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 16 maja  /    May 16 

Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego/ 
Polish Seventh-day Adventist Church 
 

100 James Street, Dandenong  3175 
 

Pastor: Roman Chalupka   0432 058 233 

Intern Pastor: Josh Stadnik   0430 412 418 

Dzisiaj, 9 maja – 17:17 
Piątek 22 maja – 17:13 

Today, 9 May – 5:17pm 
Friday 22 May – 5:13pm 

 

____________________________________________________________ 

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! 

www.dandypolish.org.au 

Dandenong Adventist 

____________________________________________________________ 

  

“No mortal has truly seen God; but if we 
love one another as God has loved us, 
then God lives in us and we see His 
perfect character of love lived out in us.”  

 

—1 John 4:12   The Remedy New Testament  

  

„Przecież Boga nikt nigdy nie widział. 
Gdy jednak okazujemy sobie miłość, 
Bóg staje się w nas widoczny, a Jego 
miłość w nas w pełni się wyraża ” 
  

—1 Jana 4:12   Biblia Słowo Życia 
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 program nabożeństwa                today’s service 

  

Seria na maj –“Znajdowanie nadziei...” 
 
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 

  

May Series – “Finding Hope...” 
 
 

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 & Chaplain, Gilson College, Mernda/ 

 dzisiejsze dary                         today’s offering 

 

1. Misyjne  (Dary Szkoły Sobotniej) 

2. Zdrowie  

Opcje składania darów:  
 

● eGiving,       https://egiving.org.au/ 

● Konto bankowe Zboru: 

   BSB 033-341      597491 

● Koperty zborowe  

GIVING Options: 

● eGiving,       https://egiving.org.au/   
● Church Bank Account 
   BSB 033-341      597491 

● Church envelopes  

1. Sabbath School Offering 
2. Health  

plan usługiwania                    preaching schedule 

● HopeChannel 

www.dandypolish.org.au 
 

albo 
 

● Zoom 

adventistchurch.zoom.us  

ID: 744416466  albo 

tel: +61 3 7018 2005 
 

Gosp. spotkania: Zbyszek Wrzos 

 10:30 – Kazanie Roman Chalupka 

12:30   –  Sabbath School 

11:30 – Sermon  Josh Stadnik    9:30 – Szkoła Sobotnia   

● HopeChannel 

www.dandypolish.org.au 
 

or 
 

● Zoom  
adventistchurch.zoom.us  

ID: 744416466 
 

Host: Michael Olszewski 
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               informacje dla zboru 

Dzisiejsze dary: 
ZDROWIE  
 

Staramy się pomagać ludziom odkry-
wać i cieszyć się optymalnym zdro-
wiem. Kościół Adwentystów ma długą 
historię promowania  zdrowia.  
Uważamy, że zdrowie jest darem Boga 
i że jesteśmy szafarzami lub zarządca-
mi zdrowia naszych ciał i umysłów. 
Mamy zmaksymalizować nasze zdro-
wie robiąc to, co zmniejszy ryzyko 
choroby, promując dobre samopoczu-
cie na wysokim poziomie.  
 

W pierwszych dniach działania naszej 
organizacji opisywaliśmy ten nacisk 
na zdrowie jako „misyjną pracę me-
dyczną”.  Z biegiem lat zmieniła się 
terminologia, ale nacisk naszego Ko-
ścioła na zdrowie członków i dzielenie 
się spostrzeżeniami zdrowotnymi na 
rzecz naszych społeczności wciąż po-
zostaje silny. 
Dzisiaj nazywamy to „Służbą Zdrowia 
Ogólnego”. Ogólnego , gdyż nie tylko 
lekarze i pracownicy służby zdrowia 
dzielą się koncepcjami zdrowotnymi.  
 

Prawdziwą siłę widzimy wtedy, gdy 
duchowni przyłączają się do współ-
pracy ze służbą zdrowia. Ogólne zdro-
wie obejmuje wszystkie aspekty zdro-
wia, w tym zdrowie fizyczne, psychicz-
ne, emocjonalne i duchowe. Ta służba 
jest wszechstronna, ponieważ wszyst-
kie departamenty i aspekty życia ko-
ścielnego mogą pracować nad promo-
waniem zdrowia.  
Chcemy, aby nasze szkoły promowały 
zdrowie. Chcemy, aby nasze szpitale i 
kliniki adwentystyczne były ośrodka-
mi wpływu na zdrowie i misję naszego 
kościoła.  
Naszym marzeniem dla ogólnej służby 
zdrowia jest:  
1. aby każdy członek Kościoła zrozu-
miał zasady zdrowia i związek między 
duchowym i fizycznym wymiarem 

2. aby każdy kościół adwentystyczny 
był głosem promującym zdrowie w 
swojej społeczności. 
3. aby wszystkie nasze główne insty-
tucje promowały zdrowie w skoordy-
nowany sposób. 
 

—https://health.adventistchurch.com/
comprehensive-health-ministry/ 

_______ 
Boża 
  spiżarka  

Brakuje nam takich  
produktów jak: Ryż,  
pomidory w puszce, 
papier toaletowy, proszek  
do prania, mydło do kąpieli. 
 
Nasz kościół jest otwarty w  każdą  
ŚRODĘ od 5pm do 7pm abyśmy mogli 
dostarczyć potrzebne produkty.  

 

W ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy 
dar pieniężny $50.  
Dziękujemy wszystkim wspaniałym 
ludziom! Bóg zapłć!  
 

—ADRA i Dział Usług Społecznych 

UWAGA! 

_______ 
Boża 
  spiżarka  

Prośba z ostatniej chwili 
Tym razem Boża Spiżarka pilnie 
potrzebuje i bardzo prosi o pomoc 
w zdobyciu czgoś innego niż  
produkty żywnościowe: 
  
  

▪ przewijak (change table)  
▪ siedzenie do samochodu  
dla dwuletniego dziecka 
▪ wózek dziecięcy 
 
Niech Bóg wynagrodzi Waszą szczo-
drość, na którą liczymy i z góry 
dziękujemy za pomoc. 
 
—Lord’s Pantry/Dział Usług Społecznych 
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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  

_________________________ 

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 

▪ Martwienie się o wszystko NICZEGO 
nie zmienia. UFANIE Bogu zmienia 
WSZYSTKO.  /Mat.6:25–34/ 

Odszedł Brat Stanisław  
Zbigniew Łozowski  
 

Z przykrością informuję, że w środę  
6 maja 2020 zmarł brat Stanisław 
Łozowski, wieloletni (27 lat) starszy 
zboru w Lublinie.  
Brat Łozowski był lekarzem, wykła-
dowcą akademickim. Przez 78 lat był 
wyznawcą Kościoła ADS, z czego  
większość tego czasu należał do zboru 
w Lublinie, będąc jednym z jego fila-
rów.  
W sobotę 7 marca obchodził swoje 90. 
urodziny, które zostały uhonorowane 
przez rodzinę i zbór.  
Rodzinie zmarłego chcę złożyć wyrazy 
serdecznego współczucia.                                          
 

                                   —pr Remigiusz Krok 

Zebrania Modlitewne  
Zapraszmy na poniedziałkowe  
spotkania modlitewne online! 
Każdy poniedziałek 7pm.  
 

Links do spotkania na Zoom:   https://
adventistchurch.zoom.us/j/7444716466 
lub zadzwoń na nr.  +61 3 7018 2005 

Serdeczne wyrazy 
współczucia  
składamy Lidii 
Gmurkowskiej, 
szwagierce Zbyszka 
Łozowskiego. 

▪ Znajomość Biblii to jedna rzecz, zna-
jomość Jej AUTORA – to druga. 

▪ Czasami twoja wiara sprawi, że 
będziesz wyglądać głupio w oczach 
innych do póki nie zacznie padać… 
—Noe  

https://adventistchurch.zoom.us/j/7444716466
https://adventistchurch.zoom.us/j/7444716466
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____________________________________________________ 

Thank you young people of our 
church  for your thoughtfulness and 
care, for your time in preparing the 
Mother’s Day gifts and for delivering 
them. 
 

—anonymous mums 

W imieniu wszystkich MAM z nasze-
go kościoła, dziękujemy młodym 
ludziom za pomysł, za Wasz czas w 
przygotowaniu i rozprowadzeniu 
prezentów wszystkim mamusiom. 

 

—anonimowe mamy  

 

Dziękujemy bardzo wszystkim tym, którzy dostarczyli świeczki dla naszych Mam 
w minionym tygodniu, jako wyraz tego, że myślimy i troszczymy się o Was. 
Życzymy wszystkim Mamom wielu Bożych błogosławieństw i dziękujemy za 
wszystko co dla nas robicie. 
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church information 

Today’s Offering:  
HEALTH   

We aim to help people discover and 
enjoy optimal wellness. The Adventist 
Church has a long history of being 
interested in health and in promoting 
wellness. We see health as being a 
God given gift and that we are stew-
ards or managers of the health of our 
bodies and minds. We are to maxim-
ise our health by doing what would 
diminish disease risk promote high 
level wellness. In the early days of our 
organisation we described this health 
emphasis as ‘medical missionary 
work’. Over the years, terminology 
has changed, but our Church’s em-
phasis on health for our church 
members and the sharing of health 
insights to our communities remains 
strong. 
Today we are calling this work 
‘Comprehensive Health Ministry’. It is 
comprehensive in that it is not just 
the doctors and allied health profes-
sionals role to share health concepts. 
We see a real power when minsters 
and health professionals work togeth-
er to share the importance of wholis-
tic health. Wholistic health covers all 
aspects of health, including physical, 
mental, emotional and spiritual well-
being. This ministry is comprehensive 
in that all departments and aspects of 
church life can take an interest in 
health. We want to see our schools 
promoting health. We want to see our 
Adventist hospitals and clinics as 
centres of influence for health and the 
mission of our church. 
Our dream for comprehensive health 
ministry is that: 
▪Every Church member will under-
stand health principles and the rela-
tionship between the spiritual and 
physical dimensions of life. 

▪Every Adventist church will be a 
health promoting voice in their com-
munities. 
▪All of our major institutions will be 
promoting health in a co-ordinated 
and comprehensive way. 
 

—https://health.adventistchurch.com/
comprehensive-health-ministry/ 

Lord’s 
    Pantry 

_______ 
Our suplies are low on: 
 

Rice, tinned tomatoes,  
toilet paper, washing  
powder and bathing soap. 
 

Our church is open every  
WEDNESDAY  from  5pm—7pm to 
receive donations.  
 

Last week we received anonymous 
cash donation of $50. 
 

Thank you to all wonderful people. 
God bless! 
 

—ADRA and Community Services 

Please Note: 

Lord’s 
    Pantry 

_______ 
This time Lord’s  
Pantry urgently needs  
and asks for help in  
getting something different  
than food products: 
 

▪ baby change table,  
▪ car seat for 2 years old 
▪ pram for a baby. 

Can you help? 
 

Thank you in advance and God bless! 
 

—Lord’s Pantry/ Community Services 

Last minute request 
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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 :) 
 

—Bulletin Secretary 

_________________________ 

  Conference News 

● Jesus doesn’t have COVID-19 
You can get close to Him! 

15 May – 7.30pm 
The first session of Hope Awakens 
commences, looking at the answers to 
questions about where this world is 
headed.  If you know someone sear-
ching for answers to such questions, 
encourage them to register for this 
interactive series as we make sense of 
the moment and find answers offering 
hope beyond our tomorrows. 
https://
discover.hopechannel.com/
hopeawakens to register. 

16, 23 May 3pm 
Hughesdale SDA Church is running 
a 3-part online series by Steven 
Wong entitled “Why We Believe in 
What We Believe”.  Learn to defend 
your Christian faith and respond to 
sceptics. 3pm Sabbath afternoons. 
Zoom ID 276 242 5031. 
Password 165 
 

23 May, 2pm 
Dr Mark Harwood from Creation 
Ministries International will present 
on Creation. Hear the good news 
that the biblical account on origins 
is not only historically accurate, but 
makes better sense of the evidence. 
This event will be hosted by the 
Yarra Valley Church through their 
Zoom channel: https://acts-
technology.zoom.us/j/180166570 
(meeting ID: 180 166 570) 
 

22, 23 May 
#weRtheCHURCH – a time of cele-
bration with the church across the 
South Pacific coming together to 
celebrate Creativity in Chaos – the 
Church’s response to Covid 19. 
Commencing Friday evening, join 
fellow believers for this two day 
event. More information at  
AdventistChurch.com  

15 May – 7pm 
Join West Gippsland Adventist Online 
Fellowship this Friday evening, May 
15 at 7pm.  Adam Ramdin the host of 
the popular YouTube channel, Linea-
ge Journey will be joining us live in 
Warragul.  
Log into https://zoom.us/join and 
input ID number: 932 996 0967 and 
join in the fun. 

/Proverbs 11:24–25/ 
 

● Giving is better than receiving 
because giving starts the  
receiving process.          —Jim Rohn  

https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=09ed24bd55&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=09ed24bd55&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=09ed24bd55&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=7143e090b4&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=7371c3cf12&e=b3e86e1296


____________________________________________________ 

next week:  
 

Alliyah Kania 17.5 
Randy Kydd 17.5 
Joanne Brzostek (Wawruszak) 18.5  
Ryszard Widuch 19.5  
Monica Kane 20.5 
Danuta Michalska 20.5 
Nathan Wasilewski 20.5 
Julie Mironowicz 21.5 

last week:  
 

Claudia Mackojć 10.5 
Natalka Wawruszak 10.5 
Andrzej Mironowicz 11.5  
Jan Jaworski 12.5  
Ethan Mrozowski 13.5 
Stefanie Łuszczak 14.5 
Marcin Baran 15.5 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Congratulations to Ania & Bahaa  

  

Congratulations on the arrival of Dylan Morkos, 
born to Anna and Bahaa Morkos last week.  
 

May God bless your new family  

  

Gratulacje dla Ani i Bahaa!  

W ubiegłym tygodniu przyszedł 
na świat uroczy synek, Dylan 
Morkos.  
 

Niech Bóg błogoslawi błogosławi 
Wasza rodzinę 

Z wielkim smutkiem, uprzejmie informujemy o śmierci naszej miłej siostry, 
Marii Sawczuk (z domu Gołas).  
Maria (żona Daniela) zmarła w szpitalu Dandenong,  
we wtorek, 12 maja, w wieku 84 lat. 
 

W Polsce związana ze zborem w Jaworznie.  
Była cenioną pielęgniarką – położną.  
 

Ostatnio cieszyliśmy się razem i wielbiliśmy Boga na nabożeństwach  
w Dandenong a także mile wspominamy jej obecność w polskim  
klubie seniora w Oakleigh. 
Odeszła tak niespodziewanie, to takie smutne, ale żegnamy ją  
w blaskach nadziei i miłości Bożej. 
Wyrażamy słowa szczególnego współczucia dla Jej córki Eli,  
zięcia Krzysztofa i Ich dzieci: Damaris i Oskara a w Polsce;  
dla Jej brata i siostry z rodzinami.  
Pragniemy ofiarować Im naszą przyjaźń i wsparcie.  
 

—Paweł Ustupski 


