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 9 February / 9 lutego 2019 
 Church 

SUNSET  /  ZACHÓD SŁOŃCA 
Today / Dzisiaj – 8:24 pm     
Friday 15 February / Piątek 15 lutego – 8:17pm     

from God’s Book: 
 

“So that your trust may be in 
the Lord; I have instructed you 
today, even you.” 
 

—Proverbs 22:19 NKJV 

z Bożej Księgi: 
 

„Chcę cię dziś pouczyć o twojej 
drodze, abyś swoją ufność po-
kładał w Panu ”. 
 
 

—Przypowieści 22:19 BW 

WELCOME!  
Welcome to our Church and have a Happy Sabbath ! 

 
 

WITAMY! 
Witamy w naszym kościele i życzymy radosnego Sabatu!  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



_________________________________ 
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Host:  Ryszard Widuch 

Elder: Henry Wawruszak 

Mession Segment: Pr R. Chalupka  

Sermon: Pr Roman Chalupka  

Sermon Interpreter:  

Offering:  Disaster & Famine Relief 

Koordynator:  Ryszard Widuch 

Starszy Zboru: Henryk Wawruszak 

Segment Misyjny: Pr Roman Chalupka  

Kazanie: Pr Roman Chalupka  

Tłumacz:  

Dary:  Pomoc ofiarom klęk żywiołowych 

16 FEBRUARY / 16 LUTEGO  2019 

Anonymous:  $7500,   $50,   $460,   $100 
Sabbath School: $577.70 
Education: $461.15 
Building Fund: $810.00 
Dorcas: $30.00 

Bezimienne: $7500,   $50,   $460,  $100 
Szkoła Sobotnia: $577.70 
Edukacja: $461.15 
Fundusz Budowlany: $810.00 
Tabita: $30.00 

         last sabbath offering / dary z ubiegłej soboty  

               preaching schedule / plan usługiwania  

                              services / dyżury 

  
                          9  FEBRUARY / 9 LUTEGO  2019 

 

Koordynator: Tomek Korosteński 
– Studium biblijne w grupach 
– Segment Misyjny –  

– Dary misyjne 

 

Host: Tomek Korosteński 
– Bible study in small groups 
– Mission Segment –  

– Mission Offering 

Host: Tomek Korosteński 

Sermon: Br Boris Silva  

Interpreter: Bill Jankiewicz 
 

Elder: Henry Wawruszak 

Offering: Local church budget 

Koordynator: Tomek Korosteński 

Kazanie: Br Boris Silva  

Tłumacz: Zbyszek Jankiewicz  

Starszy Zboru: Henryk Wawruszak 

Dary:  Budżet lokalnego zboru 

_____________________ __________________ 
9:30 am SABBATH SCHOOL 

11:00 am CHURCH SERVICE  _____________________ __________________ 

           

            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  
          16.03.19:   Pr Roman Chalupka  
          23.03.19:   Br Peter Grochocki + Herb Larsen  



                            ogłoszenia dla zboru 
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Zebranie modlitewne  
 

Poniedziałek 11 lutego, 7pm  

Wieczerza Pańska  ZA TYDZIEŃ 

Sobota 16 lutego  

Youth Sabbath  DZISIAJ  
Sobota 9 lutego 

Zebranie Rady Zboru  
ZA TYDZIEŃ, 17 lutego, 6:00 pm 
Punkty na Agendę proszę nadsyłać 
do do środy wieczora, 13 lutego, do 
sekretarza Zboru. Tematy podane po 
tym terminie przeniesione  zostaną 
na kolejne posiedzenie Rady Zboru 
—Marzena Kania 

Dary za tydzień – ADRA: 
Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i 
głodu 

Czy to szalejące pożary, powodzie, czy 
też gwałtowne ruchy skorupy ziem-
skiej, klęski żywiołowe są trudne a 
nawet niemożliwe do ogarnięcia.  
W Ew. Mateusza 24: 6-8 Jezus mówi 
nam, że dniach ostatecznych katakli-
zmy będą bardzo liczne. Jako chrze-
ścijanie jesteśmy powołani m. innymi 
do tego, aby być gotowymi i chętnymi 
do działania; aby pomóc osobom po-
szkodowanym.  
Za tydzień będziemy zbierać dary na 
pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i 
głodu. Przygotujmy się, aby zaofero-
wać pomoc osobom dotkniętym kata-
strofami. Można również przekazać 
darowiznę na stronie:  
www.adra.org.au/respond  
 

—Victorian Conference 

Wszystkim uczniom i studentom, 
którzy rozpoczynają nowy rok 
szkolny życzymy, aby Bóg ich 
błogosławił i pomagał odkrywać i 
rozwijać talenty, jakie im darował.  

Rodzicom i opiekunom – niech Bóg 
wam dopomaga w otoczeniu waszych 
dzieci miłością, zachętą i wsparciem.  
—Biuletyn 

Piknik zborowy  ZA TYDZIEŃ 
 

Niedziela 17 lutego 
 

Lysterfield Park 

Wspólny obiad DZISIAJ 
Sobota 9 lutego 
 

Zapraszamy wszystkich – wraz  
z naszymi gośćmi i przyjaciółmi –  
na obiad w holu, po nabożeństwie.  
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        myśi na dzisiaj 

Polskie audycje radiowe  

ŚRODY, godzina 22.00 – 23.00 

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

Sprawozdanie z zebrania 
Rady Zboru 20 stycznia 

znajduje się w gablocie w korytarzu.        

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 

_________________________ 

      Do wynajęcia 
 

Trzypokojowy UNIT z dwoma 
łazienkami  w centrum Noble 
Park. 
 Po więcej informacji  proszę 
dzwonić:  0449 896 446 

James Simpson zasłynął z tego, że 
jako pierwszy zastosował w narkozie 
chloroform. Stało się to ogromnym 
osiągnięciem medycyny w łagodzeniu 
bólu. Ktoś zapytał później tego profe-
sora: „Co uważa pan za swoje naj-
większe odkrycie?”, oczekując w od-
powiedzi wzmianki o chloroformie. 
Simpson odrzekł jednak: „Moim naj-
większym odkryciem było to, że Jezus 
Chrystus jest moim Zbawicielem”.  
 

Można sobie wyobrazić, że niewielu 
ludzi odpowiedziałoby w ten sposób. 
W naszych sercach zbyt często zado-
mawia się pycha, próbująca wywyż-
szyć nasze ludzkie znaczenie. Nieste-
ty, dotyczy to również pracy w służbie 
dla Pana. Niekiedy zapominamy, iż 
jesteśmy tylko instrumentami w rę-
kach Bożych, otrzymującymi Jego 
moc i Jego dary, zaś tracąc tego wła-
ściwą perspektywę, wywyższamy się, 
stajemy się zarozumiali i zadufani we 
własne siły. Jest niezmienną prawdą, 
że największa chwała człowieka nie 
polega na tym, czego on dokonał dla 
Boga, ale czego Bóg dokonał dla niego 
i przez niego.  
Sukcesy ewangelizacyjne powinny 
być powodem naszej wdzięczności dla 
Pana i na pewno stają się też naszą 
radością. Pamiętajmy jednak zawsze, 
Kto do tego powołuje i Kto daje 
wzrost! Przypomnijmy sobie, że i nas 
powołał sam Bóg i to On wpisał nasze 
imiona do księgi żywota Baranka. 
Jesteśmy tam przyjęci w umiłowanym 
Synu Bożym, w Jezusie Chrystusie, 
przez wiarę, a nie przez nasze, ani też 
innych ludzi zasługi. Pycha w sercu 
oddala nas od nieba, a pokora prowa-
dzi przed oblicze Boga. 
 
„Chrześcijaństwo zawsze oddziela 
nas, lecz oddziela nie do przywilejów, 
samozadowolenia i dumy własnej, ale 
do służby, pokory i miłości ku wszyst-
kim ludziom.”  —W. Barclay 
 

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

Ziarenka – Refleksje 
„W owym dniu wielu mi powie: Panie, 
Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imie-
niu Twoim i w imieniu Twoim nie wy-
pędzaliśmy demonów, i w imieniu 
Twoim nie czyniliśmy wielu cudów?” 
Ew. Mat. 7:22 

http://cytaty.eu/autor/francisbacon.html
http://cytaty.eu/autor/francisbacon.html
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 kalendarz / calendar 

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

Proszę o przesyłanie ogłoszeń do  
wtorku emailem lub SMSem. 
 

Spóźnione ogłoszenia są mile widzia-
ne, ale mogą zostać opublikowane 
dopiero w następnym tygodniu. 
Dziękuję za współpracę :) 

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

Please, submit all notices by Tuesday 
evening by email, or by SMS.  
 

Please note that late notices are  
welcome, but may have to wait until 
the following week to be published. 
Thank you for your kind cooperation :) 

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/Bezpieczne miejsca 
Małgosia Kelly   
  

Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop 
Marzena Kania   

  

Opiekun kościoła ▪ Church Caretaker 
Józef Kasprzak   
  

Klub Seniora MARANATA 
Zygmunt Ostrowski  

____________________________________________________ 

09.02.19 Sobota/Saturday 
– Youth Sabbath  
– Wspólny lunch/Fellowship lunch 

11.02.19 Pon/Monday – Zebranie modlitewne w kościele  

12.02.19 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha  

16.02.19 Sobota/Saturday – Wieczerza Pańska/Communion Service  

17.02.19 Niedziela/Sunday 
– Piknik zborowy/Church picnic 
– Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting 

23.02.19 Sobota/Saturday – Attendance Survey  

8–9.03.19 Friday—Saturday – Dr Tim Jennings     Nunawading SDA Church 

11.03.19 Pon/Monday – Labour Day Public Holiday  

12.03.19 Wtorek/Tuesday – Ministers’ Retreat  

_________________________________                             Church bookings diary: Henry Wawruszak   



church life 
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Communion Service   NEXT 

WEEK  
Sabbath 16 February  

Youth Sabbath  TODAY  
Sabbath 9 February 

            For Rent 
    3 bedroom, 2 bathroom 
    unit in a centre of  
    Noble Park. 

    For more information 
    please call 0449 896 446 

Board Meeting NEXT WEEK 

Sunday 17 February at 6pm 
 

All agenda points should be submitt- 
ed to the church clerk by Wednesday 
night (February 13). Topics submitted 
after this date will be transferred to  
the next Board Meeting. —Church Clerk  

_________________________ 

 

To Students 
  

As you begin a new school year – may 
God bless you and help you discover  
& develop the gifts He gave you. May 
He help you grow in kindness and 
compassion, learning respect for  
yourself and others. 
 

To Parents 
and all those who care for students – 

may God strengthen you to surround 
your children with encouragement, 
support and love. 

ADRA Offering – Next week  

Next Sabbath offering will go towards 
Disaster and Famine Relief, AUC. 
Please come prepared to offer help to 
people affected by disasters. You can 
also make your donation at: 
www.adra.org.au/respond 
 

—Victorian Conference 

Church picnic NEXT WEEK  
Sunday 17 February 
 

Lysterfield Park 

Fellowship Lunch  TODAY 
Sabbath 9 February 
 

Everyone is invited, including our 
Visitors and Friends. 

http://www.adra.org.au/respond
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Please read Conference News  
(VICON)  

on the notice board located in the 
church foyer  

conference news 

Hello Dandy Church 
Are you interested to assist in an 
Easter musical program in April? It 
will be run in association with the 
Evangelistic direction of the Harvest 
Victoria Initiative promoted by the Vic 
Conference and the Gateway East 
church, and many volunteers from 
various local and interstate churches.  
 

We are seeking groups who would be 
willing to organise a special item 
which we have selected and also 
choir members and individual  
musicians. 
 

During the Easter season, there is an 
incredible opportunity to reach out to 
people (the community including 
your secular friends and family) who 
are more open to consider the  
message of Christ’s sacrifice and how 
it relates to their lives.  
The Harvest Victoria Initiative is a 5 
Year plan to promote local churches 
to engage with their communities 
and invite them to Statewide run 
events each year. For more informa-
tion please see  https://
vic.adventist.org.au/harvest-victoria/  
 

We already have a draft outline of the 
program which is set to be presented 
at the Alexander Theatre (seating of 
about 500) in Monash University 
Campus on April 6. We are currently 
preparing a script for the program.  
 

ACT 1: Fall of Lucifer, Creation, Fall 
of Man 
Song: The Awakening (with new  
lyrics, Joseph Martin)  
– full choir and orchestra  
 

ACT 2: Prophecy of the Savior, Birth 
of Jesus 
Song: Mary did you know?  
– special item: 4–5 singers, simple 
accompaniment  
 

ACT 3: Jesus’ Earthly Ministry 
Song: The Lord’s Prayer  
– a choir, with simple accompaniment 

ACT 4: Crucifixion  
Song: Via Dolorosa  
– BIG solo! 
 

ACT 5: Resurrection 
Song: Christ the Lord is Risen Today 
– choir and orchestra  
Song: Because He Lives  
– special item: 2–4 singers and simple 
accompaniment 
 

ACT 6: Our Time on Earth, Heavenly 
Ministry 
Song: The Old Rugged Cross  
– male quartet acapella  
Song: His Eye is on the Sparrow  
– solo with just guitar 
Song: Before the Throne of God Above 
– special item: 2–4 singers with  
simple accompaniment?  
 

ACT 7: Second Coming, Eternity 
Song: The Holy City  
– special item: 2–3 singers with  
orchestra 
 

Please let me know and I can provide 
you more information. 
 

—Richard Macko 

God is love in the most  
beautiful sense imaginable, 
and you are the supreme 
object of His Fatherly grace. 
 

—Ty Gibson 

_________________________ 

Your value doesn’t decrease 
based on someone’s inability to 
see your worth. 
 

—Unknown 

https://vic.adventist.org.au/harvest-victoria/?fbclid=IwAR3xbPMFveYVtno9_GKZLsaZGYT2DPUbVBxAe3XYVk18EZfOyR8XL_49bNE
https://vic.adventist.org.au/harvest-victoria/?fbclid=IwAR3xbPMFveYVtno9_GKZLsaZGYT2DPUbVBxAe3XYVk18EZfOyR8XL_49bNE
http://cytaty.eu/autor/francisbacon.html
http://cytaty.eu/autor/francisbacon.html
http://cytaty.eu/autor/francisbacon.html


____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Dandenong  
Adventist 
 

@dandyadventist 

obecność ubiegłej soboty / last Sabbath attendance: 135 

Dr Timothy Jennings IN MELBOURNE 
 

Friday 8 March & Saturday 9 March 
Nunawading SDA Church  
 

TIMOTHY R. JENNINGS, M.D. is international 
speaker and psychiatrist in private practice   
in Tennessee. He has treated thousands of 
patients and conducted extensive research on 
the relationship between Christianity and 
psychiatry. During residency, for every hour 
he spent studying traditional theories of 
psychiatry, he spent two hours searching 
God’s Word for Biblical insights into mental 
wellness. 

last week: 
 
 

Chanel Patryarcha 4.2  
David Patryarcha 4.2 
Anna Kasprzak 8.2 
Sara Mrozowska 8.2 
Marzena Patryarcha 8.2 

next week: 
 
 

Estera Klauza 10.2  
Daniel Kowalski 15.2 
Leokadia Gospodarczyk 16.2 

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

