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Dandenong Adventist 

“The steadfast love of the Lord never 
ceases; His mercies never come to an 
end; they are new every morning; great 
is Your faithfulness.”    —Lam 3:22,23 ESV 
 

Mercies New Every Morning 
The dawning of every new day could 
be seen as a symbol of God’s light 
breaking through the darkness and 
His mercy overcoming our troubles. 
Every morning demonstrates God’s 
grace, a new beginning in which gloom 
must flee. We need look no further 
than the breath in our lungs, the sun 
that shines upon us, or the rain that 
falls to nourish the soil. The mercies 
of God continue to come to us via a 
multitude of manifestations … 
—IntraVicon  

„Niewyczerpane są objawy łaski Pana, 
miłosierdzie Jego nie ustaje. Każdego 
poranku objawia się na nowo, wielka 
jest wierność Twoja.”  —Treny 3:22,23  BW 
 
Nowe Miłosierdzie każdego ranka 
 

Świt każdego nowego dnia może być 
postrzegany jako symbol Bożego świa-
tła przebijającego się przez ciemność i 
Jego miłosierdzia przezwyciężającego 
nasze problemy. Każdego ranka de-
monstruje łaskę Boga nowy początek, z 
którego mrok musi uciekać. Wystarczy 
pomyśleć o oddechu w naszych płu-
cach, słońcu, które świeci na nas lub 
deszczu, który pada, aby odżywić 
glebę. Miłosierdzie Boże nadal docie-
ra do nas poprzez wiele przejawów … 
—IntraVicon 

____________________________________________________________ 
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 program nabożeństwa                today’s service 

 dzisiejsze dary                         today’s offering 
 

1. Misyjne  (Dary Szkoły Sobotniej) 

2. Avondale College 

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. Avondale College 

● HopeChannel PL 

www.dandypolish.org.au 

● Zoom 

https://adventistchurch.zoom.us/j  

ID: 744 471 6466  albo 

tel: +61 3 7018 2005 
 

Host: Roman Chalupka 

 10:30 – Kazanie pr Marek Micyk  

   9:30 – Szkoła Sobotnia   11:30 – Sermon  Pr Ryan Vidot   

12:30   –  Sabbath School 

● HopeChannel 

www.dandypolish.org.au 

● Zoom  
https://adventistchurch.zoom.us/j  

ID: 744 471 6466 
 

Host:  

plan usługiwania                    preaching schedule 
 

June Series – “Living with 5G’s” 
 

06.6:  Living in Goodness 
          – Pr Ryan Vidot   
13.6:  Living with Gratitude  
          – Pr Josh Stadnik   
20.6:  Living and Giving  
          – Taf Shaamano 
27.6:  Living by Grace 
          – Pr Josh Stadnik  
 04.7:  Living in Godliness 
          – Pr Yong Shin Chee  

 

Seria na czerwiec – “Living with 5G’s” 
 

06.6:  Życie w dobroci 
          – pr Marek Micyk  
 13.6:  Życie z wdzięcznością  
          – Roman Chalupka   
20.6:  Życie i dawanie  
          – Jan Krysta 
27.6:  Życie dzięki Łasce 
          – Roman Chalupka  
04.7:  Życie w pobożności 
          – pr Zenon Korosteński  
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               informacje dla zboru 

UWAGA! _______ 
Boża 
  spiżarka  

BOŻA SPIŻARKA  
dziękuje za kontynuację  
wspierania poprzez  
darowizny produktów i za  
Wasz czas. W czasie pandemii  
COVID mamy zwiększone zapotrze-
bowanie na przedmioty nie psujące 
się, wymienione poniżej: 
Sosy do makaronu, warzywa w 
puszkach, płatki śniadaniowe, np. 
kukurydziane itp., makaron, mleko, 
sos spaghetti w puszkach Campbell 
z wołowiną, sałatki owocowe  
w puszkach, tuńczyk, makaron 2-
minutowy, makaron kontynentalny 
i sos, spaghetti w puszkach, cukier, 
dżem, Nuttella, masło orzechowe, 
ryż, herbatniki, krakersy, papier 
toaletowy. 

Nasz kościół jest otwarty w  każdy  
PONIEDZIAŁEK od 5pm do 7pm  
abyśmy mogli dostarczyć potrzebne 
produkty.  

Możesz również zostawić rzeczy u Mał-
gosi Kelly, przy drzwiach frontowych: 

10 Heatherdew Close, Endeavour Hills 

Wielkie dzięki za  ofiarowanie ko-
mody, szafy i chodzika dla dziecka, 
fotelika samochodowego dla dziec-
ka, wózek i przewijak. Zostały one 
dostarczone do potrzebujących ro-
dzin z głęboką wdzięcznością i 
uznaniem ze strony odbiorców. To 
zmieniło ich życie!  
 

Otrzymaliśmy 2 anonimowe darowi-
zny gotówkowe po 10 dolarów.  
 
Dziękujemy wszystkim wspaniałym 
ludziom! Bóg zapłać!  
 

—Boża Spiżarka / Dział Usług Społecznych 

_______________ 

_______________ 

Transfer członkostwa 

Rada Zboru proponuje wydanie Listu 
Zborowego dla Tymoteusza i Stefanii 
Łuszczaków do Zboru w Lilydale. 
Wszelkie ewentualne uwagi proszę 
wnosić do pastora lub do starszego 
zboru w ciągu najbliższego tygodnia. 
 

—Sekretarz Zboru  

Wybory Zborowe 

Z powodu restrykcji podyktowanych 
pandemią wirusa COVID-19,  
tegoroczne wybory urzędników  
zborowych zostały przeniesione z  
czerwca na sobotę 25 lipca 2020.  
 

Termin ten uwarunkowany jest 
decyzjami rządu australijskiego, 
dotyczącymi liczby osób mogących 
przebywać w kościele na  
nabożeństwie.  

W związku z tym Rada Zboru  
postanowiła przedłużyć kadencje 
urzędów 2018-2020 o jeden  
miesiąc.  
 

—Sekretarz Zboru  

Dzisiejsze dary:  
Avondale College 

Avondale University College  
potrzebuje twojej pomocy, aby  
wesprzeć studentów, którzy tracą 
dochód z powodu koronawirusa 
(COVID-19).  
Dary te pomogą studentom w 
kontynuowaniu opłat za naukę,  
podręczniki i zakwaterowanie na 
terenie kampusu.  
Nie możemy sobie pozwolić na utratę 
studentów z powodu kryzysu  
ekonomicznego. 
 

—Avondale University College  
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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 

Zebranie Rady Zboru  

Niedziela 12 lipca 2020 

Zebrania modlitewne  

w kościele odbywają się w  
poniedziałki o godzinie 19:00 

Poszerzenie koła 

W starej opowieści zapisano 
“zamrożoną” modlitwę rolnika: 
„Niech Bóg błogosławi mnie i moją 
żonę, naszego syna Jana i jego żonę 
– nas czworo. To wszystko. Amen.” 
 

Uśmiechamy się, bo może znamy 
chrześcijan, którzy czasami tak się 
modlili. Może my czasami byliśmy 
tymi chrześcijanami. 
 

W naszej naturze jest pragnienie 
dobrych rzeczy dla nas samych, a 
łaska i błogosławieństwa Ojca to 
z pewnością dobre rzeczy.  
Modlimy się o to, czego potrzebuje-
my: o cierpliwość wobec naszych 
dzieci; o przebaczenie za nasze 
błądzenie; o wytrzymałość, aby 
przetrwać jeszcze tydzień lub dzień. 
 

Ale w naturze Boga leży hojne 
udzielanie błogosławieństw –  
okazywanie łaski nie tylko tym, 
którzy Go proszą. „On sprawia, że 
słońce Jego wschodzi nad złymi i 
nad dobrymi, i deszcz Jego pada na 
sprawiedliwych i niesprawiedliwych” 
(Mat. 5:45).  
W naszym odnowionym życiu 
modlimy się o łaskę dla tych, którzy 
najmniej na nią zasługują: na 
rozgniewanego szefa; na 
gruboskórnego „ex”; na wroga, 
którego radością jest zadawanie 
bólu. 
 
Łaska jest cnotą „wszystko albo 
nic”. 
Jeśli ją otrzymaliśmy, zwielokrotnia-
my ją. I modlimy się, aby inne 
dusze, które na to nie zasłużyły, 
również ją odnalazły. 
 
Rozkurcz pięści. Rozpręż serce. 
Módl się “obszernie”. 
 
I pozostań w łasce. 
 
—Bill Knott, Adventist Review editor  

Większość ludzi nie jest ateistami, 
dlatego, że nie wierzą w Boga, ale 
dlatego, że nigdy nie spotkali  
wiarygodnego obrazu Boga. 
 
Zadaniem wierzących nie jest  
udowodnienie ateiście, że Bóg  
istnieje, ale namalowanie obrazu 
Boga, w którego warto wierzyć. 
 
—Ty Gibson 
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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 givento each and every one of us! 

kontakty  /  contacts 

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  
 

Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop 
Marzena Kania   

 

Klub Seniora MARANATA 
Zygmunt Ostrowski   
 

Tabita ▪ Dorcas 
Dorothy Wawruszak  
 

Opiekun kościoła ▪ Church Caretaker 
Ryszard Widuch  

        Starsi Zboru / Elders: 
 

Henry Wawruszak  /Head/  
 

Zbyszek Wrzos   
 

Jarek Kania   
 

Michael Olszewski   

 
Sekretarz Zboru ▪ Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru ▪ Church Treasurer 
Wojtek Klauza  
 

Ewangelizacja ▪ Personal Ministries 
Przemek Wrzos   
 

Szkoła Sobotnia ▪ Sabbath School 
Tomek Chalupka   
 

Kierownik Młodzieży ▪ Youth Leader 
Valentina Olszewski   
 

Safe Places/Bezpieczne miejsca 
Małgosia Kelly   

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  
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church information 

Please Note: 

Lord’s 
    Pantry 

_______ 
Lord’s Pantry thanks  
you for your continued  
support through donations  
of items & time.  
Due to the  
COVID pandemic we are in  
increased need for non perishable 
items as listed below: 
 
Pasta sauces, Canned veggies,  
Cereals: cornflakes etc., Pasta, 
Milk, Canned Campbell’s spaghetti 
sauce with beef, Canned fruit salad 
or 2 fruits, Tuna, 2 minute noodles, 
Continental Pasta & Sauce, canned 
fruit, canned spaghetti, sugar, jam, 
nuttella, peanut butter, rice,  
biscuits, crackers, toilet paper. 
 _______________ 
 
 

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

You can also leave the goods at  
Margaret’s place front door: 
/ 10 Heatherdew Cl., Endeavour Hills / 

 
 

Also a big thank you for such a big 
response to the request of chest of 
draws, wardrobe and baby walker , 
baby car seat, pram & change ta-
ble. They have been delivered to the 
families in need with deep gratitude 
and appreciation from the reci-
pients. You have made a difference 
in their lives.  
 
Last week we received 2 anonymous 
cash donations of $10 each 
 
Thank you to all wonderful people. 
God bless! 
 
—Lord’s Pantry /Community Services 

                  _______________ 

Church Election 
Due to restrictions dictated by the 
COVID-19 pandemic, this year’s 
church election was moved from 
June to Saturday, July 25, 2020. 
This deadline is determined by the 
Australian Government’s decisions 
regarding the number of people who 
may be present in the church for 
the service. 
Therefore, the Church Board  
decided to extend the term of office 
of  2018-2020 offices by one month. 
 

—Church Clerk  

Transfer Out 
The Church Board recommends the 
Transfer Out of Mateusz and  
Stefanie Luszczak from Dandenong 
Polish Church into membership of 
the Lilydale SDA Church.  
Direct any comments to the pastor 
or elder during the next week. 
 

—Church Clerk  

Today’s Offering: Avondale 
COVID-19 STUDENT ASSISTANCE 
 

Avondale University College needs 
your help to support students who 
lose income because of the coronavi-
rus (COVID-19). Giving to the Avon-
dale Offering will ensure these stu-
dents can still afford tuition, textbo-
oks and on-campus accommodation. 
We seek to transform students who 
then transform their communities, 
so retention is important—we can’t 
afford to lose students even if they’re 
struggling to afford to stay. Support 
our economic hardship grants by 
giving to the Avondale Offering in 
your church on Sabbath, June 6, or 
by donating online at 
www.avondale.edu.au/giving  

https://urldefense.com/v3/__http:/www.avondale.edu.au/giving__;!!Bhf3xxit26R_wq8!2VdVHWi2iOadGLKw8NoeWGbH5mc8Vompf86oDnyEKfpUHohXV6gVxWCn9BFoNeKAxsfrNg4$
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  food for thought 

  Conference News 

Re-opening of VIC 
Conference & ABC 
The Victorian Conference Office and 
Adventist Book Centre has re-opened 
to the public due to Covid-19  
restrictions easing.   
Opening hours as per usual.   
Please respect measures put in  
place to protect staff/customers. 

Next Church Board Meeting 
Sunday 12 July 2020 

(donations above $2 are tax deduc-
tible in Australia). Ellen White valu-
ed transformation, too. She descri-
bed it as the power to think and do 
and as a gift from the Creator. 
Giving to Avondale demonstrates 
your support for her philosophy. 
Thank you for journeying with us 
through this new normal. 
 

—Avondale University College 

A weekly GraceNote from Adventist 
Review editor Bill Knott 
 

Widening the Circle 

An old and wintry tale records a 
farmer’s frozen prayer: “God bless 
me and my wife, our son John and 
his wife–us four and no more. 
Amen.” 
 
We smile, for we’ve known  
Christians who sometimes prayed 
like that. Sometimes we were those 
Christians. 
 
It’s in our nature to want good 
things for ourselves—and the grace 
and blessings of the Father are  
certainly good things. We spend our 
praying on the things we need—
patience with our children;  
forgiveness for our wandering;  
stamina to get through one more 
week—or day. 
 
But it’s in the nature of God to give 
His blessings freely—to shower His 
grace on more than those who ask 
Him. “He makes His sun rise on the 
evil and on the good, and sends rain 
on the just and on the unjust” (Matt 
5:45). And from our resurrected 
lives we pray for grace on those who 
least deserve it—the angry boss; the 
callous “ex”; the enemy whose joy is 
causing pain. 
 
Grace is an “all or nothing” virtue.  
If we’ve received it, we extend it. 
And we pray that other undeserving 
souls discover grace as well.  
 
Unclench your fists. Unfurl your 
heart. Pray widely now. 
 
And stay in grace.   
 
—A weekly GraceNote from Adventist Review 
editor Bill Knott 

Most people aren’t atheists because 
they don’t believe in God, but  
because  they’ve never encountered 
a believable picture of God.  
 
The believers job isn’t to prove to 
the atheist that God exist, but to 
paint  a picture of God that’s worth 
believing in. 
 

—Ty Gibson  

https://adventistreview.us11.list-manage.com/track/click?u=4495d10206620dcec56ea26b2&id=b100bc67da&e=e04130acc0
https://adventistreview.us11.list-manage.com/track/click?u=4495d10206620dcec56ea26b2&id=b100bc67da&e=e04130acc0


____________________________________________________ 

last week:  
 

Ula Siata 31.5 
Małgosia Baran 2.6 
Dorothy Wawruszak 4.6  
Tom Romańczuk 5.6  

 
 

next week:  
 

Ewa Zaczek 8.6 
Olivia Tomasiuk 7.6 
Damian Kot 11.6 
Tomek Chalupka 12.6 
Jarek Kania 12.6  

____________________________________________________ 

Congratulations! 

  

Gratulacje dla Jessiki i  
Tomka Korosteńskich  
z okazji narodzin uroczej  
córeczki Lary!  
 

Módlmy się za tę miłą 
rodzinę, gdyż rozpoczy- 
nają nowy etap w swoim 
życiu. 

  
We are thrilled to report that  
Lara Korostenski was born to  
Tomek and Jessika. 
Lara was born Tuesday 2 June 2020. 
Both ladies feel great and the man is  
over the moon.  
  

Please keep the family in your prayers as  
they celebrate their new chapter together. 
Congratulations to Draskovic and  
Korostenski Families! 

____________________________________________________ 

victorianadventistcommunications@adventist.org.au  


