
 

 
 

“So don’t just sit there; get up and begin 
your new life of love, and be immersed 
in water to symbolize the washing away 
of selfishness and partaking of the 
Remedy — His perfect character of love.” 
 

—Acts 22:16 
The Remedy New Testament 

 
 

„Zatem dlaczego teraz 
zwlekasz? Wstań, ochrzcij 
się i wzywając Imienia 
Pana, zmyj z siebie twoje 
grzechy”. 
 

—Dzieje Apostolskie 22:16  
Nowa Biblia Gdańska 

Welcome to our Church! May you rejoice this special day of rest that  
God has given to each and every one of us  

 

Witamy i życzymy radosnego Szabatu, szczególnego dnia odpoczynku,  
który Pan dał każdemu z nas   

____________________________________________________________ 

Dandenong Polish Seventh-day Adventist Church 
100 James Street, Dandenong  3175     

www.dandypolish.org.au 
 

Pastor:  Roman Chalupka  ph. 0432 058 233  

SUNSET TIME  /  ZACHÓD SŁOŃCA 
Today – 8:07pm                                                                                  Dzisiaj – 20:07 
 

Friday 1 March – 7:57pm                                                                  Piątek 1 marca – 19:57 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Host:  Zbyszek Wrzos 

Elder: Zbyszek Wrzos 

Mission Segment: Andrzej Zastawnik 

Sermon: Pr Pawel Ustupski  

Sermon Interpreter:  

Offering:  Local church budget 

Prowadzący:  Zbyszek Wrzos 

Starszy Zboru: Zbyszek Wrzos 

Segment Misyjny: Andrzej Zastawnik 

Kazanie: Pr Paweł Ustupski  

Tłumacz:  

Dary:  Budżet lokalnego zboru 

2 MARCH / 2 MARCA  2019 

Anonymous:  $ 50,   $150    
Sabbath School: $441.50 
ADRA: $859.55 
Building Fund: $350.00 
Dorcas: $95.00 

Bezimienne: $ 50,   $150    
Szkoła Sobotnia: $441.50 
ADRA: $859.55 
Fundusz Budowlany: $350.00 
Tabita: $95.00 

         last Sabbath offering / dary z ubiegłej soboty  

               preaching schedule / plan usługiwania  

                              services / dyżury 

  
                          23  FEBRUARY / 23 LUTEGO  2019 

 

Prowadzący: Tomek Chalupka 
– Studium biblijne w grupach 
– Segment Misyjny – Przemek Wrzos 

– Dary misyjne 

 

Host: Tomek Chalupka 
– Bible study in small groups 
– Mission Segment – Przemek Wrzos 
– Mission Offering 

Host: Tomek Chalupka 

Sermon: One Accord Group 

Interpreter:  
 

Elder: Henry Wawruszak 

Offering: Local church budget 

Prowadzący: Tomek Chalupka 

Kazanie: Zespół One Accord   

Tłumacz:  

Starszy Zboru: Henryk Wawruszak 

Dary:  Budżet lokalnego zboru 

_____________________ __________________ 
9:30 am SABBATH SCHOOL 

11:00 am CHURCH SERVICE  _____________________ __________________ 

           

          23.02.19:   Group “One Accord Australia” –  Special Music Service  
 

           2.03.19:   Pr Paweł Ustupski   
            9.03.19:   Pr Roman Chalupka + Herb Larsen (video) 
          16.03.19:   Pr Roman Chalupka  
          23.03.19:   Br Peter Grochocki + Herb Larsen (video) 
          30.03.19:   ? 
 

           6.04.19:   Pr Jorge Muñoz –  Australian Union President 

          16.03.19:   Pr Roman Chalupka   



                            ogłoszenia dla zboru 

3 

Wieczór dla Zdrowia w Oakleigh 
DZISIAJ, Sobota 23 lutego 

6pm – kolacja (bierzemy ze sobą  talerz) 
7pm – wykład 
Prelegent: Barbara Stojkowicz 
Temat: “Trzustka – wielkie problemy z 
małym organem”  
Serdecznie zapraszamy!     —P. Ustupski  

Rozmowy przy zupce  DZISIAJ 
Sobota 23 lutego po nabożeństwie 
 

Serdecznie wszystkich zapraszamy 
dzisiaj na domową zupkę po nabożeń-
stwie. Jeśli się nie spieszysz i chcesz 
spędzić czas razem, skromny posiłek 
będzie zapewniony.  
 

—Służba Kobiet  

Biennalna Ankieta Obecności 
W dzisiejszym dniu, 23 lutego, we 
wszystkich zborach Unii Australij-
skiej będzie przeprowadzona Biennal-
na (taka, która odbywa się co dwa 
lata) Ankieta Obecności. Dotyczy ona 
wszystkich osób obecnych w tym dniu 
na nabożeństwie  (nie tylko członków 
danego zboru). 
Bardzo prosimy o poważne potrakto-
wanie sprawy i wzięcie udziału w tej 
ankiecie. 
Jest to potrzebne do celów statysty-
cznych naszej Unii Australijskiej, a 
szczególnie dla naszej, wiktoriań- 
skiej Konferencji. Ankieta zostanie 
przeprowadzona zaraz po zkończeniu 
nabożeństwa. 

Uroczystość Chrztu  DZISIAJ 

Sobota 23 lutego, 4:00pm  
 

Dzisiaj w naszym kościele odbędzie  
się  uroczystość CHRZTU Benjamina 
Kocura, prowadzona przez pastora 
Romana Chalupkę. Bądźmy uczestni-
kami tego wspaniałego wydarzenia. 

ONE ACCORD to wielokrotnie nagra-
dzane trio rodzinne, które występuje 
od 15 lat, sześć lat w obecnym skła-
dzie:  Michelle Gibson, jej mąż John, 
oraz 19-letnia córka Naomi. Mieszkają 
w Newcastle.  
Trio regularnie koncertuje w Australii, 
Nowej Zelandii, na Wyspach Pacyfiku, 
w USA oraz w Ameryce Środkowej i 
Południowej, a także występuje w 
kościołach, szkołach i na festiwalach.  

Dzisiejsze nabożeństwo 
poprowadzi Trio instrumentalno- 
wokalne ONE ACCORD.  

Transfery członkostwa 
pierwsze powiadomienie 
  

Rada Zboru poleca do odgłosowania 
następujące transfery członkostwa:  
—Irena i Stanislaw Lewandowski  
do polskiego Zboru w Wantirna 
—Yolanda i Rodney Horne do  
Rowville Lysterfield SDA Church;  
—Cezary Niewiadomski do Casey 
SDA Church. 
Za tydzień odgłosujemy te propozycje.                                 
  

—Marzena Kania  
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Zebranie modlitewne  
 

Poniedziałek 25 lutego, 7pm  

        myśli 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 17 lutego 

znajduje się w gablocie w korytarzu.        

Nowy numer  
telefonu siostry  

Lodzi Gospodarczyk: 
 

9705 1095 

Pech czy szczęście? 
Był raz samotny człowiek, który miał 
syna jedynaka i konia.  
Pewnego dnia koń wyrwał się z zagro-
dy i uciekł na wzgórza.  
– Uciekł ci koń? A to pech! – mówili 
sąsiedzi.  
– Czemu tak mówicie? – spytał – skąd 
wiecie, że to pech?  
I rzeczywiście, następnej nocy koń 
wrócił do zagrody, gdzie go zawsze 
karmiono i pojono, prowadząc ze so- 
bą tuzin dzikich koni. Syn gospoda- 
rza zobaczył je, wymknął się bocznym 
wyjściem i zamknął bramę. Nagle  
mieli teraz trzynaście koni zamiast  
żadnego.  
Sąsiedzi usłyszeli dobrą wieść i po- 
biegli do gospodarza.   

– Trzynaście koni! Ale ty masz 
szczęście!  
On zaś odparł: – Skąd wiecie, że to 
szczęście?  
Parę dni potem jego syn próbował 
ujeżdżać jednego z dzikich koni; zo- 
stał zrzucony i złamał nogę.  
Sąsiedzi znów przyszli wygłosić kolej-
ny pochopny sąd:  
– Twój syn złamał nogę. To ci pech!  
Mądry gospodarz znów odrzekł:  
– Skąd wiecie, że to pech?  
I rzeczywiście, niedługo potem w oko-
licy pojawił się dowódca wojskowy i 
zorganizowano pobór. Wszyscy spra-
wni młodzieńcy zostali wzięci do armii  
i wysłani na wojnę, z której nigdy nie  
wrócili. Zaś syn gospodarza ocalał, bo  
miał złamaną nogę. 
 

 

SŁOWO BOŻE: 
 

“Chwałą Bożą jest rzecz ukryć, a  
chwałą królów rzecz zbadać. Gdy two- 
je oczy coś zauważą, Nie podawaj tego  
zaraz do sądu, bo co zrobisz na ko- 
niec, gdy cię zawstydzi twój bliźni? 
Załatw swoją sprawę ze swoim bliź- 
nim, lecz nie wydawaj cudzej tajem- 
nicy, Aby cię nie zelżył słuchający  
i nie przylgnęła do ciebie niesława”    
(Przyp. Sal. 25:2, 8–10); 
 

“Mówię jak do ludzi rozsądnych.  
Osądźcie sami to, co mówię.”  
(1 Kor. 10:15); 
 

“Nie sądźcie z pozoru, ale sądźcie  
sprawiedliwie.” (Jana 7:24). 
 

—z internetu 

Koncert Muzyki Pięknej 

Sobota 2 marca, 3pm  
AdventCare Whitehorse (ex Coronella) 
 

Wstęp wolny z dobrowolną kolektą na 
potrzeby ośrodka. 

_________________________ 

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


kalendarz / calendar 
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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   
  

Womens Ministry ▪ Służba Kobiet 
Ewa Jóźwiak   

  

Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop 
Marzena Kania   

  

Klub Seniora MARANATA 
Zygmunt Ostrowski   

____________________________________________________ 
Opiekun kościoła ▪ Church Caretaker  Józef Kasprzak  0412 613 447 

23.02.19 Sobota/Saturday 

– One Accord Service  
– Ankieta Obecności/Attendance Survey  
– Rozmowy przy zupce/Soup Day  
– Chrzest/Baptism  
– Wieczór dla Zdrowia/Health Program   Oakleigh 

25.02.19 Pon/Monday – Zebranie modlitewne w kościele  

26.02.19 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora Maranatha  

02.03.19 Sobota/Saturday 
– Women’s Day of Prayer  
– Concert of Beatiful Music   Aged Care Whitehorse 

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

10.03.19 Niedziela/Sunday – Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting  

11.03.19 Pon/Monday – Labour Day Public Holiday  

07.04.19 Niedziela/Sunday – Koniec czasu letniego/End of daylight saving  

_________________________________ 



church life 
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Health Program @ Oakleigh Church 
TODAY, Sabbath 23 February 
6pm – Supper (please bring a plate) 
7pm – Lecture 
Spiker: Barbara Stojkowicz 
Topic: “Pancreas, the great problems 
with a small organ”  All welcome. 

“Soup day” TODAY  
Sabbath 23 February 
 
 

We warmly invite you all for the home-
made soup after the service. You do 
not need to bring anything.  
If you are not in a hurry to go and you 
want to spend some time together, a 
small meal will be provided.   
 

—Womens Ministry  

Baptism  TODAY 
Saturday 23 February, 4pm  
Today we will have the joy and  
privelege of witnessing baptism of 
Benjamin Kocur. Everyone is warmly 
invited to participate in this 
splendid celebration . 

ONE ACCORD is an award winning 
family trio that has been performing  
together for the past 15 years, six 
with its present line-up. Based in 
Newcastle, the ensemble features 
vocalists Michelle Gibson, her  
husband John, plus their 19 year old 
daughter Naomi. The trio regularly 
tours Australia, New Zealand, the 
Pacific Islands, USA, plus Central and 
South America and performs at  
churches, schools, and festivals. 

Today’s church service 
will lead ONE ACCORD Trio. 

Attendance Survey  TODAY 
Today, 23 February, the Biennial  
Attendance Survey will be held in all 
congregations of the Australian Union. 
It applies to all people present on that 
day at the service (not only members 
of the given church). We are asking 
you for serious consideration of the 
matter and taking part in this 
formality. The survey results are  
needed for statistical purposes for the 
Australian Union, and also for our, 
Victorian Conference. The survey will 
be carried out immediately after the 
service. 

Transfers Out first reading 

The Board has approved the following 
church transfers out, to be voted on: 
—Irena and Stanislaw Lewandowski  
to Wantirna Polish SDA Church;  
—Yolanda and Rodney Horne to  
Rowville Lysterfield SDA Church;  
—Cezary Niewiadomski to Casey SDA 
Church. 



_________________________ 
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Please read Conference News  
(VICON)  

on the notice board located in the 
church foyer  

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 
information 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  

Dr Timothy Jennings  

Friday 8 March & Saturday 9 March 
Nunawading SDA Church 
  

     Friday 8 March 
7pm – Neurobiology of Depression 
 
 

     Saturday 9 March  
9:30am – Lesson Study 
11:00am – The Mind – God’s Design 
2:30pm – Q&A  
 

Dr Timothy Jennings is well known 
Adventist psychiatrist, speaker and 
author of “The God–Shaped Brain” 
as well as director of “Come and 
Reason” Ministries. 

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 

Your diet is not only what you 
eat. It is what you watch, 
what you listen to, what you 
read, the people you hang 
around... be mindful of the 
things you put into your body  
emotionally, spiritually and 
physically. 
 

—Anonymous 

If you are more fortunate 
than others, it’s better to 
build a longer table than a 
taller fence.  
 

—Anonymous 

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
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obecność ubiegłej soboty / last Sabbath attendance: 122 

last week: 
 
 

Andrzej Dorecki 17.2  
Adriana Krysta 17.2 
Bolesław Przychodzki 18.2 
Wojtek Klauza 21.2 
Krystian Ostrowski 21.2 
Vanessa Fikiert 22.2 
James Szambelan 22.2 

next week: 
 
 

Alda (Payor) Baran 26.2  
Jola Kfoury 27.2 
Paweł Gospodarczyk 28.2 
Czesława Kunowska 28.2 
Alison Kowalski 1.3 
Maja Sobol 1.3 

W piątek 15 lutego 2019 zmarła w wieku 96 lat moja ciocia, 
Aleksandra Eugenia Kozioł z domu Niewiadomska, 

człnkini Zboru Canberra South Seventh-day Adventist Church. 
(Była żoną Adolfa, znanego wśród Polonii ADS jako 

fotografa wielu poprzednich Kongresów). 
 

Była kobietą głęboko  
wierzącą w Boga    

i poświęconą ruchowi  
adwentowemu. 

 
Do zobaczenia w poranku  

zmartwychwstania.   
 

—G. Jankiewicz  


