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How amazing are the deeds of the 
Lord! All who delight in Him should 
ponder them.         —Psalm 111:2   NLT 

 
In this difficult time we are in, we 
should all take the time to ponder 
the great things God has done. 
Especially His love. What does it 
really mean that God is love, and 
loves us... what that love has cost 
Him... Jesus’ parting words in John 
15 tells us to abide in His love.  
More relevant now than ever. 
                                                —VicOn 

Wielkie są bowiem dzieła Pana, zgłębiać je 
winni wszyscy, których radują.    
 

—Psalm 111:2                                            BW–P 

 
W tym trudnym czasie, w jakim się znajdu-
jemy, wszyscy powinniśmy poświęcić czas 
na badanie wielkich rzeczy, które uczynił 
Bóg. Szczególnie JEGO miłość. Co to na-
prawdę oznacza, że Bóg jest miłością i ko-
cha nas… ile Go kosztowała ta miłość… 
Pożegnalne słowa Jezusa z Jana 15 mówią- 
ce nam, abyśmy trwali w Jego miłości, są 
bardziej aktualne teraz, niż kiedykolwiek. 
                                                            —VicOn 

Dzisiaj, 22 sierpnia – 17:51 
Piątek 28 sierpnia – 17:56 

This Sabbath 22 August– 5:51pm 
   Next Friday 28 August – 5:56pm 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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 program nabożeństwa                today’s service 

 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. Mamarapha College  (patrz str. 3) 
1. Sabbath School Offering 
2. Mamarapha College  (more on p. 6) 

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: pr Roman Chalupka 

10:00 – Kazanie 

11:00 – Szkoła Sobotnia 

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  

   biuletyn zborowy / church bulletin  

Grażyna Jankiewicz   
0418 595 414  graciela6@gmail.com 

Grace Jankiewicz   
0418 595 414  graciela6@gmail.com 

plan usługiwania                    preaching schedule 

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

22.8:    – Pr  Josh Stadnik 
29.8:    – Pr  Darius Jankiewicz 
05.9:    – Pr  Roman Chalupka 

http://nadzieja.tv/
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informacje dla zboru  (22 sierpnia)  

Poniedziałkowe spotkania 
modlitewne na 
 

Nr (ID) 44 471 6466  

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

 

Community Café 
Każdy poniedziałek, 6pm — 7pm  
 

▪ W ostatni poniedziałek wydaliśmy 
ponad 100 darmowych, gorących 
posiłków i ponad 50 paczek żywnoś-
ciowych dla ludzi w potrzebie. 
 

▪ Wraz z pastorem Josh, staramy się 
pomagać ludziom z okolic Dandenong 
doświadczać życia bardziej zadowala-
jącego w sensie duchowym i emocjo-
nalnym.  
 

▪ Mamy 32 wolontariuszy pracujących 
w czterech grupach (każda grupa 
pracuje raz na 4 tygodnie. 
 

Soup Kitchen 
 

Od ubiegłej środy zaczęliśmy serwo-
wać gorącą zupę z bułką.  
 

Każda środa, 6pm —7pm  
 

Dział Tabity 
 

Drzwi do naszej Tabity są otwarte, 
aby wspomóc potrzebujących.  
 

Każdy poniedziałek i środa, 6pm —7pm  
 

Dziękujemy Wam za wsparcie i  
prosimy o modlitwy, aby nasza praca 
mogła być kontynuowana.  Nasz PAN 
jest wielki i nieprzerwanie otwiera 
nam drzwi.  Wasze wsparcie jest  
zawsze mile widziane i zostanie w 
pełni wykorzystane dla tych  
najbardziej potrzebujących. 
 

Prosimy kierujcie swoje dary bezpo- 
średnio na nasze konto zborowe z 
dopiskiem ‘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  

Dzisiejsze dary: 
Mamarapha College, Unia Australijska 
 

Mamarapha College jest chrześcijań-
ską Wyższą Szkołą Biblijną należącą 
do, i zarządzaną przez Kościół ADS.  
 

Uczelnia ta, z siedzibą w  
Karragullen /Zachodnia Australia/, 
jest częścią systemu edukacji Kościoła 
ADS. 

Mamarapha to ciche, spokojne miej-
sce, w którym każdego roku dziesiątki 
rdzennych studentów łączy się z Bo-
giem i odkrywa, jak dzielić się Nim ze 
swoimi społecznościami w kulturowo 
wrażliwy sposób.  
 

Absolwenci Mamarapha College doko-
nali pozytywnych, zmieniających życie 
zmian w życiu tysięcy rdzennych Au-
stralijczyków poprzez programy zwią-
zane ze stylem życia, prace społeczne, 
ewangelizację publiczną i inicjatywy 
dzielenia się osobistą wiarą.  
 

Dzisiejsze dary będą wspierać ciągłą 
pracę  uczelni Mamarapha i jej    
wysiłki w przygotowywaniu uczniów 
do pracy wśród tubylczej społeczności 
Australii.                                       tł.GJ  

40. Rocznica naszego Zboru 
Przypominamy o prośbie udostęp-
nienia Waszych zdjęć / fotografii / 
wideo,  abyśmy mogli je wykorzy-
stać w czasie przyszłorocznej uro-
czystości dziękczynnej.   Dziękuję! 
  

—Henry Wawruszak, Starszy Zboru  
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          myśli na dzisiaj 

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  

_______ 
Boża 
 Spiżarka  

Witajcie,   Poniżej, lista produktów,  

które wciąż potrzebujemy:  
 

MLEKO, warzywa 
puszkowane, peanut 
butter, i płatki śniada- 
niowe (z wyjątkiem Weet-Bix). 
 

Produkty ofiarowane dla DZIAŁU  
USŁUG SPOŁECZNYCH /Boża  
Spiżarka, ADRA/mogą być odebrane 
przez Małgosię, albo dostarczone do: 
10 Heatherdew Cl, Endeavour Hills, 
( jeśli mieszkasz w promieniu 5km)  
 

Otrzymaliśmy dary pieniężne: $30 i $50 
Dziękujemy Wam za nieustające  
wsparcie, które przynosi radość  
ludziom w wielkiej potrzebie.  
 

—M. Kelly, Boża Spiżarka/Usługi Społeczne/ 

_________________________ 

Nie staraj się być człowiekiem  
sukcesu, lecz człowiekiem wartości.  
 

—Albert Einstein 

 

Nowe zasady ograniczeń dla 
chrześcijan 
 

Przestrzegając reguł rządowych staraj 
się również przestrzegać zasad  
niebiańskich: 
 

▪ Obmywaj swoje serce krwią  
Chrystusa. (Hebrajczyków 10:10) 
▪ Zachowuj społeczny dystans od 
zła. (Joba 28:28) 
▪ Unikaj tłumu bezbożnikówi i  
szyderców. (Psalm 1:1) 
▪ Chroń swój umysł przed zaraże-
niem od kichania grzechem i niena-
wiścią. (Kapłańska 19:17) 
▪ Nie podawaj ręki obrzydliwości. 
(Deutronomium 25:16) 
▪ Nie przytulaj się do herezji i fałszy-
wej nauki. (2 Tymoteusza 4:3–4) 
▪ Oczyść swoje życie za pomocą  
Słowa Bożego. (Psalm 1:2) 
▪ Jeśli zauważysz jakiekolwiek obja-
wy grzechu, zadzwoń na infolinię 
Chrystusa „W MODLITWIE”.  
(Jeremiasza 33:3) 

▪ Zawsze pamiętaj, aby wzmocnić 
swoją duchową odporność dzięki 
wierze i mocy Ducha Świętego. 
(Judy 1:20) 

Paleta z żywnością, otrzymana  
z FOODBANK, dla Soup Kitchen 
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Studium biblijne 
@ zoom   15.8.20 
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church news   (22 August ) 

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. 
 

“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 

Community Café 
Every Monday, 6pm —7pm  
 

Over 100 free hot meals and over  
50 food parcels given out last  
Monday to those in need. 
 

With Pastor Josh, we are commited  
to help people experience a more  
fulfilling life spiritually and  
emotionally, from Dandenong area. 
 

We have 32 volunteers which make 
up 4 groups. Each group cooks every 
four weeks. 
 

Soup Kitchen 
 

We’ve started serving hot soup & 
buns on Wednesdays.  
 

Every Wednesday, 6pm —7pm  
 

Dorcas Department 
 

The door to our DORCAS Department 
is open to help those in need. 
 

Every Monday and Wednesday  
6pm —7pm  
 
We thank you and ask for your  
constant prayers so the Lord  
continues to lead this service. 
 

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. 
 

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 

 

This Week’s Offering: 
Mamarapha College  Australian Union  
  

Mamarapha College is a tertiary  
Christian Bible College owned and 
operated by the SDA Church offering 
Certificate II up to Advanced Diploma 
in Indigenous Studies (streams of 
Ministry Bible Work and Lifestyle 
Health Promotion). 
 

Set in the beautiful bush surrounds 
of Perth’s orchard region, Mamarapha 
is a quiet, peaceful place where each 
year dozens of indigenous students 
connect with God and discover how 
to share Him with their communities 
in a culturally sensitive way. 
 

Mamarapha College graduates have 
made positive, life-changing differen-
ces in the lives of thousands of  
indigenous Australians through life- 
style programs, community service, 
public evangelism and personal faith  
sharing initiatives. 
 

Your offerings today will support 
Mamarapha’s ongoing work of  
making disciple makers for the  
indigenous community throughout 
Australia. 



_________________________ 
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  food for thought 

   conference news 

IntraViCon 

To view this weeks edition of  
IntraViCon click on the link below: 
 
https://mailchi.mp/f9493ec2fab7/
hi-here-is-the-latest-edition-of-
intravicon?e=983c7b43d2 
 
 

  

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

40th Anniversary of our church 

Please remember to lend us some 
materials (photos, videos).  We would 
like to use them for a thanksgiving 
ceremony next year.     
 

—Henry Wawruszak, Church Elder 

Adventist Book Centre 

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 

Lord’s 
    Pantry 

_______ 
MILK, cereals, canned  
vegetables & peanut  
butter. 

IMPORTANT!!  

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

Two cash donations of $30 & $50 
have been received with thanks. 
 

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

—Margaret Kelly 
Lord’s Pantry, Community Services 

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

IntraViCon = news from  
Victorian Adventist Conference 

New Lockdown Rules for 
Christians 
as you observe the Government Rules, 
also try to observe Heavenly Rules as 
well 
 

▪ Wash your heart with Christ’s blood. 
(Hebrews 10:10) 
▪ Keep a social distance from evil. 
(Job 28:28) 
▪ Avoid the crowd of wickedness and 
wicked men. (Psalm 1:1) 
▪ Cover your mind from being infected 
from the sneeze of sin and hatred. 
(Leviticus 19:17) 
▪ Do not shake hands with  
abomination. (Deutronomy 25:16) 
▪ Do not hug heresy and false  
teachings. (2 Timothy 4:3–4) 
▪ Sanitise your life with the Word of 
God. (Psalm 1:2) 
▪ In case you notice any symptoms 
of sin, call the help line of Christ in 
PRAYER. (Jeremiah 33:3) 
▪ Always remember to boost your 
spiritual immunity with Faith and 
the Power of the Holy Spirit.  
(Jude 1:20) 

The poorest person on earth is not 
the one without money, but is the 
one without Jesus… 

https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=43b614cdc5&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=43b614cdc5&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=43b614cdc5&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
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=9c4b9fcccb&e=723e5c540c
mailto:vicabc@adventist.org.au


 

last 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 

____________________________________________________ 

next week:  

Marysia Niestoruk 29.8 

today:  

Marek Smalec 22.8 

 

BIG  
THANK YOU  
to all teams  

involved  

 Warm hearts  
making  

hot meals  
on a cold  

Melbourne  
Night 


