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For I hold you by your right hand— 
I, the Lord your God. And I say to 
you, Don’t be afraid. I am here to 
help you.                 —Isaiah 41:13   NLT 
 
 

No matter what occurs in this life, 
Jesus, the very Word of God, is 
still with us. He is bigger than our 
fear …                                        —VicOn 

Bo Ja jestem Jahwe, twój Bóg, który 
ujmie twoją prawicę, który mówi 
tobie: ‘Nie bój się!’ Ja jestem z po-
mocą!                         —Izajasz 41:13   BL 
 
 

Bez względu na to, co wydarzy się w 
tym życiu, Jezus – samo Słowo Boże – 
jest wciąż z nami. ON jest większy niż 
nasz strach …                            —VicOn 

Dzisiaj, 15 sierpnia – 17:45 
Piątek 22 sierpnia – 17:50 

This Sabbath 15 August– 5:45pm 
   Next Friday 22 August – 5:50pm 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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 program nabożeństwa                today’s service 

kontakty  /  contacts 

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  

        Starsi Zboru ▪ Elders: 
 

Henry Wawruszak  /Head/  
 

Zbyszek Wrzos   
 

Jarek Kania   
 

Michael Olszewski   

 
Sekretarz Zboru ▪ Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru ▪ Church Treasurer 
Wojtek Klauza  

 dzisiejsze dary                         today’s offering 

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. Dary Szkoły Sobotniej  (Misyjne)  

2. Edukacja 
1. Sabbath School Offering 
2. Education 

12:00pm – Sermon  

10:30am – Sabbath School 

Sofa Sabbath @ zoom 

https://adventistchurch.zoom.us/j 

ID: 744 471 6466 

● nadzieja.tv 
  

● zoom 

https://adventistchurch.zoom.us/j  

ID: 744 471 6466 
Host: Zygmunt Ostrowski 

10:00 – Kazanie 

11:00 – Szkoła Sobotnia 

   biuletyn zborowy / church bulletin  

Grażyna Jankiewicz   
0418 595 414  graciela6@gmail.com 

Grace Jankiewicz   
0418 595 414  graciela6@gmail.com 

plan usługiwania                    preaching schedule 

15.8:    – pr Roman Chalupka 
22.8:    – pr Jacek Matter 
29.8:    – pr Roman Chalupka 
 
05.9:    – nie podano 

15.8:    – Pr Josh Stadnik  
22.8:    – Pr Josh Stadnik  
29.8:    – Pr Ainsley Wagner (?) / 
               Dr Darius Jankiewicz (?) 
05.9:    – Pr Roman Chalupka 

http://nadzieja.tv/


3 

informacje dla zboru  (15 sierpnia)  

Poniedziałkowe spotkania 
modlitewne na 
 

Nr (ID) 44 471 6466  

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych wspólną modlitwą i studium 
biblijnym.                     —pastor Roman 
 

 

_______ 
Boża 
 Spiżarka  

Witajcie    Poniżej, lista produktów,  
 

które wciąż potrzebujemy:  
 

mleko, warzywa 
puszkowane, sosy do 
makaronów, peanut 
butter, dżem, tuna, płatki  
śniadaniowe (z wyjątkiem Weet-Bix). 
 

WAŻNA  INFORMACJA: 

Nasz Kościół jest zaangażowany we 
wspieraniu najsłabszych i najbardziej 
potrzebujących wokół nas, poprzez 
dostarczanie tzw. pakietów opieki .  

Jednak z powodu stanu wyjątkowego  
ogłoszonego przez rząd wiktoriański 2 
sierpnia, nie możemy poruszać się 
dalej, niż w promieniu 5 km od  
naszych domów. 

 

Jeśli chcesz wesprzeć Bożą Spiżarkę / 

Dział Usług Społecznych w dostarcza-
niu produktów, możesz wybrać jedną  
z następujących opcji: 

1. Dostarcz produkty do naszego  
kościoła w poniedziałek lub w środę,  
w godzinach 6pm do 7pm, jeśli miesz-
kasz w promieniu 5 km od kościoła. 

2. Dostarcz produkty pod adres:  
10 Heatherdew Cl, EndeavourHills,  
( jeśli mieszkasz w promieniu 5km)  
3. Zadzwoń do Małgosi jeśli chcesz, 
aby produkty zostały odebrane od 
Ciebie. 
 

▪Otrzymaliśmy dary pieniężne: $10 i $5 
 

Dziękujmy Wam za nieustające  
wsparcie, które przynosi radość  
ludziom w wielkiej potrzebie.  
 
 

—M. Kelly, Boża Spiżarka/Usługi Społeczne/ 

SOUP KITCHEN –  
ADRA Community Café 
 

Działamy na pełnych obrotach.  
W dalszym ciągu serwujemy gorące 
posiłki w każdy poniedziałek od 6pm 
do 7pm. Dodatkowo, podczas teraź-
niejszych restrykcji, od ubiegłej środy 
zaczęliśmy serwować gorącą zupkę z 
bułką. Postanowiliśmy to zrobić ze 
względu na to że wszystkie inne agen-
cje w najbliższych okolicach zostały 
zamknięte na okres 6 tygodni. 
 

Dziękujemy Wam za wsparcie finan-
sowe. Dzięki Waszym hojnym sercom 
mogliśmy zakupić duży mikser do zup 
jak również zamrażarkę, którą będzie-
my mogli teraz napełnić, dzięki ukła-
dom, jakie mamy z organizacją  
FOODBANK. W tym tygodniu otrzy-
maliśmy nasze pierwsze zamówienie  
z całą paletą żywności.      (patrz str.5) 
Do tej pory wydaliśmy ok. 300 gorą- 
cych posiłków oraz ok. 450 gorących 
napojów (herbata /czekolada /kawa). 
W ubiegły poniedziałek odwiedziło nas 
45 osób a na naszej liście mamy w 
całości 88 osób, które do tej pory nas 
odwiedziły. 
Mamy 4 grupy wolontariuszy (z któ-
rych każda gotuje raz na cztery tygo-
dnie), w sumie 32 osoby. 
Nasz PAN jest Wielki i nieustannie 
otwiera nam drzwi. Wasze wsparcie 
jest zawsze mile widziane i zostanie w 
pełni wykorzystane dla tych najbar-
dziej potrzebujących. 
Dziękujemy i prosimy o Wasze nieus-
tające modlitwy, aby Pan prowadził tą 
służbę. 
Prosimy kierujcie swoje dary bezpośre-
dnio na nasze konto zborowe z dopis- 
kiem ‘Soup Kitchen’ lub w kopertach, 
również z takim samym dopiskiem. 
Jeżeli chcielibyście wiedzieć więcej, 
proszę dzwońcie na nr mob: 
0411 55 66 51 
 

—Wojtek Klauza, Soup Kitchen/Comm. Cafe  
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Radio “Głos Nadziei”  
każdy PIĄTEK 
18.00—18.30  i   20.30—21.00   
  

FM 89.7 MHz  albo   
www.pbafm.org.au  

Polskie audycje radiowe  

każda  ŚRODA     
22.00— 23.00 

na falach 92.3 FM  

Wybory Zborowe 
W wyniku ograniczeń wprowadzo-
nych w ostatnim czasie, planowane 
na sobotę 25 lipca wybory zborowe 
zostały przeniesione na inny termin.  
 

Kolejna data wyborów uzależniona 
jest od zniesienia ograniczeń  
wprowadzanych w związku z  
pandemią COVID 19.   
   

—Sekretarz Zboru, Marzena Kania 

_________________________ 

Być może dla świata jesteś tylko 
człowiekiem, ale dla niektórych  
ludzi jesteś całym światem...                  
—Gabriel Garcie Marquez 

“Pewnego dnia łza mówi do uśmiechu: 
‘Zazdroszczę ci, ponieważ jesteś zaw-
sze szczęśliwy.’  Na to uśmiech odpo-
wiada: ‘Mylisz się, ponieważ często 
jestem maską twojego bólu.’ ” 

Przedłużenie kadencji  
urzędników zborowych 
W wyniku wprowadzenia kolejnych 
restrykcji związanych z pandemią, 
Rada Zboru postanowiła przedłużyć 
kadencję urzędów zborowych 
2018/2020 do czasu przeprowadzenia 
wyborów w naszym Zborze. 
 

—Sekretarz Zboru, Marzena Kania 

Nowy porządek nabożeństw 
Rada Zboru postanowiła utrzymać 
nową formę nabożeństwa:  
10:00—kazanie PL; 
11:00—Szkoła Sobotnia (pol. & ang.) 
12:00—kazanie (ang.)  
Nowy porządek nabożeństw będzie 
kontynuowany do odwołania lub 
ewentualnej zmiany. 
 
 

—Sekretarz Zboru, Marzena Kania 

Chwila ukojenia 
Wielu z nas jest zmęczonych trudami 
życia, wielu przeżywa trudności w  
czasie istniejącej obecnie izolacji i 
pandemii kontrolującej nasze życie.  

Módlmy się jedni za drugich. 
W tym trudnym czasie otwórzmy  
serca i wspierajmy się wzajemnie.  
Zarażajmy się nawzajem spokojem  
i radością, ciepłem i miłością, szacun-
kiem, życzliwością  i dobrocią.  
To najlepsze lekarstwo… Możemy je 
dać innym za darmo! 
I pamiętajmy: nasz miłujący Ojciec 
jest razem z nami. Tu i teraz. 
 

„Ręce, które stworzyły świat są  

wystarczająco silne, aby uleczyć,  
i wystarczająco delikatne, aby  
unieść. Niechaj ręce naszego  
miłującego Ojca przyniosą ukojenie  
i uzdrowienie”.         /z Izajasza 40:11/ 

40. Rocznica 

Zbliża się 40. rocznica istnienia 
naszego Zboru. W związku z tym 
mamy prośbę do wszystkich, którzy 
w tym okresie używali swoich apa-
ratów fotograficznych czy kamer 
video w zborowych wydarzeniach, 
aby otworzyli swoje archiwa i uży-
czyli nam części materiałów.  

Chcielibyśmy je wykorzystać w  
czasie przyszłorocznej uroczystości 
dziękczynnej.   Dziękuję! 
  

—Henry Wawruszak, Starszy Zboru  
“Żyj tak, aby więcej było ‘dzięki tobie’, 
niż ‘przez ciebie’...” 
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    Studium biblijne na zoom PL 8.8.2020    Dołącz się do nas…         
                      (Jest tylko pewien problem: … można się wiele nauczyć… ) 
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church news   (15 August ) 

  

Hello 

Lord’s 
    Pantry 

_______ 
Milk, cereals, canned  
vegetables, jams,  
peanut butter, tuna 
  
 

IMPORTANT!!  

Items and cash donations for  
COMMUNITY SERVICES (Lord’s  
Pantry & ADRA) can be picked up by 
Malgosia Kelly or dropped off at  
10 Heatherdew Close, Endeavour 
Hills (within 5km radius). 
 

Two cash donations of $10 & $5 have 
been received with thanks. 
 

Thank you for your continued 
support and for making a difference 
in the lives of people who are really 
struggling.  
Blessings and hugs. 
 

—Margaret Kelly 
Lord’s Pantry, Community Services 

Below please find a list of items we 
are still low on: 

Church Election 
Due to restrictions dictated by the 
COVID-19 pandemic, this year’s 
church election is being moved  
again.  The new date will be  
determined by the future Government 
regulations.     

 

—Church Clerk, Marzena Kania  

Extension to term of office 
Due to the introduction of new  
restrictions in relation to the pandemia, 
the Church Board has decided to 
extend the current term of church 
officers 2018/2020 until we are able 
to conduct our Church elections.   
 

—Church Clerk, Marzena Kania  

ADRA Community Café 
We are operating at full speed and 
still serving hot meals  
every Monday from 6pm to 7pm.  
 

Additionally, with stage 4 restrictions, 
we’ve started serving hot soup & 
buns on Wednesdays.  
 

We’ve decided to do this due to the 
fact that all other agencies within the 
local area have closed down for a 
period of 6 weeks. 
 

Thank you for your financial support. 
Thanks to your generous hearts, we 
were able to purchase a large soup 
blender as well as a freezer, which we 
will now be able to fill. 
 

This week we’ve received our first 
order from FOODBANK with pallet of 
food, beanies and warm socks.   (p. 5) 
 

So far we’ve served approx. 300 hot 
meals and 450 hot drinks (tea, choco-
late or coffee).  
Last Monday we were visited by 45 
people and on our list we have a total 
of 88 clients registered who have  
visited us so far. 
We have 32 volunteers which make 
up 4 groups.  Each group cooks  
every four weeks. 
 

The Lord is Great and He constantly 
opens the doors for us. Your support 
is always welcome and will be fully 
used for those who need it most. 
 

We thank you and ask for your  
constant prayers so the Lord  
continues to lead this service. 
 

Please send your donations directly to 
our church account with the note 
‘Soup Kitchen’ or in envelopes, also 
with the same note. 
If you would like to know more,  
please contact me directly by phone: 
0411 55 66 51 
 

—Wojtek Klauza, ADRA Community Café 



_________________________ 
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   conference news 

IntraViCon 

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

https://mailchi.mp/
ede357ee1d7d/hi-here-is-the-latest
-edition-of-intravicon?
e=983c7b43d2 
 

  

The link to subscribe to IntraViCon is: 
https://mailchi.mp/e06ae9c72773/
intravicon  

40th Anniversary 
 

The 40th anniversary of our Church  
is approaching. We have a request to 
everyone who used their cameras or 
video cameras during the church 
events to open their archives and lend 
us some materials.  We would like to 
use them for a thanksgiving ceremony 
next year.     
 

—Henry Wawruszak, Church Elder 

Melbourne City Regional 
Meetings 

November 21, 2020   
More information is coming, but 

this year’s regional meeting is 

still happening... online. 

“I believe that God needed to press 
PAUSE on some things in my life so 
that He could press PLAY on some-
thing better”       —Kimberley McMurray  

New church order 
The Church Board has decided to 
continue with the new form of worship, 
that has been running over the last 
four weeks. (10am—Sermon PL, 11am 
Sabbath School PL & Eng, 12pm—

Sermon in Eng. This new order will 
continue until advised. 
 

—Church Clerk, Marzena Kania 

VIC Conference & ABC 
Reception is still active so call   
(03) 9264 7777 or email:   
VicReception@adventist.org.au 
 
 

Orders from the Book Centre can be 
shipped to a postal address or collec-
ted from the roller door at the side of 
the ABC.  If you order by email please 
supply your phone number so we can 
call you regarding pick up. 
Web Store:  
www.AdventistBookCentre.com.au 
 

Email:  vicabc@adventist.org.au 
 

Telephone:  03 92647766 

_________________________ 

Loving support 
Many of us are tired of the hard-
ships of life, many experience diffi-
culties during this time of isolation 
and pandemic controlling our 
days… Let us pray for one another. 
Let’s open up hearts and let us 
support each other. 
Let us infect each other with peace 
and joy. This is the best medicine ... 
And let us remember: our loving 
Father is with us. Here and now. 
 

“The hands that fashioned the  
Universe are strong enough to heal 
you and gentle enough to hold you. 
May you find rest and healing in the 
arms of our loving Father”      
 

/from Isaiah 40:11 KJV/ 

“God says,  
Don’t look around, you will be 
IMPRESSED 
Don’t look down, you will be  
DEPRESSED 
Just look to Me and you will be  
BLESSED”                       —Unknown  

https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=f0e918c12d&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=f0e918c12d&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=f0e918c12d&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=f0e918c12d&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=780b0d5cb4&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=22aaabce1f&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=22aaabce1f&e=8833dbfcca
mailto:VicReception@adventist.org.au
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=9c4b9fcccb&e=723e5c540c
mailto:vicabc@adventist.org.au


 

last week:  

 

David Baran 12.8 
Joseph Draskovic 12.8 
Joshua Kania 12.8 
Zbyszek Wrzos 12.8 
Irena Olszewska 13.8 
Krystyna Połońska 14.8 
Mariusz Wieczorek 14.8 

BIG  
THANK YOU  
to all teams  

involved  

 

next week:  

 

Damian Wasilewski 16.8 
Peter Grochocki 17.8 
Małgosia Patryarcha 18.8 
Agnieszka Wrzos  18.8 
Damian Klauza 20.8  
Emily Tomasiuk 20.8 
Olivia Jóźwiak 21.8 
Marek Smalec 22.8 

____________________________________________________ 

 Warm hearts  
making  

hot meals  
on a cold  

Melbourne  
Night 


