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MODLITWA – pierwszą linią obrony

PRAYER – the first line of defence

Modlitwa powinna być nie tylko codziennym nawykiem, który zachwyca duszę,
ale powinna być pierwszą rzeczą, do jakiej
się uciekamy, gdy stajemy w obliczu nieprzezwyciężonych problemów i niemożliwych do pokonania sytuacji.
—VicOn

Prayer should not only be a daily
habit that delights the soul, but it
should be the first thing to which
we turn when we find ourselves
facing insurmountable problems
and impossible situations.
—VicOn

____________________________________________________________
Dzisiaj, 5 września – 18:03
Piątek 11 września – 18:08

This Sabbath 5 September– 6:03pm
Next Friday 11 September – 6:08pm

____________________________________________________________
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

www.dandypolish.org.au
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program nabożeństwa

today’s service

10:00 – Kazanie

10:30am – Sabbath School

11:00 – Szkoła Sobotnia

Sofa Sabbath @ zoom

● nadzieja.tv
● zoom
https://adventistchurch.zoom.us/j
ID: 744 471 6466
Host: Zbyszek Jankiewicz

https://adventistchurch.zoom.us/j
ID: 744 471 6466

12:00pm – Sermon

plan usługiwania
05.9:
12.9:
19.9:
26.9:

preaching schedule

– pr Paweł Ustupski
– pr Roman Chalupka
– pr Josh Stadnik
– pr Roman Chalupka

05.9:
12.9:
19.9:
19.9:

dzisiejsze dary

– Pr
– Pr
– Br
– Pr

Roman Chalupka
Josh Stadnik
Tom Kasprzak
Josh Stadnik

today’s offering

1. Dary Szkoły Sobotniej (Misyjne)
2. Budżet lokalnego zboru

1. Sabbath School Offering
2. Local church budget

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

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

Diakoni ▪ Deacon
Marek Smalec
Starsza Diakonisa ▪ Head Deaconess
Barbara Ostrowska
Tabita / Dorcas
Dorothy Wawruszak
Usługi Społeczne / Community Services
Małgosia Kelly
ADRA Community Café
Wojtek Klauza

Sekretarz Zboru ▪ Church Clerk
Marzena Kania
Skarbnik Zboru ▪ Church Treasurer
Wojtek Klauza

biuletyn zborowy / church bulletin
Grażyna Jankiewicz
0418 595 414 graciela6@gmail.com
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Grace Jankiewicz
0418 595 414 graciela6@gmail.com

informacje dla zboru

(5 września)

Spotkania chętnych z głodnymi, biednymi, uzależnionymi,
potrzebującymi, niekochanymi ...

ADRA - Dział usług Społecznych /
Boża Spiżarka

ADRA Café

Każdy poniedziałek, 6pm — 7pm
Gorący posiłek + gorący napój

Produkty ofiarowane dla Działu
Usług Społecznych/Bożej Spiżarki –
ADRA, mogą być odebrane przez
Małgosię, albo dostarczone do: 10
Heatherdew Cl, Endeavour Hills, ( jeśli
mieszkasz w promieniu 5km)

ADRA Soup Kitchen

Każda środa, 6pm —7pm
Gorąca zupa z bułką + gorący napój

ADRA Tabita

Każdy poniedziałek i środa, 6pm —7pm
Odzież i przedmioty gospodarstwa
domowego.

Dotyczy kobiety w ciąży
z dwojgiem dzieci.

Czy możesz pomóc w ogrzaniu
tych najmniejszych braci
Pana Jezusa?
Tabita pilnie potrzebuje męskiej
odzieży w dobrym stanie.
Daj znać, jeśli możesz ofiarować
kurtkę/bluzę z kapturem/spodnie
dresowe /sportowe buty – dla tych,
którzy są w gorszej sytuacji.

Moja droga rodzino zborowa.
Z głębi serca dziękuję Wam za
Waszą natychmiastową
reakcję na potrzeby innych...
Łóżka, pościel i podwójny
wózek, to wspaniała pomoc,
która sprawiła ogromną
radość tej rodzinie. Dziękuję
Wam za nieustające wsparcie,
jakie przynosi ulgę ludziom w
wielkiej potrzebie. Niech Bóg
Was błogosławi i zachowa w
swojej opiece.
—Małgosia

▪

„Być może Twoja kurtka jest stara,
ale dla nas to zabezpieczenie
przed zimnem ”
▪

Kontakt: Dorotka

Dziękujemy Wam za Wasze nieocenione wsparcie finansowe i modlitwy.
Prosimy kierujcie swoje dary bezpośrednio na nasze konto zborowe z
dopiskiem ‘Soup Kitchen’ lub w
kopertach, również z takim samym
dopiskiem. Można również poprzez
eGiving. Więcej informacji u
skarbnika zboru

… nakarmić głodnego ...
Drogi Zborowniku, jeśli znasz
kogoś, kto potrzebuje zaopatrzenia
w żywność (obojętne, czy członek
Zboru, czy ktoś spoza), prosimy,
daj znać Wojtkowi lub Małgosi.
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Dzisiejsze dary—budżet zborowy Poniedziałkowe spotkania
Co byś zrobił, gdybyś się natknął
modlitewne na
na fortunę niezauważony przez
nikogo? Zatrzymałbyś pieniądze,
czy byś je zwrócił?
Para sierżantów armii USA znalazła
się w obliczu takiej sytuacji podczas
inwazji na Irak.
W chaosie po upadku Bagdadu,
natknęli się na dwie szopy wypełnione
metalowymi puszkami. Wewnątrz
każdej skrzynki były 4 miliony dolarów amerykańskich w gotówce, w
sumie 230 milionów. Żołnierze
zwrócili pieniądze.
„Ci faceci są absolutnymi bohaterami”
powiedział ich dowódca.
Ale innych żołnierzy złapała gorączka
pieniędzy. Pobiegli przez krzewy, przeszukali stare budynki, znaleźli się na
wysypisku śmieci. Gdy znaleźli kolejne pudełka metalowe pełne pieniędzy,
próbowali napełnić nimi swoje kieszenie, zanim zostali przyłapani.
Stara piosenka mówi: „Pieniądze są
źródłem wszelkiego zła.” Ale Pismo
Święte mówi, że nie pieniądze jako
takie są problemem, lecz miłość do
pieniędzy. Kolor pieniędzy ujawnia
nasze prawdziwe kolory.

Nr (ID) 744 471 6466
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wspólną modlitwą i studium
biblijnym.
Godzina 19:00
—pastor Roman

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

Radio “Głos Nadziei”

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

Zamartwianie się to rozmowa
z samym sobą o sprawach
których nie możesz zmienić...

Jesteśmy naśladowcami Pana Jezusa,
który przyszedł, aby dawać, nie
zagrabiać. Jedyne bogactwo, jakie
zachowamy, to to, co przekazujemy
innym.
Ofiarujmy dzisiaj w duchu Jezusa.
http://spd.adventistconnect.org

MODLITWA to rozmowa
z Bogiem o sprawach,
które ON może zmienić!

tł.GJ

___________________________________

MÓDL SIĘ…
nie dopóki Bóg cię usłyszy,
ale dopóki ty usłyszysz Boga
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Zmarła Leokadia Nowak
W sobotę 22 sierpnia 2020 odeszła
na chwilowy odpoczynek aż do powrotu naszego Pana,
Leokadia Jadwiga Nowak, członkini zboru Oakleigh.
Była Ona siostrą br. Józefa Strycharczuka.
Uroczystość pożegnania siostry Lodzi odbyła się w czwartek
27 sierpnia 2020 na cmentarzu w Springvale.
Rodzinie, Bliskim i Przyjaciołom składamy szczere wyrazy
współczucia, życząc pokoju i wsparcia naszego Stwórcy
w oczekiwaniu na dzień Jego przyjścia.

PAN, TWÓJ BÓG, NOSI CIĘ TAK
JAK OJCIEC NOSI SWOJE DZIECIĘ
DEUTRONOMIUM 1:31
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church news

(5 September )

Where the WILLING meet the hungry, the poor, the addicted,
those in need, those unloved...

ADRA Café

Every Monday, 6pm — 7pm
Hot meals & hot drinks

ADRA Soup Kitchen

Every Wednesday, 6pm —7pm
Free Soup & Buns + hot drinks

ADRA Dorcas

Every Monday & Wednesday, 6pm—7pm
Clothes & household goods

Can you spare a men’s casual
winter clothes for those in need
this winter?
Dorcas Department urgently
needs the donation of men’s
winter casual clothes /shoes in
good condition.
Give us your unwanted jackets /
hoodies / pants / sports shoes,
and we’ll get them to those
less fortunate.
▪

„Your jacket may be old but
for us it’s shelter from the cold ”
▪

Contact: Dorothy

We thank you for your prayers and
for your support.
Please send your donations directly to
our church account with the note
‘Soup Kitchen’ or in envelopes, also
with the same note, or eGiving.
If you would like to know more, please
contact me directly by phone.
Wojtek Klauza
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ADRA Community Services /
Lord’s Pantry

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

Re: Pregnant woman with
2 children, new to Australia
My dear church family, this
is a sincere and heartfelt
thank you for your donations
which blessed and brought
much peace of mind to
the family.
They received from you thus
far: beds, bedding & double
pram. Thank you for caring
and truly making a difference
in our community.
May God bless you and keep
you in His care.
—Margaret

Dear Church Member,
Do you know someone who needs
food suplies (whether a member of
the church or not)? If so, please let
Margaret or Wojtek know.

Today’s Offering—Local church

budget
What would you do if you
stumbled onto a fortune and
no one was looking? Would you
keep it, or turn it in?
A pair of United States army
sergeants faced this situation during
the invasion of Iraq. In the chaos
after the fall of Baghdad, they found
two sheds filled with metal boxes.
Inside each box was $4 million in
cash—$230 million AU$ in all. The
soldiers turned the money in. “These
guys are absolute heroes,” said their
commander.
But other soldiers caught the money
fever. They ran through the bushes,
looked in old buildings, and turned
over garbage dumps. When they
found more metal boxes full of money,
they tried to stuff their pockets full
before they were caught.
An old song used to chant: “Money is
the root of all evil.” But, the Scripture
says, it is not money per se, but the
love of money where the problem lies.
The color of money reveals our true
colors.
We follow the Lord Jesus, He who
came to give, not grasp. The only
riches we will retain are those we
impart to others.
Give today in the spirit of Jesus.
http://spd.adventistconnect.org

_________________________

7

conference news
IntraViCon

(news from Victorian Adventist Conference)
To view this weeks edition of
IntraViCon click on the link below:
https://mailchi.mp/f81f258682f7/
intravicon-september-1-2020?
e=983c7b43d2
The link to subscribe to IntraViCon is:
https://mailchi.mp/e06ae9c72773/
intravicon

_________________________

70 meals given out, 20 people assisted with food parcels for home...
around 40 goodie bags given out
some people assisted with clothes and shoes on Wednesday night
▪

w środę wydano 70 gorących posiłków, 20 osób otrzymało paczki żywnościowe
podarowano ok. 40 paczek z rzeczami gopodarstwa domowego
kilka osób otrzymało ubrania

Delicious food,
smiles all round …
▪
Pyszny pokarm,
uśmiechy
wokoło ...

____________________________________________________
last week:

Maria Czajewska 31.8
Ala Banasińska 1.9
Daniel Mrozowski 1.9
Milena Kowalski 2.9
Tsion Tesema 4.9

next week:

Jano Ciz 7.9
Małgosia Kelly 9.9
Darek Groncki 10.9
Staszek Kuc 12.9

