
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  18 kwietnia – 17:48 
Piątek 24 kwietnia – 17:40 

Sabbath 18 April– 5:48pm 
Friday 24 April – 5:40pm 

 „Gdy będziesz przechodził przez wo-
dy, będę z tobą, a gdy przez rzeki, nie 
zaleją cię; gdy pójdziesz przez ogień, 
nie spłoniesz, a płomień nie spali cię”. 
  

—Izajasz 43:2 Biblia Mesjańska 

“When you pass through the waters, I will 
be with you; And through the rivers, they 
shall not overflow you. When you walk 
through the fire, you shall not be burned.” 
  

—Issaiah 43:2  New King James Bible 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

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! 
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ogłoszenia dla zboru, 18 kwietnia 

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 

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  

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 

Dzisiejsze nabożeństwo 
18 kwietnia 
 

Plan transmisji: 
 
 

9:30 – Szkoła Sobotnia HOPE CHANNEL 
10:30 – kazanie: Pr Roman Chalupka 
 

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

—www.dandypolish.org.au 

Dzisiejsze DARY –  Budżet 

lokalnego zboru 

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

    myśli na dzisiaj 

Co by było, gdybyśmy 
przyjrzeli się grzechowi tak, 
jak postrzegamy COVID-19 ? 
 

 

Niestety, w przeciwieństwie do  
światowej reakcji na COVID-19, 
większość z nas nie przejmuje się 
zarazą grzechu.  
Nie zabiegamy o to, by poddawać się 
testowi Słowa Bożego i badać nasze 
serca. Widzimy objawy – egoizm, 
gniew, pychę – przenikające 
skażeniem wszystko, co robimy.  
Ale ignorujemy te objawy. 
Pobłażamy grzechowi, igramy z nim, 
żartujemy z niego, ale nie zabiegamy 
o to, by usunąć go z naszego życia 
bez względu na cenę. 
A gdybyśmy tak postępowali  
inaczej ?  
 
Co by było, gdybyśmy traktowali 
grzech jak COVID-19 ? 

Psalm 139:23–24 zachęca nas,  
byśmy poddali się testowi diagnos-
tycznemu:  
 

„Badaj mnie, Boże, i poznaj serce 
moje, doświadcz mnie i poznaj myśli 
moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą 
zagłady, a prowadź mnie drogą  
odwieczną!”.  
 

Bóg pragnie, byśmy znali nasz  
prawdziwy stan i poszukiwali du-
chowego uzdrowienia.  
Pragnie, byśmy zostali oczyszczeni. 
Wszyscy jesteśmy objęci kwaran-
tanną na ziemi, ale wkrótce ta  
kwarantanna skończy się, Jezus 
Chrystus przyjdzie i zabierze nas do 
domu. Czy będziemy gotowi, kiedy 
przyjdzie ? 
 

Czy jesteśmy gotowi pozwolić Bogu,  
by zbadał nasze serce i oczyścił nas  
ze śmiertelnego wirusa grzechu ?  
Co jeśli wymaga to proszenia o  
przebaczenie kogoś, kogo zraniliśmy 
naszym grzechem ? 
 
„Wielu z tych, którzy wzdragają się  
z odrazą wobec rażących występ-
ków,  lekceważy pozornie drobne 
grzeszki, jakby nie pociągały za 
sobą poważnych skutków. Ale te 
małe grzeszki niszczą duchowe  
życie i pobożność w duszy”  
 

(Ellen G. White, The Faith I  Live By, s. 92).   
 

—Eric Louw 
 
 
 
 
 

[Autor jest pastorem w Diecezji  
Teksańskiej. Obecnie kończy studia 
doktoranckie na Andrews University  
w Berrien Springs w stanie Michi-
gan w Stanach Zjednoczonych.  
Wraz z żoną Esther są małżeństwem 
od trzech lat i spodziewają się 
dziecka, które ma przyjść na świat 
we wrześniu]. 
 
https://adwent.pl/wp-content/
uploads/2020/03/Tydzień-02-Covid-19-jest-
jak-grzech.pdf  



       zamyślania 
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_________________________ 

Teraz, gdy już NAUCZYLIŚMY SIĘ 
latać w powietrzu jak ptaki, pływać 
pod wodą jak ryby, brakuje nam 
tylko jednego: nauczyć SIĘ ŻYĆ na 
ziemi jak ludzie!   
 

—George Bernard Shaw 

Czasami musisz ZJEŚĆ swoje słowa, 
PRZEŻUĆ swoje ego, POŁKNĄĆ  
swoją dumę i zaakceptować to,  
że się mylisz.  
Nie jest to poddanie się.  
Nazywa się to DORASTANIE. 
 

—Rishika Jain 

Wróg ma tylko jedną broń: 
kłamstwa. 
Ale Bóg wyposażył cię  
w najpotężniejszą broń  
ze wszystkich: Swoją Prawdę.  
 

—Alyssa J. Howard 

Łatwiej jest oszukać ludzi niż  
przekonać ich, że zostali oszukani. 
 

—Mark Twain 

Gdy wzrasta zaludnienie ziemi, a 
ludzkość w dalszym ciągu spala 
lasy, zanieczyszcza powietrze, glebę 
i wodę, oraz kontynuuje nadmierne 
łowienie ryb – czy jest coś zaskaku-
jącego w tym, że ziemia jest w 
„żałobie”  i powoli umiera?  
Jest to naturalny wynik nieograni-
czonego egoizmu. 
                              

—Dr Tim Jennings 
 

https://comeandreason.com/index.php/en/
blogs-main  

List w butelce... 

Zasnęliśmy w jednym świecie i 
obudziliśmy się w innym... 
 

Nagle Disneyowi brakuje magii... 
Paryż nie jest już romantyczny, 
Nowy Jork już nie ujmuje, 
chiński mur nie jest już fortecą,  
a Mekka jest pusta. 
 

Uściski i pocałunki nagle stały się 
bronią, a nie odwiedzanie rodziców  
i przyjaciół stało się aktem miłości. 
 

Nagle zdajesz sobie sprawę,  
że władza,uroda i pieniądze są  
bezwartościowe i nie możesz za nie 
zdobyć tlenu, o który walczysz. 
 

Świat kontynuuje życie i jest piękny. 
To tylko ludzi umieszczono  
w klatkach.  

 
Myślę, że świat wysyła nam  
wiadomość: 
 

„Nie jesteście konieczni. Powietrze, 
ziemia, woda i firmament bez was  
dają sobie radę... Kiedy wrócicie – 
pamiętajcie, że jesteście moimi  
gośćmi, nie właścicielami. 
 

Z poważaniem, PLANETA ZIEMIA” 
 
—Haroon Rashid, [edited] 

       złote myśli 

W pośpiechu do powrtu do  
normalności, wykorzystaj ten czas, 
aby zastanowić się, do której części 
normalności warto powrócić.   
 

—Dave Hollis 

Próby mają na celu skłonienie nas 
do myślenia, oderwanie nas od  
świata, odesłanie nas do Biblii i 
sprowadzenie nas na kolana. 
 

—J.C.Ryle 
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biuletyn zborowy  /  church 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  

Dla tych, którzy są chorzy,  
którzy nie czują się dobrze,  
którzy są zmęczeni trudami  
minionego tygodnia,  
dla wyczerpanych emocjonalnie, 
cierpiących, zniechęconych i  
potrzebujących podniesienia na 
duchu: 
 

Jedna para rąk 
 

Jedna para rąk uformowała góry 
Jedna para rąk uformowała morze 
Jedna para rąk stworzyła słońce i 
księżyc 
Każdego ptaka, każdy kwiat,  
każde drzewo 
Jedna para rąk uformowała doliny 
Ocean, rzeki i piasek 
 
Te ręce są tak silne, że kiedy życie 
idzie nie tak 
Połóż swoją wiarę w swoich  
dłoniach 
Jedna para rąk uzdrowiła chorych 
Jedna para rąk podniosła zmarłych 
Jedna para rąk uspokoiła szalejącą 
burzę 
I tysiące ludzi zostało nakarmionych  
Jedna para rąk powiedziała:  
kocham cię […] 
 
 
—Carroll Roberson 

For those who are sick,  
not feeling well,  
tired of the toils of the week gone 
by,  
emotionally exhausted,  
for those who are hurting,  
who are discouraged, and  

in need of spiritual uplifting:  
 

One Pair of Hands 
 

One pair of hands formed the 
mountains 
One pair of hands formed the sea 
One pair of hands made the sun 
and the moon 
Every bird, every flower, every tree 
One pair of hands formed the valleys 
The ocean, the rivers and the sand 
 
Those hands are so strong, so when 
life goes wrong 
Put your faith in the one pair of 
hands 
One pair of hands, healed the sick 
One pair of hands raised the dead 
One pair of hands calmed the  
ragging storm 
And thousands of people were fed 
One pair of hands said:  
I love you  […] 
 
 
—Carroll Roberson 
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church life – 18 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 
18 April  
 

 
 

Live stream program:  

 
 

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 

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  

Today’s OFFERING – 

Local Church Budget 

GIVING Options: 
 

We have some options for you to  
consider. 
● Use the eGiving online donations 
website.   https://egiving.org.au/   
● Church Bank Account 
● Church envelopes  
 

—Church Treasurer 
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  food for thought 

▪ In the rush to return to normal, use 
this time to consider which parts of 
normal are worth rushing back to.   
 

—Dave Hollis 

▪ Sometimes you have to EAT your 
words, CHEW your ego, SWALLOW 
your pride and accept  that you’re 
wrong. It’s not giving up. It called 
growing up.                   —Rishika Jain 

▪ The enemy only has one weapon… 
lies. But God has equipped you 
with the most powerful weapon of 
all… His Truth.       —Alyssa J. Howard 

▪ It’s easier to fool people than to 
convince them that they have been 
fooled.                            —Mark Twain 

▪ As the population of the earth  
increases and humanity continues 
to burn down the forests, pollute 
the air, soil, and water, and over 
fish the oceans, would it be  
surprising that the earth “mourns” 
and slowly dies? This is the natural 
result of unrestrained selfishness. 
 

—Dr Tim Jennings 
 

https://comeandreason.com/index.php/en/
blogs-main  

▪ Now that we have learned to fly 
the air like birds, swim under water 
like fish, we lack one thing – to le-
arn to live on earth as human 
beings.             — George Bernard Shaw 

We fell asleep in one world and  
woke up in another. 
 
Suddenly Disney is out of magic, 
Paris is no longer romantic, 
New York doesn't stand up  
anymore, 
the Great Wall of China is no longer 
a fortress, and  
Mecca is empty.... 
 

Hugs & Kisses suddenly become 
weapons, and not visiting parents & 
friends becomes an act of love. 
 

Suddenly you realise that power, 
beauty & money are worthless, and 
can't get you the oxygen you’re  
fighting for. 
 

The world continues its life and it is 
beautiful. It only puts humans in 
cages. I think it's sending us a  
message. 
 

“You are not necessary. The air, 
earth, water and sky without you 
are fine. When you come back,  
remember that you are my guests. 
Not my masters.”  
 
—Haroon Rashid, [edited] 

▪ Trials are intended to make us 
think; to wean us from the world; 
to send us to the Bible; to drive us 
to our knees.                     —J.C. Ryle 



____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

next week:  
 

Gabrysia Kingsley 19.4  
Wanda Tomiczek 19.4 
Helena Jaworska 20.4  
Sebastian Pizzo 20.4 
Sylvia Fikiert  22.4 
Irena Zarzycka 22.4 
Alessia Pizzo 23.4 
Tadeusz Jadczuk 24.4 
Beata Kania 25.4 

____________________________________________________ 

last 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 

Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem; MOIM JESTEŚ! 

Izajasz 43:1  

 


