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

www.dandypolish.org.au 
 

Pastor:  Roman Chalupka  ph. 0432 058 233  

 
ZACHODY  SŁOŃCA                                                                                   SUNSET  TIMES 
 

Dzisiaj – 20:40                                                                                               Today – 8:40pm 
Piątek 3 stycznia – 20:44                                                             Friday 3 January – 8:44pm 

 
“Praise the LORD. Praise the LORD, you 
His servants; Praise the name of the LORD. 
Let the name of the LORD be praised, both 
now and forevermore. From the rising of 
the sun to the place where it sets, the name 
of the LORD is to be praised.” 
 

—Psalms 113:1–3  NIV 

„Alleluja! Chwalcie, o chwalcie Pana, 
chwalcie imię Pańskie. Niech będzie 
uwielbione imię Pana i teraz i po 
wszystkie czasy! Od wschodu słońca 
aż po jego zachód niech imię Pańskie 
będzie uwielbione! ”     
 

—Psalm 113:1–3  BW-P 

____________________________________________________________ 

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

 
Welcome to our church!  May you rejoice on this special day of rest that God has                            

given to each and every one of us  

   
  

Biuletyn  51– 52 / 2019 
    
 21 grudnia      /    December 21 

ZBOROWY 
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                                                                          ZA 2 TYGODNIE / IN 2 WEEKS: 4.1.20 

Koordynator:  Ryszard Widuch 

Starszy Zboru: Jarek Kania 

Segment misyjny: Zygmunt Ostrowski 

Kazanie: Josh Stadnik  

Tłumacz na ang: ? 

Dary:  Budżet lokalnego zboru  

Host:  Ryszard Widuch 

 Elder: Jarek Kania 

Mission Segment: Ziggy Ostrowski 

Sermon: Josh Stadnik  

Interpreter into English: ?  

Offering:  Local church budget  

 

obecność ubiegłej soboty / last sabbath attendance: 172 

      plan usługiwania / preaching schedule  

           dary z ubiegłej soboty / offering received 14 december   

 

11:00am CHURCH SERVICE  _____________________ __________________ 

Koordynator: Ryszard Widuch  

Kazanie: Marek Micyk 

Tłum. na ang:  

Starszy Zboru: Jarek Kania 

Odpow. za grudzień: T. Korosteński 

 

Dary:  Budżet lokalnego zboru  

Host: Ryszard Widuch  

Sermon: Marek Micyk 

Interpreter into Eng:  

Elder: Jarek Kania 

Month Supervisor: Tomek Korostenski 
 

Offering: Local church budget  

dyżury / services  

                                   DZISIAJ / TODAY 21.12.19 

 

Host: Ryszard Widuch 

▪Bible study in small groups 
▪Mission Segment: Marek Micyk 
▪Mission Offering 

 

Koordynator: Ryszard Widuch  

▪Studium biblijne w grupach 
▪Segment misyjny: Marek Micyk 
▪Dary Misyjne 

_____________________ __________________ 
9:30am SABBATH SCHOOL 

Bezimienne:  50, 135, 80, 200, 900 
Szkoła Sobotnia: $478.40 
Budżet lokalnego zboru: $779.15 
Lokalny Fundusz budowlany: $360 
TABITA: $200.00 

Anonymous:  50, 135, 80, 200, 900 
Sabbath School: $478.40 
Local church budget: $779.15 
Local Building Fund: $360 
DORCAS: 200.00 

21.12.19:   Marek Micyk – Dyrektor Sekretariatu ds. Młodzieży przy Kościele ADS, Polska 
                                       – Youth Director for the Adventist Church in Poland 
28.12.19:   KONGRES POLONII ADS/Congress of Polish Seventh-day Adventists 
 

04.01.20:   Josh Stadnik – Pastor stażysta/Intern pastor  
11.01.20:   Roman Chalupka 
18.01.20:   Lorraine Ngwenya 



3 

ogłoszenia dla zboru 

_________________________ 

W księgarni zborowej dostępny jest 
nowy numer Znaków Czasu.  
Zapraszam.                          —M. Kania 

Zupka po nabożeństwie 
DZISIAJ, Sobota, 21 grudnia 
 

Wszyscy są zaproszeni  
 

—Służba Kobiet  

MISJA  ADWENTYSTYCZNA 
 

Wydział Afryki Wschodnio-Centralnej 
Kościoła ADS 

Dary 13. soboty —  DZISIAJ 

Ciekawostki z krajów Wydziału Afryki 
Wschodnio-Centralnej. 
 

●Rwanda bije rekord światowy w naj-
wyższej liczbie kobiet w parlamencie. 
Stanowią one 60% członków parla-
mentu.  

●Rwanda jest krajem rolniczym; 90%  
populacji zajmuje się głównie uprawą 
roli.  
●Rwanda jest jednym z trzech krajów 
w Afryce, w których można zobaczyć 
goryle górskie w naturze. Są one naj-
częściej spotykanymi małpami w re- 
gionie Afryki Środkowej, który obej- 
muje zachodnią część Rwandy. 
“Odwiedzanie” goryli jest najbardziej 
popularnym rodzajem turystyki, która 
czerpie z tego biznesu miliony dolarów 
rocznie.  
●Demokratyczna Republika Konga 
była znana jako Zair od 1971 —1997 r. 
 

—https://am.adventistmission.org/ 
 

Wesprzyjmy pracę ewangelizacyjną, 
do której wszyscy jesteśmy powołani.  

Popołudniowe spotkanie z  
pr Markiem Micykiem 
 

DZISIAJ, Sobota  21 grudnia 
 

To już dzisiaj, o 4:00 pm  
w Kościele Wantirna PL 
odbędzie się uroczyste  
nabożeństwo z udziałem  
naszego zacnego gościa z  
Polski, pastora Marka Micyka. 
To wielka okazja, aby być razem,  
atmosfera nadchodzącego niebawem 
kongresu, lato, powrót do domu  
jeszcze w blaskach słońca, co jest  
ważne dla starszych wyznawców, a 
przede wszystkim: słowo na czasie. 
Gorąco, gorąco zapraszam. 
 

—pr Paweł Ustupski 

Witamy nowych członków 
Zboru:  
Vanessa Fikiert,  Claudia Mackojć 
Lucas Hanlon,  Steve Hanlon  
 

Dziękujemy Bogu, że staliście się czę-
ścią naszej rodziny zborowej...  
Mamy nadzieję, że będziemy również 
błogosławieństwem dla Was! 
Niech Boża Łaska i Miłość będzie  
zawsze z Wami!  Z dniem dzisiejszym 
Claudia, Vanessa, Lucas and Steve, 
stają się członkami Polskiego Kościoła 
ADS w Dandenong.     —Sekretarz Zboru  

JUTRO, Niedziela 22 grudnia 
godzina 9:00am 

Próba chóru zborowego: 

http://cytaty.eu/autor/francisbacon.html
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Sprawozdanie z zebrania 
Rady Zboru 8 grudnia 

znajduje się w gablocie w korytarzu  
 

—M. Kania 

3:30pm / Sesja 2  
Zawsze Razem z Jezusem 
 

▪PREZENTACJA 1 – pr Marek Micyk   
▪PREZENTACJA 2 – pr Andrzej Adams 
 

5:30pm / KOLACJA 
 

7:00pm / Sesja 3  
Zawsze Razem w Nabożeństwie 
 

▪PAMIĘĆ O TYCH, KTÓRZY ODESZLI 
▪KAZANIE – dr Cedric Vine 
▪ROZPOCZĘCIE SABATU 

Czwartek  26 grudnia 

Piątek  27grudnia 

Sobota  28 grudnia 

Niedziela  29grudnia 

  PROGRAM KONGRESU 

6:00pm / Sesja 1  
Zawsze Razem w Modlitwie 
 

▪OFICJALNE OTWARCIE KONGRESU 
▪KAZANIE – dr Cedric Vine 

9:30pm / Sesja 4  
Zawsze Razem w Misji 
 

▪SZKOŁA SOBOTNIA – pr Jan Pollok 
▪NASZE MAGAZYNY – Daniel Kuberek 
▪SEGMENT MISYJNY – pr M. Micyk   
▪KAZANIE – dr Cedric Vine 
 

1:00pm / OBIAD 
 

3:00pm / Sesja 5 
Zawsze Razem w Wieczności 
 

▪PROGRAM ZBORU ADELAIDE 
▪PREZENTACJA KOMITETU  
 KONGRESOWEGO 
▪KAZANIE – dr Cedric Vine 
 

5:00pm / KOLACJA 
 

7:00pm / Sesja 6 
Zawsze Razem z Jezusem 
 

▪KONCERT CHARYTATYWNY 

10:30am / Piknik  

Podziękowanie za udział w 
stoisku z książkami 
 

Dział Ewangelizacji serdecznie dzięku- 
je wszystkim, którzy byli zaangażowa-
ni w naszym stoisku z książkami na 
Festiwalu Polskim na Federation  
Square i na Targach Świątecznych w 
Syrenie – doceniamy waszą pomoc!  
 

Jak zawsze, wiele osób było zaanga-
żowanych, aby wykonać zadanie.  
Obejmowało to zbudowanie półek, za-
kup i drukowanie naszego oznakowa-
nia, składanie toreb prezentowych, za-
kup i organizowanie książek, transport, 
ustawianie i spakowanie stoiska, ob-
sługa naszych gości i obsługa kasy.  
Ponad 200 toreb prezentowych, zawie- 
rających bezpłatną literaturę, zostało 
rozdanych naszym gościom, i także 
inne darmowe książki i czasopisma.  
Prosimy o wasze modlitwy, aby zasia-
ne nasiona przyniosły obfite żniwo. 
 
 

—Przemek Wrzos, Kierownik Misyjny 

„Tak mówi Ten, który świadectwo da-
je o tych rzeczach: ‘Zaiste, przyjdę ry-
chło. Amen’. I owszem przyjdź Panie 
Jezusie!” (Obj 22:20) 
 

Jest to wspaniały werset, wart tego, 
by zakończyć nim rok. Zawiera ostat-
nią obietnicę i ostatnią modlitwę zapi-
saną w Biblii. Zanim zaczniemy kolej-
ny rok, pozwólmy by zapadła głęboko 
w nasze serca. Jest tu zawarta pew-
ność powtórnego przyjścia naszego 
Pana. Oby każdy z nas odpowiedział 
na te słowa: „Amen, przyjdź, Panie 
Jezu”.               —z Biuletynu Wantirna PL 

    myśli na dzisiaj  



    myśli na dzisiaj  
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kalendarz zborowy  /  church calendar 

21.12.19 Sobota/Saturday – Zupka po nabożeństwie/Soup’n’Buns after service 
– Spotkanie z pr M. Micykiem            Wantirna PL

22.12.19 Niedziela/Sunday – Próba chóru/Choir practice 

23.12.19 Pon./Monday – Zebranie modlitewne w kościele   

24.12.19 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora MARANATHA  

25.12.19 Środa/Wednesday – Christmas Day 

26.12.19 Czwartek/Thursday – Boxing Day 

26–28.12 Czwartek—Sobota – 22. Kongres Polonii Adwentystycznej    Keysborough

29.12.19 Niedziela/Sunday – Piknik Kongresowy/Congress Picnic  Braeside Park 

01.01.20 Środa/Wednesday – Nowy Rok/New Year’s Day  

11.01.20 Sobota/Saturday – Youth Sabbath  

01.02.20 Sobota/Saturday – Wieczerza Pańska/Lord’s Supper  

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

23.02.20 Niedziela/Sunday – Zebranie Zborowe/Business Meeting 

9–13.4.20 Thursday—Monday – Victorian Big Camp                                   Elmore

 

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

Proszę o przesyłanie ogłoszeń do  
WTORKU wieczora emailem lub SMS 

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

Please, submit all notices by  
TUESDAY evening by email or by SMS  

biuletyn  /  bulletin  

Jeśli szukasz Mnie w Boże Narodze-
nie, nie potrzebujesz specjalnej gwiaz-
dy – nie jestem już tylko w Betlejemie. 
Jestem tam, gdzie ty jesteś.  Być może 
nie jesteś Mnie świadomy wśród cele-
bracji – będziesz musiał spojrzeć poza 
sklepy i wszelkie dekoracje. 
Ale jeśli poświęcisz chwilę z twojej 
listy rzeczy do zrobienia i posłuchasz 
swojego serca, zauważysz, że czekam 
na ciebie.  Jesteś tym, z kim chcę być, 
jesteś powodem, dla którego przysze-
dłem.  I znajdziesz mnie w bezruchu, 
gdy szepczę twoje imię.  Twój Jezus 
 

http://www.laughandlift.com 

Ogromny krok od Dzieciątka w Betle-
jem do żyjącego, panującego, tryum-
falnego Pana Jezusa, powracającego 
na ziemię do własnego ludu – to chwa-
lebna prawda proklamowana w Piśmie 
Świętym.  
Gdy dzwony rozśpiewują radość Boże-
go Narodzenia, możemy również być 
czujni na ostateczną trąbę, która bę-
dzie ogłaszać Jego powrót, abyśmy 
zawsze mogli być z Nim.  —Alan Redpath 

Wierzysz, że Bóg się zrodził w  
betlejemskim żłobie, lecz biada ci, 
jeżeli nie zrodził się w tobie. 
 

—Adam Mickiewicz 

http://www.laughandlift.com/
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church life  

ADVENTIST MISSION 
 

East-Central Africa Division 

13th Sabbath Offering  
TODAY, December 21 

Soup’n’Buns after service 
TODAY: Sabbath, December 21 
 

All invited, especially guests  
 

—Womens’ Ministry Welcome new church  
members:  
Vanessa Fikiert, Claudia Mackojc,   
Lucas Hanlon, Steve Hanlon 
 

We thank God for your becoming a  
part of our church family, and we 
hope that we will also be a blessing to 
you. Let God’s Grace and Love be 
always with you. 
Claudia, Vanessa, Lucas and Steve 
become now members of the  
Dandenong Polish-Australian SDA 
Church.                          —Church Clerk 

FAST FACTS: 
 

●Rwanda has the world’s record for 
the highest representation of women 
in parliament, with women accounting 
for more than 60 percent of  
parliament members.  
●Rwanda is a rural country, with  
about 90 percent of the population 
engaged in mainly subsistence  
agriculture. 
●Rwanda is one of only three countries 
in Africa where you can visit Mountain 
Gorillas in the wild. Gorillas are the  
African region, which encompasses 
the western part of Rwanda. Gorilla 
tourism is a major activity that earns 
Rwanda millions of dollars a year.  
●The Democratic Republic of Congo 
was known as Zaïre from 1971 to 
1997.  —https://am.adventistmission.org/ 
 

 

Let’s suport the work of God, to 
which we have all been called. 

Church Choir Practice: 

TOMORROW, 22 December 
9:00am 

Thank you for participating  
in our book stand 
 

The Personal Ministries department 
would like to thank everyone who was 
involved with our book stand at the 
Polish Festival at Federation Square 
and the Polish Christmas Market at 
Syrena — we appreciate your help!  
 

As always, a lot of people were 
involved to make this happen.  
This included constructing the  
shelves, purchasing and printing our 
branding, putting together gift bags, 
purchasing and organising the books, 
transportation, stall setup and  
pack-up, meeting our visitors and 
manning the till.  
 

Over 200 gift bags, containing free 
literature, were distributed to our  
visitors as well as additional free  
books and magazines.  

 

Please pray that the seeds that were 
planted can bring a plentiful harvest.  
 
 

—Przemek Wrzos, Personal Ministries 



_________________________ 
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MORE conference news  
(VICON)  

 

on the notice board located in the 
church foyer  

conference news 

22. Congress of Polish SDA 
Thursday 26—Saturday 28 December 
Lighthouse Christian Church 
927 Springvale Rd, Keysborough 
 

Sunday 29 December —Picnic 
Braeside Park, Lower Dandenong Rd 

  food for thought 

Conference Office and ABC 
closure 
The Victorian Conference Office and 
ABC will be closed from 12.00pm 
Tuesday 24 December 2019.  
The Conference office will re-open 
9am Thursday, 2 January 2020.  
The ABC will re-open on Friday,  
3 January 2020. 

If you look for Me at  
Christmas  
If you look for Me at Christmas,  
you won’t need a special star – 
I’m no longer just in Bethlehem,  
I’m right there where you are.  
You may not be aware of Me  
amid the celebrations –  
You’ll have to look beyond the stores  
and all the decorations.  
But if you take a moment  
from your list of things to do  
And listen to your heart,  
you’ll find I’m waiting there for you.  
You’re the one I want to be with,  
you’re the reason that I came,  
And you’ll find me in the stillness,  
as I’m whispering your name.  

Love, Jesus  
 

  

http://www.laughandlift.com  

The immense step from the Baby at 
Bethlehem to the living, reigning 
triumphant Lord Jesus, returning to 
earth for his own people – that is the 
glorious truth proclaimed throughout 
Scripture.   
As the bells ring out the joys of   
Christmas, may we also be alert for 
the final trumpet that will announce 
His return, when we shall always be 
with Him.                                                                                                                   ––Alan Redpath  

A thousand times in history, a baby 
has become a king. But only once in 
history did a King become a baby.  
  

—Unknown  

_________________________ 

http://www.laughandlift.com/


____________________________________________________ 

next weeks: 
 

Jessika Korostenski 26.12 
Andrzej Tomasiuk 26.12 
Olga Chmur 27.12 
Daniel Selent 27.12 
Jurek Kwaśniewski 1.1 
Helena Kamińska 3.1 
Alicja Wrzos 4.1 

____________________________________________________ 

last week: 
 

Brendan Kowalski 18.12 
Paweł Romańczuk 19.12 
Witek Wawruszak 19.12 

today: 
 

Isabella Kfoury 21.12 


