcas’ Team. We collected $2,620 for 
those in need. Thank you to all 
wonderful people for their help, for  
the donations, but most of all we 
thank our God for giving us the  
strength and perseverance to work for 
Him.                       —Dorcas’ Department 

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 

First Reading 
The Church Board is proposing the 
position of Sabbath School’s Teacher 
to brother Bolek Przychodzki.  The 
Second Reading will take place next 
Sabbath, 2 February.    —Church Clerk  

Church Bulletin 4,  26 January 2019  

_________________________ 

Apologizing doesn’t always mean 
you’re wrong and the other person  
is tight. It means you value your  
relationship  more than your ego. 
 

—Mark Matthews 

https://www.hopechannel.com/au/watch/channels/hopechannel-au
https://www.hopechannel.com/au/watch/channels/hopechannel-au
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More Conference News  
(VICON)  

on the notice board in the foyer  

Victoria’s Adventist Book  
Centre ONLINE  
 

Visit AdventistBookCentre.com.au  
and check it out! 

to think through... 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! 

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! 

“Blessed are those who hear the word 
of God and keep it!”      Luke 11:28 NKJV 
 

I herd a story about a pastor who 
preached this incredibly powerful  
message to his congregation. The next 
week, he preached the exact same 
sermon. His congregation was  
confused but didn’t want to embarrass 
him, so they didn’t say anything. The 
third week, though, they were shocked 
and even angry when he delivered the 
exact same message, almost word for 
word.  
 
Finally, someone asked him why he 
kept giving the same sermon. The 
pastor replied, “When you start living 
it, I’ll stop preaching it”.  
 
 

I wonder sometimes if this might be 
how God feels about the way we listen 
to Him.  
It’s one thing for us to study our  
Bibles, memorize verses, and hear 
teaching and preaching at church and 
in our small group. But it’s another 
thing when we absorb the truth of 
God’s Word into our hearts and act on 
this truth. He wants us to obey Him 
by following the example set by His 
Son, Jesus.  
 
If we love our Father and want to 
please Him, then we will do more than 
just hear what He says. We will  
continually return to His Word and 
obey what He asks us to do for Him.  
 
POWER LIFT 
Father, I’m so grateful for your Word. 
Allow me to be more than a hearer of 
your truth—I want to be a doer.  
Today I want to obey you in all that I 
do.   
 
http://www.laughandlift.com  
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http://AdventistBookCentre.com.au
https://vic.adventist.org.au/harvest-victoria/
https://vic.adventist.org.au/harvest-victoria/
https://www.meetup.com/weexplore/events
https://www.meetup.com/weexplore/events
http://www.laughandlift.com/


____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

last week: 
 
 

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

Bez względu na to 

jak bardzo jesteś  

zagubiony  

wciąż możesz zostać  

odnaleziony  
 

BÓG MA ŚWIATŁO  

Dandenong  
Adventist 
 

@dandyadventist 

next week: 
 
 

Elżbieta Stacherska-Kot 27.1 
Henry Wawruszak 29.1 
Kazimiera Rucińska 30.1 
Rachel Grochocki 31.1 
Zosia Patryarcha 1.2 
Ivanka Millen 2.2 
Bart Ostrowski 2.2 
Jacob Polonski 2.2 
Marysia Sawczuk 2.2 

obecność ubiegłej soboty / last Sabbath attendance: 169 

https://www.facebook.com/dandyadventist/
https://www.facebook.com/dandyadventist/
https://www.facebook.com/dandyadventist/

