
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  

Intern Pastor: Josh Stadnik   0430 412 418              

Szabat  11 kwietnia – 17:57 
Piątek 17 kwietnia – 17:49 

Sabbath 11 April– 5:57pm 
Friday 17 April – 5:49pm 

 

„Jam jest zmartwychwstanie 
i żywot; kto we mnie wierzy, 
choćby umarł, żyć będzie. A 
kto żyje i wierzy we mnie, nie 
umrze na wieki”. 
  

—Ewangelia Jana 11:25–26  BW 

“I am the Resurrection from death and the source 
of all life. Whoever trusts in me will be healed and 
live, even though they fall asleep in death; and 
whoever is alive and believes in Me will never 
cease to live. Selah.” 
  

—John 11:25-26  The Remedy New Testament 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Życzymy wszystkim radosnego Szabatu – szczególnego dnia odpoczynku, który Pan dał    
każdemu z nas   

Happy Sabbath everyone! May you all rejoice this special day of rest that God has given 
                                              to  each and every one of us! 

   
  

Biuletyn  15 /  2020 
    
 11 kwietnia  /    April 11 

ON zmartwychwstał 
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ogłoszenia dla zboru, 11 kwietnia 

Boża 
  spiżarka  

_______ 
Prośba o pomoc !!! 
Boża Spiżarka potrzebuje pomocy! 
Zapasy się kończą, a potrzeby są 
wielkie: 
 
▪ Sosy do makaronu,  
▪ Warzywa w puszkach,   
▪ Płatki śniadaniowe, jak:  
cornflakes itp,  
▪ Mleko,  
▪ Makaron: Campbell’s spaghetti  
sauce with beef,  
▪ Owoce w puszkach (fruit salad albo 
2 fruits),  
▪ Tuna,  
▪ 2 minute noodles,  
▪ Continental Pasta & Sauce jak np:  
macaroni & cheese itp. (wygodne dla 
samotnych ojców),  
▪ Makarony w puszce.  
 

Są to przykładowe pozycje, gdyż  
jesteśmy ograniczeni w nabyciu tego 
rodzaju produktów w obecnym czasie.  

 

Zakupy możemy zostawić przy 
drzwiach frontowych domu Małgosi. 
 

Dziękujemy za Waszą pomoc! 
 
 

—Community Services Department  

Dzisiejsze nabożeństwo 
11 kwietnia 
 
 

9:30 – Szkoła Sobotnia HOPE CHANNEL 
10:30 – kazanie: Pr Paweł Ustupski 
 

Z powodu pandemii, nabożeństwo 
będzie dostępne tylko poprzez 
transmisję na żywo.  
Budynek kościelny będzie  
zamknięty.    
 

—www.dandypolish.org.au 

Dzisiejsze DARY –   
Hope Channel 
 

(Za tydzień – Lokalne) 

Jako oficjalna sieć telewizyjna  
Kościoła ADS, Hope Channel oferuje 
programy dotyczące całościowego 
życia chrześcijan i koncentruje się 
na wierze, zdrowiu, relacjach i  
społeczności.  
 
Hope Chanel produkuje ponad 95% 
swoich programów i nadaje na  
całym świecie. 
 

Transmisje lokalnych programów 
Hope Channel są świadectwem wia-
ry i są wspierane przez darczyńców i 
sponsorów.  
 
Hope Channel stara się wykorzysty-
wać media (naziemne, satelitarne, 
kablowe, cyfrowe) lub kombinację 
mediów, która dociera do jak naj-
większej liczby odbiorców. 
 
Hope Channel rozpoczął nadawanie 
w Stanach Zjednoczonych w 2003 
roku. Ale dziś Hope Channel to  
globalna sieć z 45 kanałami, które 
obejmują Afrykę, Azję, Europę, 
Amerykę Południową, Australię i 
Nową Zelandię oraz wyspy Pacyfiku.  
 
Tam, gdzie to możliwe, programy na 
każdym kanale są kontekstowo  
tłumaczone dla lokalnych kultur i 
są nadawane w wielu językach, w 
tym hiszpańskim, portugalskim, 
niemieckim, rumuńskim, manda-
ryńskim, rosyjskim, tamilskim,  
hindi, ukraińskim, arabskim,  
perskim i telugu. 

Odwiedź www.hop.ec/donate  
aby przekazać swój dar.  

https://www.dandypolish.org.au/contents/2244


   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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_________________________ 

 

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  

Opcje składania darów  
w obecnej sytuacji: 

● eGiving. https://egiving.org.au/ 
 

Możesz przekazać swoje dary  
bezpośrednio do swojego kościoła. 
Jeśli nie korzystałeś z tego wcześniej, 
musisz założyć konto myAdventist.  
Na stronie znajdują się instrukcje 
dotyczące sposobu utworzenia tego 
konta. 

● Lokalne konto bankowe, na które 
możesz wpłacić swoje dary/
dziesięciny: 
 

BSB 033-341      597491 

● Koperty zborowe  
 

—Skarbnik Zboru 

Drogi Zborowniku, 
 
Jeśli w ostatnim czasie zmieni-
łeś adres lub nr telefonu, pro-
szę poinformuj o tym naszego 
sekretarza Zboru, aby uaktual-
nić listę członków zboru.  
 

Uaktualniona lista członków 
Zboru jest m. innymi  przydat-
na, gdy potrzebna jest komuś 
pomoc – szczególnie w obec-
nym, trudnym czasie.   
 

Dziękujemy za współpracę! 
 

—Sekretarz Zboru 

Jezus mógł zejść z krzyża, 
ale wolał powstać z grobu. 
 

—Św. Augustyn 

„Strach nie zatrzymuje śmierci – 
strach zatrzymuje życie”. 
 

—Vi Keeland 

 
„Martwienie się nie usuwa  
jutrzejszych problemów – 
Martwienie zabiera dzisiejszy pokój”. 
 

—Randy Armstrong 

_________________________ 



    chwila refleksji 
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Pewien starszy pan idąc ulicą zoba-
czył chłopca z klatką na ptaki. 
Chłopiec szedł z zadowoloną miną, 
huśtał swoją klatką i pogwizdywał 
wesoło.  
Dziwnie trochę wyglądał sposób, w 
jaki obchodził się z tą – jak się oka-
zało – nie pustą klatką. Więc męż-
czyzna zatrzymał się i zapytał: “co 
tam masz chłopcze?”.  
„Nic takiego, tylko parę ptaków”, 
odpowiedział chłopiec. 
„A co masz zamiar z nimi zrobić?” 
zapytał starszy pan.  
“Wezmę je do domu i będę się nimi 
bawił” powiedział chłopiec, i dalej 
ciągnął, bardzo z siebie zadowolony:  
„Sprawdzę czego się najbardziej 
boją, powyrywam trochę piór, może 
nawet uda mi się nakłonić je do 
walki. Będę miał naprawdę dobrą 
zabawę!” 
Na to starszy pan powiedział: 
“Prędzej czy później znudzisz się 
taką zabawą i co wtedy zrobisz?”. 
„Nie ma problemu, mam w domu 
dwa koty proszę pana” odpowiedział 
beztrosko chłopiec. 
 

Mężczyzna chwilę milczał, a potem 
zapytał “Ile chcesz za te ptaki?” 
„Co? Dlaczego chce pan je ode mnie 
kupić? To tylko zwykłe wróble. Nie 
śpiewają, nie mówią, nawet nie są 
ładne!” 
„Ile?” – powtórzył starszy pan. 
 

Chłopiec popatrzył na niego jak na 
wariata i powiedział: „20 zł”. 
Starszy pan sięgnął do kieszeni, 
wyjął pieniądze i zapłacił.  
 

Nie minęło 5 sekund a chłopca już 
nie było. Starszy pan wziął delikat-
nie klatkę, zaniósł pod najbliższe 
drzewo, postawił na trawie, otwo-
rzył drzwiczki i wypuścił ptaki na 
wolność. 
 

 

PAMIĘTAJ! 
Szatan łapie do swojej ogromnej  
klatki mnóstwo ludzi.  
Ustawia pułapki, którym ludzie nie 
mogą się oprzeć.  
Cieszy się mówiąc: „złapię wszyst-
kich!”  
 

Gdyby go Jezus zapytał „a co zamie-
rzasz z tymi ludźmi zrobić?” pewnie 
by odpowiedział: “Zamierzam się 
świetnie bawić! Nauczę ich jak się 
kłócić, oskarżać, nienawidzić, żenić 
a potem rozwodzić, jak się obrażać, 
bić.  Nauczę ich jak pożądać wiecz-
nie więcej i więcej, jak nigdy nie być 
zadowolonym z tego co już mają. 
Nauczę ich upijać się, robić broń, a 
potem zabijać się nawzajem. Będę 
się naprawdę świetnie bawił!” 
 

Wtedy Jezus by się zapytał: „A co z 
nimi zrobisz jak już się nimi naba-
wisz?”, a szatan by zapewne odpo-
wiedział: „Jak to co? Zabiję ich.” 
 

“Ile za nich chcesz” – spyta Jezus. 
 

“Ty nie chcesz tych ludzi. Oni się do 
niczego nie nadają. Weźmiesz ich, a 
oni i tak Cię znienawidzą. Oplują 
Cię, będą Cię przeklinać, a potem 
Cię zabiją. Uwierz mi,  nie chcesz 
tych ludzi”, odpowiedziałby szatan. 
 

“Ile?” powtórzy Jezus. 
“Twoje łzy i całą Twoją krew” – od-
powiedziałby szatan. 
 

Jezus zapłacił. I otworzył drzwi na-
szej klatki. 
Do nas należy decyzja, czy z niej 
wyjdziemy czy nie. Jezus za nas u- 
marł, żebyśmy byli wolni i szczęśli-
wi. 
 

ZOBACZ W BIBLII: 
„Chrystus nas oswobodził po to, 
żebyśmy byli rzeczywiście wolni. 
Trwajcie więc w tej wolności i uwa-
żajcie, żeby nie popaść na nowo w 
niewolę.”               —Galacjan 5,1  BW-P 
 

—znalezione w sieci 
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biuletyn  /  bulletin  

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  

Satan:  

“I will cause anxiety, fear, and  

panic.  
 

I will shutdown business, schools, 

places of worship and sports events. 
 

I will cause economic turmoil.” 
 

 

Jesus: 

“I will bring together neighbours, 

restore the family unit. 
 

I will bring dinner back to the  

kitchen table. 
 

I will help people slow down their 

lives and appreciate what really  
matters. 
 

I will teach my children to rely on 

ME and not the world.  
 

I will teach my children to trust ME 

and not their money and material  

resources.” 

Szatan: 

„Spowoduję niepokój, strach  

i panikę. 
 

Zamknę biznes, szkoły, miejsca 

kultu i wydarzenia sportowe. 
 

Spowoduję zawirowania  
gospodarcze.” 

 

Jezus: 

„Zgromadzę sąsiadów, 

przywrócę rodzinę. 
 

Przyniosę obiad z powrotem do 

stołu kuchennego. 
 

Pomogę ludziom spowolnić ich  

życie i docenić to, co naprawdę 
ważne. 
 

Nauczę moje dzieci polegać na 

MNIE, a nie na świecie.  
 

Nauczę moje dzieci ufać MI, a 

nie pieniądzom i zasobom  

materialnym ”. 
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church life – 11 April 

Lord’s 
    Pantry 

_______ 

Please Help!! 
Lord’s Pantry needs food...we have 
enough for 4 hampers. Please  
spread the word to your  
families & friends. 
 
 

Pasta sauces, Canned  
veggies, Cereals: corn- 
flakes etc, Milk, Pasta, 
Canned Campbell’s spaghetti  
sauce with beef, Canned fruit  
salad or 2 fruits, Tuna, 2 minute 
noodles, Continental Pasta &  
Sauce... i.e. macaroni & cheese  
(good for single fathers), Canned 
fruit, Canned spaghetti. 
Just some ideas as we are limited  
in items of this nature that we are 
allowed to purchase. 
 

They can be left at Malgosia’s door:  
 
Thank you for your support. 
 
 
 

—Community Services Department  

This Sabbath service:  
11 April at 9:30 am 
 

 
 

11:30 – Message: Pr Josh Stadnik 
12:00 – Couch Church - Zoom Call,  
             Link will be posted in YouTube/  
              facebook stream chat 
 
 

HOPE CHANNEL Sabbath School is 
available on Dandy Church website. 

—from  www.dandypolish.org.au 

Today’s OFFERING – 

Hope Channel 
 

 

As the official television network of the 
Seventh-day Adventist Church, Hope 
Channel offers programs on wholistic 
Christian living and focuses of faith, 
health, relationships, and community.  
 

HOPE CHANNEL produces more than 
95 percent of their programs and bro-
adcast worldwide.  
 

Local Hope Channel broadcasts are a 
faith ministry and are supported by 
donors and sponsorship.  
 

Hope Channel endeavours to use the 
broadcast media (terrestrial, satellite, 
cable, digital) or a combination of 
media, that reaches the largest possi-
ble viewing audience.  
 

Hope Channel began broadcasting in 
the United States in 2003. But today, 
Hope Channel is a global network 
with 45 channels that cover Africa, 
Asia, Europe, South America,  
Australia and New Zealand and the 
islands of the Pacific.  
 

Where possible programs on each 
channel are contextualized for their 
local culture and are broadcast in 
many languages including Spanish, 
Portuguese, German, Romanian, 
Mandarin, Russian, Tamil, Hindi, 
Ukrainian, Arabic, Farsi and Telugu. 
 

Visit www.hop.ec/donate today 
to make a donation.  

Next week’s Offering:  
Local Church Budget 

GIVING Options: 
 

● Use the eGiving online donations 
website.   https://egiving.org.au/   
● Church Bank Account 
● Church envelopes  
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  food for thought 

                         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… 

Dear church member, 
 

If you have recently changed  
the address or phone number,  
please inform our church clerk, 
to update the Church Roll. 
 

An updated Church Roll is also 
useful, when somebody needs 
help – especially in this difficult 
time.  
 

Thank you for your cooperation! 
 

—Church Clerk  

Sure of the Resurrection  
(By Kurt E. DeHaan)  
 

If Jesus did not rise from the dead, 
the Christian faith is a foolish fantasy. 
However, if the resurrection of Christ 
did occur, it confirms His life, messa-
ge, and atoning work. It is the basis of 
our hope of life beyond the grave.  
Christ is alive, and the evidence is 
overwhelming. Here are some of the 
reasons we can be so sure.   

 

1. Jesus predicted His resurrection 
(Matt.16:2; Mark 9:9-10;  
John 2:18-22).  
 

2. The Old Testament prophesied it 
(Psalm 16:10; compare Acts 2:25-31; 
13:33-37).  
 

3. The tomb was empty and the  
graveclothes vacant. If those who 
opposed Christ wished to silence His 
disciples, all they had to do was  
produce a body, but they could not 
(John 20:3-9).  
 

4. Many people saw the resurrected 
Christ. They looked on His face,  
touched Him, heard His voice, and 
saw Him eat (Matt. 28:16-20;  
Luke 24:13-39; John 20:11-29;  
John 21:1-9; Acts 1:6-11;  
1 Cor. 15:3-8).  
 

5. The lives of the disciples were  
revolutionized. Though they fled and 
even denied Christ at the time of His 
arrest, they later feared no one in  
their proclamation of the risen Christ  
(Matt. 26:56, 69-75).  
 

6. The resurrection was the central 
message of the early church. The 
church grew with an unwavering 
conviction that Christ had risen and 
was the Lord of the church (Acts 4:33; 
5:30-32; Rom. 5:21).  
 

7. Men and women today testify that 
the power of the risen Christ has 
transformed their lives. We know that 
Jesus is alive not only because of the 
historical and biblical evidence but 
also because He has miraculously 
touched our lives.  
 

http://www.laughandlift.com  

Jesus died for you in  
public, so DON’T only  
live for HIM in private. 

_________________________ 

http://www.laughandlift.com/


____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

last week:  
 

Ania Chalupka 6.4 
Scarlet Jaworski 6.4 
Piotr Paradowski 6.4  
Barbara Wasilewski 7.4 
Kazia Koziol 8.4  

next week:  
 

Adrian Kania 12.4 
Józef Zastawnik 12.4  
Julius Kfoury 16.4  
Jan Krysta 17.4 
Alina Postek 17.4 
Will Selent 17.4 

____________________________________________________ 

Usunąłem twe grzechy jak chmurę i twoje wykroczenia jak obłok.  
Powróć do Mnie, bom cię odkupił.                                

—Izajasz 44:22 BT 


