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„Tyś policzył dni mojej tułaczki, Zebrałeś łzy moje w bukłak swój.”

“You keep track of all my sorrows. You
have collected all my tears in your bottle…”

—Psalm 56:9 BW

—Psalms 56:8 NLT

Myśl Dnia
Dawid napisał Psalm 56, kiedy był
odizolowany i czuł się przygnieciony.
Czy czujesz się przygnieciony, być może przez okoliczności? Groźba Covida...
przedłużona izolacja... a na dodatek –
te zwykłe rzeczy, które życie w ciebie
rzuca? Wiedz, że Bóg to zauważa. I
zaufaj Mu.
—IntraViCon

Thought For The Day
David wrote Psalm 56 when he was isolated and feeling trampled upon. Do you
feel trampled, perhaps by circumstances?
The threat of Covid... extended isolation...
the regular things that life has continued
to throw at you on top of all this?
Know that God has taken notice. And put
your trust in Him.
—IntraViCon

____________________________________________________________
Dzisiaj, 4 lipca – 17:13
Piątek, 10 lipca – 17:17

Today, 4 July – 5:13pm
Friday, 10 July – 5:17pm

____________________________________________________________
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program nabożeństwa

today’s service

9:30 – Szkoła Sobotnia

11:30 – Sermon Yong Shin Chee

● HopeChannel PL
www.dandypolish.org.au
● Zoom
https://adventistchurch.zoom.us/j
ID: 744 471 6466 albo
tel: +61 3 7018 2005
Host:

12:30 – Sabbath School
● HopeChannel
www.dandypolish.org.au
● Zoom
https://adventistchurch.zoom.us/j
ID: 744 471 6466
Host:

10:30 – Kazanie Zenon Korosteński

plan usługiwania

preaching schedule

4.7: Życie w pobożności
– pr Zenon Korosteński

4.7: Living in Godliness
– Pr Yong Shin Chee

11.7: Modlitwa: Dodaj mi odwagi
– pr Roman Chalupka

11.7: Prayer: Make me Bold
– Pr Josh Stadnik

dzisiejsze dary

today’s offering

1. Misyjne (Dary Szkoły Sobotniej)
2. Lokalny zbór

1. Sabbath School Offering
2. Local church

Opcje składania darów:

GIVING Options:

● eGiving: https://egiving.org.au/
● Konto bankowe Zboru:
BSB 033-341
597491
● Koperty zborowe

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

dary z 27 czerwca
Anonimowe: $130
Dary 13. soboty: $340:00
Edukacja: $281:00
Tabita: $170:00

offering received 27June
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Annonymous: $130
13th Sabbath Offering: $340:00
Education: $281:00
Dorcas: $170:00

informacje dla zboru
Nowy porządek nabożeństw 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.

W związku z panującą pandemią i
wprowadzonymi przez rząd austarlijski ograniczeniami, nasz Zbór nie
może mieć nabożeństw z udziałem
wszystkich członków.
W celu umożliwienia uczestnictwa
w sobotnich nabożeństwach jak
największej grupie osób, jak również
spełnienia życzenia wielu członków
naszego Zboru, Rada Zboru na
swym posiedzeniu 24 czerwca br.
zaproponowała i odgłosowała
decyzję, aby na okres próbny
czterech tygodni wprowadzić nowy
porządek nabożeństwa.
Zostanie on wprowadzony w sobotę
11 lipca.
Nabożeństwa rozpoczynać się będą
o godzinie 10 am przywitaniem, po
czym wygłoszone zostanie kazanie
w języku polskim.
Następnie prowadzone będzie
studium lekcji Szkoły Sobotniej w
klasach, w języku polskim i angielskim.
Nabożeństwo (kazanie) kontynuowane będzie w języku angielskim.
Po kazaniu nastąpi zakończenie
nabożeństwa.

—Marzena Kania,Sekretarz Zboru

_______

Witajcie kochani

Boża Spiżarka dziękuBoża
je za ciągłe wsparcie poprzez darowizny, poprzez spiżarka
ofiarowanie produktów niepsujących się, za Wasz czas i
modlitwy.
Oto, jakie produkty są w obecnej
chwili bardzo, bardzo potrzebne:
Sosy do makaronów, warzywa puszkowane (chickpeas, corn, baby corn,
green beans, lentils, soya beans,
butter beans, red kidney beans),
cereals: cornflakes etc., makarony,
mleko, owoce puszkowane (2 fruits),
tuna, 2 minute noodles, cukier,
dżemy, Nuttella, peanut butter, ryż,
herbatniki, krakersy, papier toaletowy.
Ofiarowane produkty można zawieźć
do kościoła albo pod adres:
10 Heatherdew Close Endeavour Hills.

—Marzena Kania, Sekretarz Zboru

Zebrania modlitewne

w kościele odbywają się w
poniedziałki o godzinie 19:00

Zebranie Rady Zboru
Niedziela 12 lipca 2020
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—Małgosia Kelly
Boża Spiżarka/Usługi Społeczne

Przykład taktyk szatana
cz.1

ADRA Community Café
W każdy poniedziałek od godziny
6pm do 8pm w naszym kościele
działa ‘SOUP KITCHEN’ – serwujemy
gorące posiłki.
W tym też czasie są otwarte drzwi do
pomieszczenia naszej Tabity, aby
wspomóc potrzebujących z okolic
Dandenong.
Wasze wsparcie finansowe jest bardzo
mile widziane. Jeżeli tylko macie takie
życzenie, prosimy kierujcie swoje dary
bezpośrednio na konto bankowe
naszego zboru lub składajcie je w
kopertach z dopiskiem ‘Soup Kitchen’.

Podstępność grzechu
Jak łatwo ziarno goryczy, urazy,
zranienia i gniewu może zostać
zasiane w naszych sercach wówczas,
kiedy ktoś zgrzeszy przeciwko nam.
Jeśli to ziarno nie zostanie wykorzenione, wówczas zło wyrządzone
nam (lub komuś nam bliskiemu),
rozrastać się zacznie w naszych
sercach do momentu, aż napełni
nas nienawiścią i ostatecznie sami
staniemy się podobni do osoby,
która nam wyrządziła krzywdę.

—Wojtek Klauza, Skarbnik Zboru

Strategia szatana polega na podżeganiu ludzi do czynienia zła –
krzywdzenia niewinnych, a następnie rozjątrzania w nich poczucia
wściekłości i zachęcania ich do tego,
by dążyli do zniszczenia zła przy
użyciu metod diabelskich, takich
jak odwetu, karania, czy zniszczenia osoby, która wyrządziła im
krzywdę.

Radio “Głos Nadziei”

każdy PIĄTEK
18.00—18.30 oraz 20.30—21.00
FM 89.7 MHz albo
www.pbafm.org.au

Stary Testament jest historią stworzenia ludzkości przez Boga, popadnięcia ludzkości w grzech i Bożej
obietnicy zesłania Mesjasza.
Zasadniczo cała reszta Starego
Testamentu skupia się na Bożych
agencjach działających na rzecz
utorowania Mesjaszowi drogi przyjścia na Ziemię, by zbawić ludzkość.
Szatan jednocześnie robi wszystko,
by pokrzyżować Boży plan.

Polskie audycje radiowe
każda ŚRODA
22.00— 23.00
na falach 92.3 FM

myśli na dzisiaj

W części 2. prześledzimy, w jaki
sposób powyższe prawdy zostały
ujawnione w historii Diny – córki
Lei i Jakuba – zapisanej w 34.
rozdziale Księgi Rodzaju, oraz w jaki
sposób lekcje zawarte w tej historii
mogą mieć praktyczne zastosowanie
dla nas.

„Znajomość Biblii to jedna rzecz,
znajomość Jej AUTORA – to druga.”

„Mnóstwo ludzi czytało i zna Biblię
– niewielu zna AUTORA, a nieliczni
spotkali GO osobiście”.

—fragment blogu Dr Tima Jenningsa
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kalendarz zborowy / church calendar
06.07.20

Pon/Monday

– ADRA Community Café

06.07.20

Pon/Monday

– Spotkanie modlitewne/Prayer meeting

12.07.20

Niedziela/Sunday

– Rada Zboru/Board Meeting (?)

25.07.20

Sobota—Saturday – Wybory zborowe/Church Election (?)

27.6–12.7.20 Two weeks

– Zimowe wakacje szkolne/Winter school holidays

kontakty / contacts
Starsi Zboru ▪ Elders:
Henry Wawruszak /Head/
Zbyszek Wrzos
Jarek Kania
Michael Olszewski

Starszy Diakon ▪ Head Deacon
Marek Smalec
Starsza Diakonisa ▪ Head Deaconess
Barbara Ostrowska
Tabita ▪ Dorcas
Dorothy Wawruszak
Usługi Społeczne ▪ Community Services
Małgosia Kelly
ADRA
Michael Olszewski
Women’s Ministry ▪ Służba Kobiet
Ewa Jóźwiak
Księgarnia zborowa ▪ Church Bookshop
Marzena Kania
Klub Seniora MARANATA
Zygmunt Ostrowski
Opiekun kościoła ▪ Church Caretaker
Ryszard Widuch

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 notices

_______

Next Church Board Meeting Please Note:
Sunday 12 July 2020

Lord’s Pantry thanks
Lord’s
you for your continued
Pantry
support through your
donations, donations of nonperishable items, your time and
your prayers.
Below please find a list of items we
are extremely low on:
Pasta sauces, Canned vegetables
(chickpeas, corn, baby corn, green
beans, lentils, soya beans, butter
beans, red kidney beans); Cereals:
Cornflakes etc., Pasta, Milk, Tuna,
Canned fruits (2 fruits), 2 minute
noodles, Sugar, Jam, Nuttella, Rice,
Peanut butter, Biscuits, Crackers,
Toilet paper.
Donations can be left on Mondays at
church or at 10 Heatherdew
Close, Endeavour Hills.
Thank you, God bless! Malgosia

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.
—Marzena Kania, Church Clerk

—Margaret Kelly/Community Services

Lord's Pantry
Thank you for all your
support so far through
donations which are indispensable in
our mission. We also want to share
with you an option of supporting the
Lord’s Pantry financially: We are able
to buy products directly from
warehouses at very low prices. That
way, for the money you would spend
in a supermarket, we will be able to
buy more products. You can make
gifts directly to our church account
with the note Lord’s Pantry:
BSB: 033-341. 597491 or in
envelopes with the same note.
Thank you very much!
—Wojtek Klauza / Church Treasurer

ADRA Community Café
Every Monday from 6pm to 8pm
the ‘SOUP KITCHEN’ will start
operating in our church – we will
be serving hot meals.
At this time, the door to our Dorcas
will be open to help those in need
from around Dandenong area.
Your financial support is greatly
appreciated. If you wish, please
direct your gifts directly to our
church’s bank account or submit
them in envelopes with the note
‘Soup Kitchen’.
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—Wojtek Klauza / Church Treasurer

One Good Work

Conference News

GraceNotes / Adventist Review
Our stories are distressingly
familiar.
We start each week, or each new
day, with adamant intention: I will
lose weight; I won’t lose patience
with the kids; I’ll treat my
colleagues kindly; I won’t waste
hours surfing on the Web.

IntraViCon
To view this weeks edition of
IntraViCon click on the link:

And only hours or days later, we
note the uptick on the scale; the
strangely quiet children who
endured our angry words; the
whispering around the water cooler;
the useless rantings of a hundred
posts that only fenced us off from
love.
Our best intentions are like “ropes
of sand.” Convinced by all those
self-improvement books that
mastery is within our grasp, we
measure all the transient things
that never plumb the depths of our
true brokenness.

https://mailchi.mp/c358f2a31281/thisweeks-edition-of-intravicon-for-yourinformation?e=983c7b43d2
The link to subscribe to IntraVicon:
https://mailchi.mp/e06ae9c72773/
intravicon

Adventist Employment
Opportunities

There’s only one good work worth
mentioning, according to the God
who made us and redeemed us:
“This is the work of God, that you
believe in Him whom He has sent,”
Jesus said, referring to Himself.

Employment opportunites are
available at the Conference
website, Vic.Adventist.org.au
—IntraViCon

When we admit our inability to
makes ourselves leaner, kinder,
wiser and more patient, we open up
our lives to Him who says, “I am
making all things new” (Rev 21:5).

food for thought
“You never really know the true
impact you have on those around
you. You never know how much
someone needed that smile you
gave them… Don’t wait for better
circumstances or for someone else
to be kind first. Just be kind,
because you never know how much
someone needs it.”
—Nikki Banas

Our wholeness is the gift of grace:
we cannot reach it by ourselves.
If virtues ever grace our lives, it will
be grace at work in us. Invite grace
in, and give it room.
And it will stay with you.
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—Bill Knott, Editor

Hello Church!
We have some important
information.
We would like to inform you
that from next week
(11th July) for the following
four weeks, we will have a new
time schedule and a new order
of church service:
– 10am Sermon in Polish
– 11am Sabbath School in both
languages
– 12pm Sermon in English
…
Please share this message with
your friends and family.
Also, if you would like come
and experience Sabbath
service at the church, please
contact our church elders or
send us a message on
Facebook and we will put you
in contact with the right
person.
Please remember that due to
the pandemic, we are operating
under strict restrictions and at
this stage, we can not have
more than 20 people at church
at the same time.
Dandenong Adventist

____________________________________________________
today:
Claudia Vidot 4.7

last week:
Helenka Strycharczuk 28.6
Ania Wasilewski 29.6
Anthony Plitt 30.6
Bruno Jantos 2.7
Tony Stęplewski 3.7
Julia Wawruszak 3.7

next week:
Ania Urbaniak 5.7
Janina Widuch 5.7
Zygmunt Ostrowski 7.7
Dariusz Grzelak 8.7
Monika Szambelan11.7

____________________________________________________

