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„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

“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

____________________________________________________________
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

____________________________________________________________
ZACHODY SŁOŃCA
Dzisiaj – 20:44
Piątek 10 stycznia – 20:44

SUNSET TIMES
Today – 8:44pm
Friday 10 January – 8:44pm

Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
100 James Street, Dandenong 3175
www.dandypolish.org.au
Pastor: Roman Chalupka ph. 0432 058 233

dyżury / services
DZISIAJ / TODAY 4.1.20
__________________

9:30am SABBATH SCHOOL

Koordynator: Michał Olszewski
▪Studium biblijne w grupach
▪Segment misyjny: Jonatan Ostrowski
▪Dary Misyjne
__________________

Host: Michael Olszewski
▪Bible study in small groups
▪Mission Segment: Jono Ostrowski
▪Mission Offering

11:00am CHURCH SERVICE

Koordynator: Michał Olszewski
Kazanie: Josh Stadnik
Tłum. na PL: nie podano
Starszy Zboru: Michał Olszewski
Odpow. za styczeń: nie podano
Dary: Budżet lokalnego zboru

_____________________

_____________________

Host: Michael Olszewski
Sermon: Josh Stadnik
Interpreter into Polish: not advised
Elder: Michael Olszewski
Month Supervisor: not advised
Offering: Local church budget

ZA TYDZIEŃ / NEXT WEEK: 11.1.20
Koordynator: nie podano
Host: not advised
Starszy Zboru: Michał Olszewski
Elder: Michael Olszewski
Segment misyjny: Zygmunt Ostrowski
Mission Segment: Ziggy Ostrowski
Kazanie: Roman Chalupka
Sermon: Roman Chalupka
Tłumacz na ang: nie podano
Interpreter into English: not advised?
Dary: Budżet lokalnego zboru
Offering: Local church budget

plan usługiwania / preaching schedule
04.01.20:
11.01.20:
18.01.20:
25.01.20:

Josh Stadnik – Pastor stażysta/Intern pastor
Roman Chalupka – Local church Pastor
Lorraine Ngwenya
Paweł Ustupski – Pastor of Wantirna Polish church

01.02.20: Roman Chalupka – Local church Pastor (Wieczerza/Communion)
08.02.20: Josh Stadnik – Pastor stażysta/Intern pastor
15.02.20: Roman Chalupka – Local church Pastor

obecność ubiegłej soboty / last sabbath attendance: 129
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ogłoszenia dla zboru
Youth Sabbath

ZA TYDZIEŃ

Sobota, 11 stycznia

W księgarni zborowej dostępny jest
grudniowy numer Znaków Czasu i
podręcznik do lekcji Szkoły Sobotniej.
Zapraszam.
—M. Kania

Wspólny lunch

ZA TYDZIEŃ
Sobota, 11 stycznia
Przyjdźmy przygotowani na lunch i
chrześcijańską wspólnotę za tydzień.
Przynieśmy ze sobą ulubione potrawy
i desery/owoce, tak, aby starczyło i
dla nas, i dla gości.

_______

Przypominamy, jakie produkty
są najpotrzebniejsze:
makaron, sosy do
Boża
makaronu, peanut
butter, cornflakes, dżem, Spiżarka
oraz produkty puszkowe:
buraczki, kukurydza, fasola,
pomidory itp.
Z góry dziękujemy!
Niech PAN błogosławi Wasze
wielkie serce.
—Dział Usług Społecznych 

Spotkania modlitewne
w każdy poniedziałek o 19:00
w kościele.
Niech PAN błogosławi wszystkich,
którzy pamiętają o
Bożej Spiżarce 
—Dział Usług

_________________________
Boża
Spiżarka
Módlmy

Społecznych

się…

Ktoś jest chory... Ktoś stracił pracę...
Ktoś ma złamane serce… Ktoś stracił
najbliższą osobę... Ktoś jest mutny...

Polskie audycje radiowe
każda ŚRODA
22.00— 23.00
na falach 92.3 FM

Módlmy się jedni za drugich, gdyż
nie wiemy, przez co przechodzą
nasi bliźni. Prośmy w modlitwach o zdrowie i wsparcie
dla wszystkich, którzy
są chorzy i w
problemach..

Radio “Głos Nadziei”

każdy PIĄTEK
18.00—18.30 oraz 20.30—21.00
FM 89.7 MHz albo
www.pbafm.org.au
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Zawsze razem z Jezusem

myśli na dzisiaj

Zawsze razem z Jezusem
idę poprzez życie swoje.
Noworoczna Modlitwa
Zawsze razem z Chrystusem,
Nowy Rok rozwija się – jak kwiat ze
bo On zmienia życie moje.
szczelnie zwiniętymi płatkami,
Żyję nowonarodzony,
ukrywającymi swoje piękno.
chwalę Boga pieśnią swoją.
Chwałą Jego ozdobiony,
Panie, niech ten rok będzie pełen
oddasz Bogu drogę twoją.
wspaniałych rzeczy, niech przyniesie
Drogę życia – dzień tygodnia,
ciepło w naszych relacjach z innymi;
troski, smutki i radości.
siłę, aby pomagać tym, którzy
potrzebują naszej pomocy oraz pokorę Będziesz teraz żył wygodnie
pod płaszczem Jego miłości.
i otwartość, aby móc przyjąć pomoc
Zawsze razem z Jezusem,
od innych.
każdy dzień – tak krok po kroku.
Idźmy naprzód z wielką nadzieją, że
Razem zawsze z Chrystusem,
wszystko może być możliwe z TWOJĄ każdy dzień w Nowym Roku.
pomocą i według TWOICH wskazó—Andrzej Tomasiuk 31.12.2019
wek.

_________________________

—autor nieznany

Jestem Nowym Rokiem
Jestem Nowym Rokiem.
Jestem pierwszą stroną w twojej
księdze czasu.
Jestem dla ciebie kolejną szansą na
sztukę życia.
Jestem okazją do wypróbowania tego,
czego nauczyłeś się o życiu w ciągu
ostatnich dwunastu miesięcy.
Wszystko, czego szukałeś i nie
znalazłeś, ukryte jest we mnie i czeka,
abyś szukał z większą determinacją.
Wszystko, czego nie udało ci się
osiągnąć, jest moim, aby przyznać ci
wtedy, gdy będziesz miał mniej
sprzecznych pragnień.
Wszystkie niespełnione marzenia i
nadzieje, niezrealizowane plany, brak
wiary – wszystko to drzemie i czeka na
przebudzenie poprzez silny dotyk
celu.
Jestem twoją możliwością do
odnowienia wierności TEMU, który
powiedział: „Oto czynię wszystko
nowe”.
—Bible Illustrator
http://www.remedyspot.com/

_________________________
Przygotuj się, abyś mógł być tęczą w
czyjejś chmurze – w chmurze kogoś,
kto może nie wygląda tak jak ty, może
nie nazywa Boga tym samym imieniem – jeśli w ogóle wzywa Boga…
Może nie spożywa takich samych
potraw i w dodatku przygotowanych
inaczej jak ty to robisz, może nie
tańczy twojego tańca ani nie mówi
twoim językiem.
Ale bądź błogosławieństwem dla
kogoś…
—Dr. Maya Angelou

Ten, kto nie chce, znajdzie powód.
Ten, kto chce, znajdzie sposób”
—autor nieznany
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Szczęśliwego Nowego Roku dla czytelników Biuletynu
Niech 2020 będzie rokiem, w którym czujemy jeszcze głębiej i bardziej
obecność, pokój i cele naszego Zbawiciela i Pana.
Niech Chrystus zajmuje wysoką pozycję w naszym życiu.
Sprawmy, aby został uwielbiony przez nasze życie w posłuszeństwie Jemu.
—Biuletyn

kalendarz zborowy / church calendar
11.01.20

Sobota/Saturday

– Youth Sabbath
– Wspóny lunch/Fellowship lunch

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

kontakty / contacts
Starsi Zboru / Elders:
Pierwszy Starszy Zboru ▪ Head Elder:
Henry Wawruszak
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
Women’s Ministry ▪ Służba Kobiet
Ewa Jóźwiak
Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop
Marzena Kania
Klub Seniora MARANATA
Zygmunt Ostrowski

Opiekun kościoła ▪ Church Caretaker – Ryszard Widuch

biuletyn / bulletin
contact: Grace Jankiewicz
0418 595 414 graciela6@gmail.com
Please, submit all notices by
TUESDAY evening by email or by SMS

kontakt: Grażyna Jankiewicz
0418 595 414 graciela6@gmail.com
Proszę o przesyłanie ogłoszeń do
WTORKU wieczora emailem lub SMS
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_______

church life
Youth Sabbath

We would be very grateful
if you could continue
Lord’s
to supply the Pantry:
Pantry
UHT milk, pasta, pastasauce, rice, vegemite, weetbix, cornflakes, crackers, jam,
2-min noodles, biscuits, TINNED:
corn, beetroot, fruit, beans, tuna, etc.
May God bless you for your generous
hearts!

NEXT WEEK

Saturday, 11 January

Potluck Lunch

NEXT WEEK

—Community Services Department 

Sabbath, 11 January
Just a kind reminder that all families
contribute their favourite dishes
(savoury and dessert) to share while
we fellowship and enjoy each other’s
company 

Let’s Pray…
Someone is sick… Someone lost
a loved one… Someone lost a
job… Someone is sad...
Let’s pray for one another,
because we never know
what someone else is
going through…

Prayer meetings

Every Monday @ 7pm

_________________________
May God bless you
for your
generous heart!
—Community

Happy New Year to All
Bulletin Readers

Lord’s
Pantry

May 2020 be a year in which we
sense in an even deeper and more
significant way the presence, peace
and purposes of our Saviour and
Lord.
May Christ have the pre-eminence
in our lives and may we allow Him
to be glorified through our lives of
obedience this year.

Polonia Congress
Fund

Please remember the Fund
when making our gifts.
Thank you.
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—Church Bulletin

I Am the New Year

Conference news
(VICON)

I am an unspoiled page in your book
of time.
I am your next chance at the art of
living.
I am your opportunity to practice
what you have learned about life
during the last twelve months.
All that you sought and didn’t find is
hidden in me, waiting for you to
search it but with more determination.
All the good that you tried for and
didn’t achieve is mine to grant when
you have fewer conflicting desires.
All that you dreamed but didn’t dare
to do, all that you hoped but did not
will, all the faith that you claimed but
did not have—these slumber lightly,
waiting to be awakened by the touch
of a strong purpose.
I am your opportunity to renew your
allegiance to HIM who said, “Behold, I
make all things new.”

on the notice board located in the
church foyer

food for thought
A Covenant For Wanderers
(January 3, 2020)

Make covenants, not resolutions, as
you walk into the year, for covenants
give us company in keeping what we
pledge.
A resolution with no witness is too
often just a wish, a good intention
with nothing but our declining
willpower to make the vital difference.
The covenants we really need are
bigger than our diets and more urgent
than our visits to the gym. We need
companions to whom we’ll make the
most important promises of all: to tell
each other just the truth; to remind
each other of how good the gospel is;
to continue walking side by side
through any guilt or fear the new year
brings. Agree with someone in your
life—a spouse, a friend, another
sinner saved by grace—with whom
you’ll travel in days ahead—by phone,
by app, by real steps on real roads.
Pledge perseverance, not perfection,
for walking with another sinner will
reveal how much you both need
constant grace. And when you
stumble, as you will, a hand will lift
you up, and brush you off, and help
you keep on walking. As this year
starts, invite some other to what
Jesus now invites you: “Come walk
with me: keep covenant.” That’s how
you’ll stay in grace
—Bill Knott, Adventist Review Editor

—Bible Illustrator
http://www.remedyspot.com/

_________________________
Prepare yourself so that you can be a
rainbow in somebody else’s cloud.
Somebody who may not look like you,
may not call God the same name you
call God—if they call God at all—you
see? And may not eat the same dishes
prepared the way you do, may not
dance your dances, or speak your
language.
But be a blessing to somebody; that’s
what I think.
—Dr. Maya Angelou
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God whispers in your soul and
speaks to your mind. Sometimes
when you don't have time to listen,
He has to throw a brick at you. It’s
your choice: Listen to the whisper, or
wait for the brick.
––Unknown

Witamy nowych czlonkow Zboru:
Dziękujemy Bogu, że staliście się częścią naszej rodziny zborowej... i mamy
nadzieję, że będziemy również błogosławieństwem dla Was! Niech Boża Łaska
i Miłość będzie zawsze z Wami!
Welcome new church members:
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.

____________________________________________________
It’s a Boy!
Congratulations to Rachel & Peter
Grochocki as they welcomed their new baby
boy, Sebastian, into the world! Big sister
Allegra are very excited 
Congratulations to Grochocki and Wawruszak
Families! May God bless you as you bring
your little boy to a knowledge of Him.
Gratulacje dla Rachelki i Piotra Grochockich
z okazji narodzin synka Sebastiana!
Szczególnie podekscytowana jest siostrzyczka
Allegra 
Gratulacje dla rodzin Grochockich i
Wawruszaków.
Wiele błogosławieństw Bożych!

____________________________________________________

last weeks:
today:
Jessika Korostenski 26.12
Alicja Wrzos 4.1
Andrzej Tomasiuk 26.12
Olga Chmur 27.12
next week:
Daniel Selent 27.12
Jurek Kwaśniewski 1.1
Kamil Podsiadły 9.1
Helena
Kamińska
3.1
Alina Widuch 9.1
____________________________________________________

