
____________________________________________________________ 

 
ZACHODY  SŁOŃCA                                                                                   SUNSET  TIMES 
 

Dzisiaj – 20:43                                                                                               Today – 8:43pm 
Piątek 17 stycznia – 20:42                                                         Friday 17 January – 8:42pm 

 

____________________________________________________________ 

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  2 /  2020 
    
    11 stycznia      /    January 11 

Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego /  
 

Polish Seventh-day Adventist Church 
 

100 James Street, Dandenong  3175     

 www.dandypolish.org.au               Dandenong Adventist 
 

 Pastor:  Roman Chalupka  0432 058 233  

“For my expectation is from Him. He 
only is my rock and my salvation; 
He is my defense; I shall not be 
moved.” 
  

—Psalms 62:5-6   NKJV 

„Polegaj na Bogu, moja duszo, gdyż w 
Nim jest moja nadzieja. Przecież On jest 
Opoką, mym zbawieniem i moją twierdzą, 
dlatego się nie zachwieję”. 
  

—Psalm 62:6-7   Nowa Biblia Gdańska 
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                                                                          ZA TYDZIEŃ / NEXT WEEK: 18.1.20 

Koordynator:  nie podano 

Starszy Zboru: Michał Olszewski  

Segment misyjny: Zygmunt Ostrowski 

Kazanie: Lorraine Ngwenya 

Tłumacz na PL: nie podano 

Dary:  Edukacja  

Host:  not advised 

 Elder: Michael Olszewski 

Mission Segment: Ziggy Ostrowski 

Sermon: Lorraine Ngwenya 

Interpreter into Polish: not advised?  

Offering:  Education  

 

obecność ubiegłej soboty / last sabbath attendance: 131 

dyżury / services  

 

11:00am CHURCH SERVICE  _____________________ __________________ 

Koordynator: Tomek Korosteński  

Kazanie: Roman Chalupka 

Tłum. na ang: nie podano 

Starszy Zboru: Michał Olszewski  

Odpow. za styczeń: nie podano 

 

Dary: Budżet lokalnego zboru  

Host: Tomek Korostenski 

Sermon: Roman Chalupka 

Interpreter into English: not advised 

Elder: Michael Olszewski 

Month Supervisor: not advised 
 

Offering: Local church budget  

                                       DZISIAJ / TODAY 11.1.20 

 

Host: Tomek Korostenski 

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

 

Koordynator: Tomek Korosteński  

▪Studium biblijne w grupach 
▪Segment misyjny: Michał Olszewski 
▪Dary Misyjne 

_____________________ __________________ 
9:30am SABBATH SCHOOL 

             dary z 4 stycznia  / offering received 4 january 

Bezimienne: 50, 50, 5 
Szkoła Sobotnia: $460.15 
Budżet lokalnego zboru: $526.15 
Lokalny Fundusz budowlany: $225.00 
TABITA: $35.00 

Anonymous: 50, 50, 5 
Sabbath School: $460.15 
Local church budget: $526.15 
Local Building Fund: $225.00 
DORCAS: 35.00 

      plan usługiwania / preaching schedule  
 

11.01.20:   Roman Chalupka – Local church Pastor 
18.01.20:   Lorraine Ngwenya 
25.01.20:   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 



                      
    Módlmy             się… 
 

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

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

_______ Przypominamy, jakie produkty 
są najpotrzebniejsze: 
 

makaron, sosy do ma- 
karonu, peanut butter,  
cornflakes, dżem, oraz  
produkty puszkowe: fasola 
buraczki, kukurydza, pomidory 
itp.   
Z góry dziękujemy! Niech PAN 
błogosławi Wasze wielkie serce. 
  

—Dział Usług Społecznych  

ogłoszenia dla zboru 

W księgarni zborowej dostępny jest 
grudniowy numer Znaków Czasu i 
podręczniki do lekcji Szkoły Sobot-
niej.  Zapraszam.                  —M. Kania 

_________________________ 

 

Polskie audycje radiowe 

każda  ŚRODA 
22.00— 23.00 

na falach 92.3 FM  

Radio “Głos Nadziei” 
każdy PIĄTEK 
18.00—18.30  oraz   20.30—21.00   
  

FM 89.7 MHz  albo 
www.pbafm.org.au  

 Spotkania modlitewne 
 w każdy poniedziałek o 19:00  
 w kościele. 

Boża 
 Spiżarka 

Niech PAN błogo-
sławi wszystkich, 
którzy pamiętają o 
Bożej Spiżarce  
  

—Dział Usług  
Społecznych   

Wspólny lunch  DZISIAJ 
Sobota, 11 stycznia 
 

Zapraszamy wszystkich na obiad do 
holu kościelnego po nabożeństwie –  
szczególnie, jeśli jesteś gościem!   

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


    myśli na dzisiaj  
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Boskie maniery przy stole 
 

Bez wątpienia czułeś się niezręcznie, 
gdy po raz pierwszy musiałeś się  
nauczyć, którego widelca użyć. Ale 
dzięki tej wiedzy możesz bez skrępo-
wania brać udział w każdym przyję-
ciu. To tak samo, jakbyś jadł obiad 
przy Bożym stole. Na początku wydaje 
się trudne. Ale poznanie właściwych 
manier pozwala ci odnaleźć się w 
każdej sytuacji i sprawić przyjemność 
OJCU. 
 

Obyczaje przy stole Bożym: 
 

● Musisz sam przeżuć. 
 

Zbyt wielu chrześcijan oczekuje od 
Boga, aby wyciągnął łyżkę, włożył im 
błogosławieństwo do ust, pomógł ich 
szczękom przeżuć a następnie  
połknąć.  Chcemy, aby Bóg zrobił 
wszystko.  Faktem jest, że my 
ponosimy odpowiedzialność w 
suwerennym świecie Boga. 
 

●Zaakceptuj miejsce.  
 

Zajmij najniższe miejsce, miejsce  
pokory i służby.   
Jeśli Bóg zechce, abyś usiadł wyżej, 
On ci to pokaże, ale pomyl się raczej 
po stronie pokory, nie pychy. 
 

● Przeczytaj menu.  
 

Musisz spędzić czas czytając to, co 
Bóg przygotował. Czytaj swoją Biblię, 
rozważaj każde słowo. Da ci to siłę i 
zrozumienie Bożego planu dla ciebie.  
Utrzyma cię to na właściwej drodze i 
przypomni ci o twoich obowiązkach  
w wypełnianiu planu Bożego. 
 

● Zakończ posiłek.  
 

Jan 3:16 mówi nam: “Tak Bóg  
umiłował świat, że dał swego jedno-
rodzonego Syna”. Niektórzy wierzą, że  
ponieważ Bóg już przyszedł i umarł za 
grzechy świata, nie muszą już nic 
robić.  Jednak ważne jest, aby ukoń-
czyć frazę dotyczącą odpowiedzialno- 

ści człowieka: “każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginie, ale ma życie 
wieczne”. Musisz przyjść do Niego, 
aby otrzymać przebaczenie, które On 
nabył dla ciebie. 
 

● Policz owoce.  
 

Jeśli nie pragniesz przynieść dla  
Niego owocu, ON nie jest zobowiązany 
odpowiedzieć na twoje prośby, nawet 
jeśli prosisz o rzeczy w Jego imieniu.  
Jezus oświadcza: “Wszystko, co mi 
daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, 
który do mnie przychodzi, nie wyrzucę 
precz.”(Jan 6:37). 
 

Duch Święty inspiruje nas do przyj-
ścia do Jezusa i do robienia tego, o co  
nas prosi.  Jego suwerenność jest 
pierwszym krokiem ku nam, ale  
dlatego, że dał nam wolną wolę, 
musimy iść do Niego także. 
 

http://
www.christianchallengeandblessing.com 

Dawaj to, co masz, czym jesteś.  
Dawaj przedmioty, ale nade wszystko 
siebie. 
Swoją opiekę. Swoją pomoc. Swoje 
współczucie. 
Dawaj, póki czas, póki masz co dawać, 
póki masz rzeczy, póki masz siły,  
póki stać cię na współczucie, na 
uśmiech, na radość. 
Dawaj swoją pomoc, dawaj siebie 
samego, póki cię jeszcze trochę jest… 
 

—ks. Mieczysław Maliński 

Człowieku! 
Zostałeś stworzony na  
podobieństwo Boga,  
który jest miłością, 
który pragnie szczęścia ludzi. 
Masz ręce, aby dawać,  
serce, aby kochać,  
i ramiona, które są tak długie,  
byś mógł nimi obejmować… 
 

—Phil Bosmans 

_________________________ 
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kalendarz zborowy  /  church calendar 

11.01.20 Sobota/Saturday – Wspólny lunch/Fellowship lunch  

21.01.20 Wtorek/Tuesday – Klub Seniora MARANATHA 

26.01.20 Poniedziałek/Mon. – Australia Day Public Holiday  

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  

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  
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church life  
Conference news  

(VICON)  
 

on the notice board located in the 
church foyer  

  food for thought 

Lord’s 
    Pantry 

_______ We would be very grateful 
  

if you could continue  
to supply the Pantry:  
 

UHT milk, pasta, pasta- 
sauce, rice, vegemite, weet- 
bix, cornflakes, crackers, jam,  
2-min noodles, biscuits, TINNED:  
corn, beetroot, fruit, beans, tuna, etc.   
 

May God bless you for your generous 
hearts!     
  

—Community Services Department  

 

Prayer meetings  
Every Monday @ 7pm  

May God bless you 
for your  
generous heart! 
     
  

—Community  

Lord’s 
    Pantry 

Polonia Congress 
Fund 
Please remember the Fund 
when making our gifts. 
Thank you.   

Fellowship Lunch  TODAY 
Sabbath, 11 January 
 

There will be a fellowship lunch today 
after divine service. Please stay with 
us and let’s fellowship together as a 
church family  
  

God’s Table Manners 
You undoubtedly felt awkward the 
first time you had to learn which fork 
to use. But with that knowledge you 
can enter any dining experience with 
confidence.  
The same is true when you dine at 
God’s table. At first it seems difficult.  
But learning the right manners makes 
it possible for you to be in any 
situation and please the Father. 
 

Table manners at God’s table: 
 
● You have to do your own chewing. 
Too many Christians expect God to 
take out a spoon and dish up the 
blessing for them.  
He is supposed to place it in our 
mouths, work our jaws to chew it up, 
and help us swallow it.  
We want God to do everything.  
The fact is that you have responsibil-
ity in God’s sovereign world. 
 
● Accept the seating.  
Take the lowest seat, the seat of  
humility and service.  
If God wants you to sit higher up, He 
will show you that, but err on the side 
of humility, not pride. 
 
● Read the menu.  
You must spend time reading what 
God has prepared. Read your Bible, 
meditate on the Word.  
It will give you strength and illumina-
tion according to God’s plan for your 
life.  
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  a bit of humor   

____________________________________________________ 

It will keep you on course and remind 
you of your responsibilities in order to 
fulfill the plan of God. 
 
● Finish the meal. John 3:16 tells us, 
“God so loved the world, that He gave 
His only begotten Son.”  
Some believe that because God has 
already come and died for the sins of 
the world, they don’t have to do  
anything else.  
However, it’s important to finish the 
phrase regarding man’s responsibility: 
“whosoever believes in Him shall not 
perish, but have everlasting life.”  
You must come to Him in order to 
receive the forgiveness that He  
purchased for you. 

● Count the fruit.  
If you are not willing to bear fruit for 
Him, then He is not obligated to an-
swer your requests, even if you ask 
things in His name.  
Jesus declares, “Everyone that the 
Father gives me will come to me, and 
anyone who comes to me I will never 
drive away” (John 6:37).  
The Holy Spirit inspires us to go to 
Jesus and do what He asks of us.  
His sovereignty makes the first move 
toward us, but because He gave us 
free will, we must move toward Him 
as well.  
 
http://
www.christianchallengeandblessing.com 

http://www.christianchallengeandblessing.com/
http://www.christianchallengeandblessing.com/


____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

next week: 
 

Violetta Czapnik 13.1 

last week: 
 

Kamil Podsiadły 9.1 
Alina Widuch 9.1 

Ze smutkiem podajemy do wiadomości,  
że zmarła Krystyna Cypser,  

siostra br Zdzisława i Ryszarda Widuch. 
 

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 14 stycznia  
o godz. 12:00 w kaplicy Renowden na  

cmentarzu Springvale Botanical Cemetery. 

Rodzinom Widuch i Cypser ślemy  
wyrazy głębokiego współczucia wierząc, 

że jedynie nasz Pan może wzmocnić i dać 
pokój w tym trudnym czasie. 


