Biuletyn
8 lutego / February 8

6 / 2020

„Spójrzcie na kruki, że nie sieją “Look at the ravens: they don’t worry about planani żną, nie mają spichlerza ani
składnicy, a jednak Bóg żywi je;
o ileż więcej wy jesteście warci
niż ptaki!”

ting or harvesting, or storing food in barns or
silos, because your heavenly Father is constantly
giving of himself to feed them. You are infinitely
more valuable than the birds!”

—Łukasza 12:24 (BW)

—Luke 12:24 (The Remedy New Testament)

____________________________________________________________
Witamy w naszym kościele, gdzie jesteśmy rodziną, a Jezus jest PANEM
Welcome to our church where we are Family and Jesus is LORD

____________________________________________________________
ZACHODY SŁOŃCA
Dzisiaj – 20:25
Piątek 14 lutego – 20:19

SUNSET TIMES
Today – 8:25pm
Friday 14 February – 8:19pm

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

dyżury / services
__________

DZISIAJ / TODAY 8.2.20

9:30am SZKOŁA SOBOTNIA / SABBATH SCHOOL

___________

Koordynator: Milena & Brendan
Host: Milena & Brendan Kowalski
▪Studium biblijne w grupach
▪Bible study in small groups
▪Segment misyjny: Andrzej Tomasiuk
▪Mission Segment: Andrew Tomasiuk
▪Dary Misyjne
▪Mission Offering
___________
_____________
11:00am NABOŻEŃSTWO / CHURCH SERVICE

Koordynator: Milena & Brendan
Kazanie: Josh Stadnik
Tłum. na ang: Henryk Wawruszak
Starszy Zboru: Henryk Wawruszak
Odp. za luty: Tomek Chalupka

Host: Milena & Brendan Kowalski
Sermon: Josh Stadnik
Interpreter into Eng: Henry Wawruszak
Elder: Henry Wawruszak
Month Supervisor: Tomek Chalupka

Dary: Budżet lokalnego zboru

Offering: Local church budget

ZA TYDZIEŃ / NEXT WEEK: 15.2.20
Koordynator: Norbert Szambelan
Host: Norbert Szambelan
Starszy Zboru: Henryk Wawruszak
Elder: Henry Wawruszak
Kazanie: Roman Chalupka
Sermon: Roman Chalupka
Tłumacz na ang: do uzgodnienia
Interpreter into Eng: TBA
Dary: ADRA – Pomoc ofiarom klęsk
Offering: ADRA – Disaster & Famine
żywiołowych
Relief

plan usługiwania / preaching schedule
08.02.20:
15.02.20:
22.02.20:
29.02.20:
07.03.20:
14.03.20:
21.03.20:

Josh Stadnik – Pastor stażysta/Intern pastor
Roman Chalupka – Local church Pastor
Jan Krysta – Pastor of Oakleigh Polish Church
Do uzgodnienia/TBA

Roman Chalupka – Local church Pastor
Jose St Phard – Pastor of Burwood Adventist Community Church
Josh Stadnik – Intern pastor / Pastor stażysta

dary z 1 lutego / offering received 1 february
Anonymous: $200, $100
Sabbath School: $580.90
Local church budget: $622.50
Local Building Fund: $100.00
Dorcas: $30.00
Marta & Dymitry: $600

Bezimienne: $200, $100
Szkoła Sobotnia: $580.90
Budżet lokalny: $622.50
Lokalny Fundusz budowlany: $100.00
Tabita: $30.00
Marta i Dymitr: $600

obecność ubiegłej soboty / last sabbath attendance: 121
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ogłoszenia dla zboru
Youth Sabbath DZISIAJ
Sobota 8 lutego

Wspólny lunch DZISIAJ
Sobota 8 lutego
Zapraszamy wszystkich na obiad do
holu funkcyjnego po nabożeństwie –
wraz z naszymi gśćmi i przyjaciółmi!
Pamiętajmy o kaloriach:
Kaloria to mała, wredna istota, która
mieszka w twojej szafie i co noc
zszywa ci ubrania! 

Zebranie Rady Zboru JUTRO
Niedziela 9 lutego, godzina 6:00pm

Możesz pomóc!
Pastor Jarosław Dzięgielewski, Przewodniczący Konferencji Zachodniej
Kościoła Adwentystów w Polsce skierował list z prośbą o pomoc rodzinie
adwentystów z Goleniowa koło Szczecina.
W pożarze stracili wszystko, dom i to
co w nim się znajdowało. Dymitr i
Marta z 9-miesięcznym synkiem nie
mają dosłownie nic, a jest to czas
zimy. Przygarnęła ich do siebie inna
rodzina adwentystów.
Prosimy więc tych, których serca zostaną poruszone ich nieszczęściem,
by przeznaczyli jakąś kwotę ze swoich
zasobów finansowych, na pomoc
Marcie i Dymitrowi Zwaryszukom,
tak, by mogli rozpocząć staranie o
rozpoczęcie nowego rozdziału życia –
odbudowę.
Przez kolejne dwie soboty będzie można złożyć dar w kopercie na której
napiszcie: „dar dla pogorzelców”, lub
„dar dla Marty i Dymitra”. Te dary
będą przekazane do skarbnika Polonii
br. Henryka Stolarka, który przekaże
je dalej do Polski, razem z darami z
innych Zborów i od wspomagających
ten cel, zaprzyjaźnionych Australijczyków.
W późniejszym okresie br. Stolarek
poda wynik tej operacji miłosierdzia.
Możesz pomóc, jeśli tylko zechcesz!
Pamiętajcie na słowa Pana Jezusa:
„ …cokolwiek uczyniliście jednemu z
tych najmniejszych moich braci, mnie
uczyniliście.” Mat. 25:40
—Jan Jankiewicz
Przewodniczący Polonii ADS

/Uchwała o przekazaniu pomocy dla

W księgarni zborowej dostępny jest
styczniowy numer Znaków Czasu.
Zapraszam.
—Marzena Kania
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w/w rodziny została podjęta podczas
obrad Komitetu Kongresowego
Polonii Adwentystycznej w Australii
w dniu 27 grudnia 2019/

myśli zebrane

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

Boża
Spiżarka

Społecznych

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

kropla zachęty
Bóg daje ci skrzydła...

Walentynki będą obchodzone 14
lutego i moim zdaniem jest to jeden
z najbardziej przereklamowanych
dni w roku. Nie staram się być
“super duchownym”, ale wg mnie
MIŁOŚĆ powinna być okazywana
codziennie.
Kochaj i doceniaj tych, których kochasz w każdej sekundzie ich życia!
Nie tylko na rocznicę, urodziny lub
święta. Zawsze o tym pamiętj! ...
Nie ma mocy w dniu, ale jest moc w
Miłości. Jesteś kochany przez
KRÓLA ... —Marcus Stanley
Każdego dnia roku (nie tylko 14 lutego) żywy Bóg okazuje nam bezcenną
doskonałą miłość nie tylko w swych
słowach, ale i w czynach. Największy
Jego dowód miłości do nas to Jego
SYN, który wziął na siebie nasze grzechy, umarł w nasze miejsce. (Rzym. 5:8)
14 lutego przeminie szybko, ale Boża
miłość nie przemija ... „Miłością
wieczną umiłowałem cię” (Jer. 31:3)
—Bogdan Biernacki

Pan światłością moją i zbawieniem
moim: Kogóż bać się będę? Pan
ochroną życia mego: Kogóż mam się
lękać? (Psalm 27:1)
Bóg jest jak światło w najciemniejszym miejscu. Możesz Mu całkowicie zaufać, nawet jeśli staniesz w
obliczu wielkiego niebezpieczeństwa.
Czasami może ON nawet przekształcić niebezpieczeństwo w najwspanialsze doświadczenie.
„Podejdź do krawędzi” – mówi.
Odpowiadamy: „Boimy się”.
„Podejdź do krawędzi” – mówi.
Podchodzimy.
Popycha nas... i odlatujemy – na
skrzydłach.
/Guillaume Apollinaire/
—Sylvia de Kock, Nearer To God

_________________________
Poszukujemy…
Potrzebna jest osoba, która
mogłaby się podjąć sprzątania naszego budynku
kościelnego.
Więcej informacji u brata
Wojtka Klauzy.
—Kierownictwo Zboru
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kalendarz zborowy / church calendar
08.02.20

Sobota/Saturday

– Youth Sabbath
– Wspólny lunch/Fellowship lunch

08.02.20

Sobota/Saturday

– UPLIFT, Adventist Women Victoria

09.02.20

Niedziela/Sunday

– Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

10.02.20

Poniedziałek/Mon. – Zebranie modlitewne/Prayer Meeting

11.02.20

Wtorek/Tuesday

12.02.20

Środa/Wednesday – Doug Batchelor LIVE

Glen Waverley

– Klub Seniora MARANATHA
Carlton

14–15.2.20 Friday—Saturday

– Doug Batchelor LIVE

22.02.20

Sobota/Saturday

– Zupka po nabożeństwie/Soup’n’ Buns after service

23.02.20

Niedziela/Sunday

– Zebranie Zborowe/Business Meeting

06.03.20

Poniedziałek/Mon. – Światowy Dzień Modlitwy/World Day of Prayer

9–13.4.20

Thursday—Monday – Victorian Big Camp

Clayton

Elmore

kontakty / contacts
Starsi Zboru / Elders:
Starszy Diakon ▪ Head Deacon
Pierwszy Starszy Zboru ▪ Head Elder: Marek Smalec
Henry Wawruszak
Starsza Diakonisa ▪ Head Deaconess
Barbara Ostrowska
Zbyszek Wrzos
Jarek Kania
Kierownik Młodzieży ▪ Youth Leader
Michael Olszewski
Valentina Olszewski
Sekretarz Zboru ▪ Church Clerk
Safe Places/Bezpieczne miejsca
Marzena Kania
Małgosia Kelly
Women’s Ministry ▪ Służba Kobiet
Skarbnik Zboru ▪ Church Treasurer
Ewa Jóźwiak
Wojtek Klauza
Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop
Ewangelizacja ▪ Personal Ministries
Marzena Kania
Przemek Wrzos
Klub Seniora MARANATA
Szkoła Sobotnia ▪ Sabbath School
Zygmunt Ostrowski
Tomek Chalupka
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 Board Meeting

church life

Tomorrow, 9 February at 6:00pm

Youth Sabbath TODAY
8 February

Fellowship Lunch TODAY
a drop of encouragement

8 February
You are all invited to join us for the
lunch after Divine Service today.
Have a happy time of fellowship over
lunch with friends and new
acquintances. 

The Lord gives you wings
The LORD is my light and my
salvation – whom shall I fear? The
LORD is the stronghold of my life –
of whom shall I be afraid? (Psalm 27:1)
God is like a light in the darkest
place. You can trust Him completely
even when you face great danger.
Sometimes He can even transform
danger into the most wonderful
experience.
▪▪▪
“Come to the edge,” He said.
They said, “We are afraid.”
Come to the edge,” He said.
They came.
He pushed them... and they flew.
/Guillaume Apollinaire/
—Sylvia de Kock, Nearer To God

Prayer meetings

Every Monday @ 7pm

May God bless you
for your
generous heart!
—Community

Lord’s
Pantry

Let’s Pray...

Polonia Congress
Fund

Please remember the Fund
when making our gifts.
Thank you.
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Let’s pray for one another, because
we never know what someone else is
going through… Our thoughts and
prayers are especially with Ruth.
Let’s also pray for others who are not
well.
“Cast your cares on the LORD and
He will sustain you; He will never let
the righteous fall.”
—Psalm 55:22 NIV

For more info visit http://
worlddayofprayeraustralia.org/ or
contact the Victorian committee at
wdp.vic.au@gmail.com
Your prayers change the world.

conference news
Pastor Doug Batchelor LIVE

in Melbourne, February 12, 14 –15
“Preparing for Christ’s Return”
Champion’s Ballroom, Arrow at
Swanston, 488 Swanton St, Carlton:
Wednesday 12 Feb, 7:00 pm
Robert Blackwood Hall, Monash
Academy of Performing Arts, Clayton:

More Conference news
(VICON)
on the notice board located in the
church foyer

Friday 14 Feb, 7:00 pm
Saturday 15 Feb 10am & 11:30am
Saturday 15 Feb 3:30 pm CONCERT
Bookings ESSENTIAL:
www.amazingfacts.com.au/events or
text/call 0429 377 468
Share an invitation on Facebook:

food for thought

www.facebook.com/amazingfactsoceania

FREE ENTRY!

World Day Of Prayer
World Day of Prayer 2020 is approaching. On March 6 there are over
200 services being held across the
state of Victoria, in a variety of denominational and non-denomination
churches, where people will gather to
pray for the needs of Zimbabwe as
identified by a group of Christian
women in that country. They have
gathered together prayerfully to prepare a service that will be presented
in a variety of ways in many countries
all over the world. This year’s theme
is ‘Take Your Mat and Walk’.
You are invited to join in this wave of
prayer by: praying, attending a service, arranging and holding a prayer
meeting/service and giving an offering, which will go to the Bible Society
to run a programme to help meet
some of the identified needs. There
are many creative ways that your
church can be a part of this movement.

7

Valentines Day is on 14 February...
and in my opinion it is one of the most
overrated days of the year.
I’m not attempting to be Super
Spiritual” but to me Love should be
demonstrated everyday. Cherish and
treasure those that you love EVERY
SINGLE SECOND that they are living!
– not just on an anniversary, birthday,
or holiday. Always remember this...
There is no power in the day,
but there is power in Love.
You are loved by the King...
—Marcus Stanley

Every day of the year (not only
February 14) the living God shows us
priceless perfect love not only in His
words but also in deeds. His greatest
proof of love for us is His Son who
took our sins and died in our place.
(Rom. 5: 8)
February 14 will pass quickly, but
God’s love will not pass away ...
“I have loved you with eternal love”
(Jer. 31: 3)
—Bogdan Biernacki

____________________________________________________

last week:
Ivanka Millen 2.2
Bart Ostrowski 2.2
Jacob Polonski 2.2
Marysia Sawczuk 2.2
Chanel Patryarcha 4.2
David Patryarcha 4.2

today:
Ania Kasprzak 8.2
Sara Mrozowska 8.2
Marzena Patryarcha 8.2
next week:
Estera Klauza 10.2
Daniel Kowalski 10.2

____________________________________________________

