
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              

Dzisiaj, 2 maja – 17:30 
Piątek 8 maja – 17:24 

Today, 2 May – 5:30pm 
Friday 8 May – 5:24pm 

 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

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! 

   
  

Bulletin  18 /  2020 
    
 2 maja  /    May 2 

  

„PAN będzie cię strzegł od wszelkiego 
zła; On  będzie strzegł twojej duszy ”. 
  
  

—Psalm 121:7 UBG 

  

“The LORD shall preserve you from evil; 
He shall preserve your soul.” 
  

—Psalm 121:7  NKJV 



2 

ogłoszenia dla zboru  –  2 maja 

 

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  

Plan transmisji: 
  

9:30 – Szkoła Sobotnia online (ZOOM)* 
 

10:30 – kazanie: Pr Roman Chalupka 

Dzisiejsze DARY:  
 

1. Misyjne  (Dary Szkoły Sobotniej) 
 

2. Magazyn South Pacific Record 
 

Dary te przeznaczone są na pokry-
cie kosztów wydawania magazynu 
„Record”.  

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 

  

Nowa seria kazań:  Maj 2020 – 
“Znajdowanie nadziei...” 
 

02:  Znajdowanie nadziei... w obietni- 
       cach Bożych – pr Roman Chalupka 
0 

09:  Program z okazji DNIA MATKI  
       

16:  Znajdowanie nadziei... w naszym  
       niepokoju – pr Roman Chalupka 
 

23:  Znajdowanie nadziei... gdy nie 
       czuję,  że Bóg mnie słyszy –  
       pr Paweł  Ustupski 
 

30:  Znajdowanie nadziei... kiedy czu- 
       ję,  że nie jestem gotowy na powrót  
       Jezusa – pr Roman Chalupka 

* Dołącz do Szkoły Sobotniej online! 
 

Spotkaj się ze znajomymi i podziel 
się swoimi myślami n/t studium: 

Adres/link: 

 

adventistchurch.zoom.us 
 

ID:  
7444716466 

 

Gospodarzem spotkania będzie  
Henryk Wawruszak. Start— 9:30am 

(Szkoła Sob. HOPE CHANNEL jest  

dostępna na stronie naszego kościoła 
www.dandypolish.org.au) 

                    ______________ 

                    ______________ 

   dzisiejsze nabożeństwo 

   program usługiwania 
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Boża 
  spiżarka  

_______ 

Bardzo dziękujemy wszystkim (czu- 
łym na potrzeby ludzkie) zborowni-
kom, którzy wspomagają naszą Bożą  
Spiżarkę – czy to finansowo, czy  
poprzez produkty. 
 

UWAGA: 

Zakupy dostarczamy do  
kościoła w ŚRODY,  
w godzinach: 5pm do 7pm. 
 

(zostaną one później dostarczone do 
osób w potrzebie). 
 

PS: Otrzymaliśmy anonimowe  
donacje w wysokości: $200, $100, 
$50, $120, i $100 od Shaniki.   
 
 

Niech Pan błogosławi wszystkich, 
którzy pamiętają o Bożej Spiżarce. 
 
 

—Dział Usług Społecznych  

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! 
 

—Kierownictwo Zboru 

_________________________ 

    słowa pociechy 

Ogłoszenia do Biuletynu 
Proszę o przysyłanie ogłoszeń 
każdego tygodnia do wtorku,  
do godziny 21:00, emailem  
lub SMSem. (szczegóły, str. 5) 
  

Spóźnione ogłoszenia są mile  
widziane, ale mogą zostać  
opublikowane dopiero  
w następnym tygodniu. 
 

Dziękuję za współpracę :) 
 

—sekretarz Biuletynu 

Jeśli jesteś chory, przygnębiony,  
smutny, jeśli czujesz się  
osamotniony i skrzywdzony,  
oto słowa dla Ciebie: 
 
„Kiedy przebywasz w ciemnościach, 
spójrz w górę: tam czeka na ciebie 
słońce.  
Ono nie omija nikogo, ciebie też nie 
ominie, jeśli nie schowasz się w 
cień… 
Istnieją kwiaty, które kwitną nawet 
w zimie.” 
 

—Phil Bosmsns 

 
“Bo Ja Pan, jestem twoim Bogiem, 
który cię ująłem za twoją prawicę i 
który mówię do ciebie: Nie bój się,  
Ja cię wspomogę! ”  
 

—Księga Izajasza.41:13  

_________________________ 



  

4 

refleksje na dzisiaj 

▪ Przyjaciele! Jeśli macie się czymś 
zarazić, niech to będzie miłość,  
nadzieja, radość i wiara             —     

▪▪▪ 
 

Któregoś dnia słuchałem mego ma-
łego wnuczka Wezziego, który swoim 
dziecięcym seplenieniem modlił się 
Modlitwą Pańską. Oczy wypełniły mi 
się łzami radości, a moje serce woła-
ło: „Panie, niechże on będzie twoim 
dzieckiem na wieki!”.  
 

A potem Bóg powiedział do mnie:  
„Z moich oczu płyną łzy jak rzeka, 
która tryskała ze skały podczas pu-
stynnych wędrówek Izraela; moje 
serce drży słysząc najdelikatniejszą 
modlitwę dziecięcą i wibruje niebiań-
ską radością na myśl skierowaną do 
mnie. Moje oczy biegną do tętnią-
cych życiem ziemskich miliardów 
wciąż wędrujących po pustyni grze-
chu. Nadal podążam za nimi jako 
źródło życia, ale nalegają na picie z 
zepsutych cystern. Moje łzy radości 
są jak kropla w porównaniu z poto-
kiem smutku.  
Proszę! Proszę! Nigdy nie zapominaj-
cie, ile radości przynosi mi wasza 
krótka myśl i najskromniejsza mo-
dlitwa.  
Mój krzyż jest ceną mojego skarbu. 
Nie mógłbym was kochać bardziej”. 
 

—tłum. z blogu Bud Beaty  

Dwa wilki 
W wiosce Indian jeden ze starszych 
nauczał swe wnuki. Pewnego dnia 
powiedział im te słowa: 
– W moim wnętrzu toczy się walka.  
Jest to straszna walka. Toczy się 
ona pomiędzy dwoma wilkami. 
Jeden z nich, czarny, reprezentuje 
strach, lęk, zawiść, żal, smutek, 
zazdrość, arogancję, chciwość, po-
czucie winy, użalanie się nad sobą, 
kłamstwo, urazę, fałszywą dumę, 
poczucie wyższości i poczucie niż-
szości. 

Drugi wilk, biały, ukazuje miłość, 
radość, zadowolenie, hojność,  
prawdę, życzliwość, zgodę, nadzieję, 
pokój, akceptację, chęć zrozumienia, 
wiarę i współczucie. 
Ta walka odbywa się również  
wewnątrz was i we wnętrzu każdej  
innej osoby. 
Po skończonej opowieści dzieci  
dumały o niej przez chwilę, po czym 
jedno z nich zadało pytanie: 
– Dziadku, powiedz, który z tych 
dwóch wilków wygra? 
Na to stary Indianin odparł: – Ten, 
którego bardziej podkarmisz. 
 
Którego wilka Ty chcesz w sobie  
dokarmiać? Pamiętaj! To zawsze jest 
tylko i wyłącznie twój wybór, twoja 
decyzja! Każda sytuacja, każde wy-
darzenie może mieć swoje dwie wil-
cze strony. Świadomie dokonaj swo-
jego własnego wyboru. 
 

—Jest to przypowieść Indian z plemienia 
Cherokee (Czirokezi), najliczniejszego plemie-
nia Indian zamieszkujących Stany Zjednoczo-
ne Ameryki Płn.  

▪ Jeśli mały wirus może wywołać w 
nas tyle strachu, to wyobraźmy 
sobie, jak WIARA wielkości ziarna 
gorczycy może przenieść nasze  
góry...                                —Gods411 

▪ Kiedy pociąg przejeżdża przez tu-
nel i robi się ciemno, nie wyrzucasz 
biletu i nie wyskakujesz. Siedzisz i 
ufasz maszyniście. Zaufaj Bogu 
dzisiaj, bez względu na to, jak ciem-
na jest twoja sytuacja. Bóg mówi: 
„wyjdziesz z tego”.      —Christine Caine 

_________________________ 
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kontakty  /  contacts  

        Starsi Zboru / Elders: 
 

Henry Wawruszak  /Head/  
 

Zbyszek Wrzos   
 

Jarek Kania   
 

Michael Olszewski   
 
Skarbnik Zboru ▪ Church Treasurer 
Wojtek Klauza  
 
Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop 
Marzena Kania   

Starszy Diakon ▪ Head Deacon 
Marek Smalec   
 

Starsza Diakonisa ▪ Head Deaconess 
Barbara Ostrowska   
 

Women’s Ministry ▪ Służba Kobiet 
Ewa Jóźwiak   

 

Usługi Społeczne ▪ Community Services 
Małgosia Kelly  
 

ADRA 
Michael Olszewski  

 

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  

APRIL 24, 2020 
 

“It Is Written” Recovers After 
Cyberattack on Opening  
Night of Evangelistic Series 
 

Despite the glitch, ministry leaders 
say, they are ministering to about 
300,000 people. 
 

By: Kimberly Luste Maran, North American 
Division News 
 

April 17, 2020, opening night of  
It Is Written’s virtual, online evan-
gelist series, got off to a rocky start 
as the media ministry’s main plat-
form was disrupted by a targeted 
and malicious cyberattack. 

  from Adventist Review 

The attack comes on the heels of a 
close call when tornadoes touched 
down just feet from the It Is Written   
ministry headquarters in Collegeda-
le, Tennessee, United States, on 
April 13. 
 

“We were not ‘hacked,’ but the  
platform we were using was  
attacked, and it didn’t stand up,” 
explained John Bradshaw, speaker/ 
director for It Is Written.  
“We were able to shift many people 
over to other platforms such as Fa-
cebook, and we maintained a large 
audience watching our channel,  
It Is Written TV, on Roku and other 
places.”                        go to page 7                                    
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church life – 2 May 

_______ 
Lord’s 
    Pantry 

 

We would like to thank all the 
church members who support  
our Lord’s Pantry, financially or 
through buying products. 
 

Attention: 

Please leave your  
supplies (to collect and  
redistribute to people in need)  
at our church every WEDNESDAY 
NIGHT from 5pm—7pm 
 

PS: We received anonymous  
donation $200, $100, $50, $120 
and $100 from Shanika.  
 

May God bless you for your  
generous heart! 
 

 

—Community Services Department  

Live stream program:  
 

11:30 – Message: Jonathas Newlands 
12:30 – Couch Church - Zoom Call: 

Today’s OFFERING: 
 

1. Sabbath School Offering 
2. South Pacific Record 
This funds are used for the suply and 
distribution of the South Pacific  
Record to church members each week.  

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 

_________________________ 

Adres/link: 

 

adventistchurch.zoom.us 
 

ID:  
7444716466 

/HOPE CHANNEL Sabbath School is 
available on our website: 
www.dandypolish.org.au/ 

  

May Series – “Finding Hope...” 
 

02:  Finding Hope... in God’s promises 
       – Pr Jonathas Newlands  
 

       /Pr of Frankston and Springvale Spanish/ 0 

 

09:  MOTHER’S DAY Program   
         
16:  Finding Hope... in our Anxiety  
       – Pr Josh Stadnik 
 

23:  Finding hope...when I don’t feel 
       like God is listening or even 
       there – Pr Ryan Vidot  
 

       /Associate Pastor of Lilydale Church/ 

 

30:  Finding hope...when I don’t feel 
       like I’m ready for Jesus’ return 
       – Pr Trent Martin  
 

       /Pr and Chaplain, Gilson College, Mernda/ 

   this Sabbath service 

   preaching schedule 

_________________________ 

If a tiny virus can cause so much 
fear in us... Imagine how much a 
mustard seed of FAITH could move 
your mountains.                —Gods411 
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Bulletin Notices 
Please, submit all notices by 
Tuesday evening by email, 
or by SMS.  (details page 5) 
 

Please note that late notices 
are welcome, but may have 
to wait until the following 
week to be published. 
Thank you for your kind  
cooperation :) 

  Conference Notification 

Renowned Bandmaster  
Honoured 
The Australian Government has reco-
gnised the outstanding contribution to 
music by conferring the Medal of the 
Order of Australia on Melbourne busi-
nessman, Reynold Gilson who has 
led the Advent Brass Band since 
1987, following in the footsteps of his  
father, Bruce Gilson and grandfather, 
William Gilson who founded the band 
in 1925 with a view to fostering loyalty 
and musical purpose among the yo-
ung people within the Victorian  
Conference.  
 

Remarkably, 95 years later, Reynold 
Gilson has maintained the original 
purpose of the band, a community 
achievement recognised by the  
Federal Government of Australia. 
Under Reynold’s baton, the Advent 
Brass Band has performed in many 
parts of Australia and has won  
competitions at the highest levels.  
More significantly, the band openly 
admits to primarily exist to present 
a picture of Jesus through music. 
 

—Victorian Adventist Communication 

 continued from p5 
 
It Is Written reports that the opening 
of the month-long series, titled 
“Revelation Today: Hope Awakens,” 
was “still a good night,” and the  
media ministry was able to recover for 
the next meeting.  
 
As of April 22, 67,000 people have 
registered, and church pastors and 
Bible workers are starting to follow up 
with guests this week. 
“It was disappointing. But we’ve done 
what we needed to do, and we’re well 
and good now,” Bradshaw said.  
 
For Bradshaw and his team, it is  
more important than ever that God’s 
message of hope be shared with North 
America and the world, he said.  
“With the COVID-19 crisis, dozens of 
events around the country have been 
canceled or postponed.   
We see God providing a way to make 
this a bigger and more effective  
outreach event than we could have 
imagined.” 
 
The series is designed to reach people 
across North America with more than 
simply the facts of the Bible.  
At a time when people are searching 
for answers and hope is in short  
supply, “Revelation Today: Hope  
Awakens” is presenting “the prophetic 
message of the Bible while speaking 
to hearts burdened by anxiety, fear, 
and uncertainty,” Bradshaw said. 
 
It Is Written will continue to utilize the 
latest technology and a large team of 
online Bible workers, currently num-
bering 3,150 individuals, to digitally 
connect with registered guests during 
and after the event, ministry leaders 
said. About 650 churches and about 
300 pastors are currently participa-
ting. 
                                                  go to p8 

https://hopeawakens.org/


____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

next week:  
 

Ola Kubiś 5.5  
Halina Adams 8.5 

last week:  
 

Beata Kania 25.4 
Lily Patryarcha 26.4 
Marek Fikiert 27.4  
Zosia Jantos 27.4  

Hope Awakens makes sense of the moment by examining current events 
through the Bible. Topics include study of Revelation and Daniel.   
View full presentations, download resources, watch ASL streams, and 
more at www.hopeawakens.org 

If you missed previous presentations, check out hopeawakens.org for the archive.  

“People are watching from all around 
the world. We’ve got people joining us 
from the Philippines, Australia, New 
Zealand, Ghana, and other African 
countries, plus many people from  
Canada and all 50 [U.S.] states,” 
Bradshaw said.                        
 
“Although we don't have exact num-
bers at this stage, the audience is in 
the tens of thousands.” 

Bradshaw added, “Something else 
that’s really exciting is that Robert 
Costa, who leads Escrito Está, our 
Spanish-language ministry, is holding 
meetings in Spanish, and a couple of 
days ago they had more than 247,000 
participants.  
That’s phenomenal! God is really 
blessing. Between the two meetings,  
It Is Written is currently ministering 
to about 300,000 people.” 


