
 
 

Bulletin 39 / 2020 

 26 września / September 26 

Dzisiaj, 26 września – 18:20 
Piątek 2 października – 18:25 

This Sabbath 26 September– 6:20pm 
                                                                              Next Friday 2 October –  6:25pm 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego /  

Polish Seventh-day Adventist Church 
  

100 James St. Dandenong  3175 

www.dandypolish.org.au 

Dandenong Adventist 

Senior Pastor: Roman Chalupka   0432 058 233 

Associate Pastor: Josh Stadnik   0430 412 418 

“For I know the plans I have for 
you,” declares the Lord, “plans to 
prosper you and not to harm you, 
plans to give you hope and a future.” 
 

—Jeremiah 29:11                                  NIV 
 
 

When the World says “give up” Hope 
whispers “Try it one more time.” 
                                    —Nunawading Ch B 

„Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o 
was” – mówi Pan – „myśli o pokoju, a 
nie o niedoli, aby zgotować wam przy-
szłość i natchnąć nadzieją”. 
 

—Jeremiasz 29:11                                      BM 
 
 

Kiedy świat mówi „poddaj się”, nadzieja 
szepcze „spróbuj jeszcze raz”. 
                                         —Nunawading Ch B 



2 

 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  

1. Dary Szkoły Sobotniej  (Misyjne)  

2. Budżet lokalnego zboru 

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

● Church envelopes  

1. Sabbath School Offering 
2. Local church budget 

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: Henry Wawruszak 

10:00 – Kazanie 

11:00 – Szkoła Sobotnia 

kontakty  /  contacts 

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   

        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 

26.9:   – pr Roman Chalupka 26.9:    – Pr  Josh Stadnik 

http://nadzieja.tv/
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informacje dla zboru  (26 września)  

Wybory 
Drodzy Bracia i Siostry w Panu! 

Tak, jak pisałem w poprzednich  
listach, które otrzymaliście w sprawie 
wyborów, teraz tylko pragnę przypo-
mnieć, że właśnie minęły trzy tygo-
dnie i w nadchodzących dniach spo-
dziewajcie się naszych telefonów w 
sprawie głosowania.  Serdecznie  
dziękujemy tym, którzy już telefoni-
cznie poinformowali nas o pewnych 
uwagach. Wszystkie potraktowane 
zostały z wielką uwagą i Komitet  
Nominacyjny podejmie odpowiednie  

 

 

 

Spotkania chętnych z głodnymi, biednymi, uzależnionymi,  

potrzebującymi, niekochanymi ... 

Dziękujemy Wam za nieustające wsparcie,  
które przynosi ulgę ludziom w wielkiej potrzebie.  

Niech Bóg Was błogosławi i zachowa w swojej opiece. 
—ADRA Dandenong  

 

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. 

 PROŚBA  
o 

                         Otrzymaliśmy prośbę 
                         od Dyrektora ADRA 
                         Victoria. Rebecca   
                         Auriant prosi o  
modlitwy za 14 kobiet z Vanuatu, 
które przebywają w schronisku dla 
kobiet w Bayles, Wiktoria, z powodu 
braku środków do życia.   
Proszę, módlcie się szczególnie za 
trzy kobiety adwentystki, które za 
kilka tygodni będą musiały wznowić 
pracę w miejscu, które nie oferuje 
wolnej soboty. Chcą one pracować, 
ale mają też wielkie pragnienie  
oddawania czci Bogu w szabat i  
proszą aby się modlić o wyjście z tej 
kłopotliwej sytuacji. 
Dziękujemy za tak bardzo potrzebne 
wsparcie.                  —ADRA Dandenong  

kroki, uwzględniając te, które  
powtórzyły się szereg razy i które 
należy wprowadzić według Waszej 
woli.  
O każdej ewentualnej zmianie  
zostaniecie poinformowani telefo-
nicznie w nadchodzącym tygodniu. 
Całym sercem dziękuję za Wasz 
udział w życiu zboru, tym razem w 
inny, nowy sposób, podyktowany 
okolicznościami. 
Pozdrawiam i życzę wielu Bożych 
błogosławieństw. 
 

—pr Roman Chalupka 
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_________________________ 

CIEKAWOSTKI Z KRAJÓW  
Wydziału Afryki  

Zachodnio-Centralnej  
 

LIBERIA 
 

▪ MONROWIA to stolica i największe 
miasto Liberii. Miasto zostało  
nazwane na cześć prezydenta USA 
Jamesa Monroe, wybitnego  
zwolennika kolonizacji Liberii i  
Amerykańskiego Towarzystwa  
Kolonizacyjnego. 

▪ Liberia jest znana z wyrobu  
specyficznych masek dekoracyjnych  
rzeźbionych w drewnie, przedstawia-
jących realistycznie ludzkie twarze 
oraz z rzeźbionych akcesoriów, 
zwłaszcza grzebieni, łyżek i widelców.  
Liberyjskie rzeźby w drewnie są pod 
silnym wpływem historii starożytnej, 
folkloru, przysłów, duchowości i życia 
na wsi i ukazują dbałość artysty o 
szczegóły oraz ich związek z  
rzeźbionymi ludźmi i przedmiotami. 
 

▪ Na tradycyjną kuchnię Afryki  
Zachodniej duży wpływ wywarły  
kontakty, handel i kolonizacja  
przez Stany Zjednoczone, (zwłaszcza 
żywność z południa Ameryki). Dieta 
składa się głównie z ryżu i innych 
skrobi, owoców tropikalnych, warzyw 
oraz lokalnych ryb i mięsa. Liberia 
ma również unikalną w zachodniej 
Afryce tradycję pieczenia, którą  
osadnicy przywieźli ze Stanów  
Zjednoczonych.   
 

GABON 
 

▪ Oficjalna nazwa kraju to Republika 
Gabońska.  
 

▪ Językiem urzędowym jest francuski.  
 

▪ LIBREVILLE to stolica i największe 
miasto Gabonu.  
 

▪ Około 85% Gabonu pokrywają lasy 
deszczowe, z których 11%  zostało 
przeznaczone na parki narodowe, co 
czyni je jednymi z największych  
parków przyrody na świecie.  
 

▪ Ludność Gabonu jest w dużej mie-
rze bardzo młoda, 40% całej populacji 
ma mniej niż 15 lat. Około 56% całej 
populacji mieści się w przedziale  
wiekowym 15-64 lata. Mniej niż 4% 
populacji ma powyżej 65 lat.  
 

▪ Rzeźbienie masek i rytualne  
malowanie twarzy to ważne elementy 
kultury Gabonu, a style różnią się 
znacznie między grupami.  
Mieszkańcy Gabonu używają masek 
aby oddać cześć przodkom i  
celebrować ważne wydarzenia  
życiowe.  Są one częścią obrzędów 
związanych z rolnictwem i z  

Dary 13. soboty – DZISIAJ, 
26 września 
 

Wydział Afryki  
Zachodnio-Centralnej  
 
 

Jako Kościół światowy, bierzemy 
udział we wsparciu finansowym  
projektów misyjnych poszczególnych  
Wydziałów Kościoła ADS w 13. sobotę 
każdego kwartału.           

Projekty misyjne 
Wydziału Afryki Centralno-Zachodniej 
 

● Budowa szkoły podstawowej i  
średniej w Konakry, Gwinea 
 

● Otwarcie szkoły podstawowej i 
miejskiego ośrodka wpływu w  
Buchanan, Liberia 
 

● Utworzenie Centrum Medycznego  
w Abudży, Nigeria 

Wesprzyjmy pracę misyjną, do której  
wszyscy jesteśmy  powołani. 

_________________________ 

 

Poniedziałkowe spotkania 
modlitewne na 

ID: 744 471 6466  

Zapraszamy wszystkich  
zainteresowanych wspólną  
modlitwą i studium biblijnym.  
 

Poniedziałki, godzina 19:00                   
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dolomitowych i wapiennych.  
Ponieważ duża część Gabonu jest 
pokryta lasami, wiele z tych jaskiń 
pozostaje niezbadanych. Żyją w nich 
– zwłaszcza w jaskiniach ABANDA – 
rzadko spotykane jaskiniowe,  
pomarańczowe krokodyle spotykane 
jedynie w Gabonie. W jaskiniach tych 
żyje również setki tysięcy nietoperzy.  

Jaskinie Gabonu mają bardzo bogatą 
podziemną bioróżnorodność  
niespotykaną nigdzie indziej na  
świecie. W Gabonie żyje 80%  
afrykańskiej odmiany pawiana. 
 

GWINEA 
 

▪ Bogactwo mineralne Gwinei  
sprawia, że jest to potencjalnie jeden 
z najbogatszych krajów Afryki, ale jej  
mieszkańcy należą do najbiedniej-
szych w Afryce Zachodniej.  

 

▪ Tylko 27 procent dorosłych w  
Gwinei potrafi czytać.  
 
https://am.adventistmission.org/            tł GJ 

Droga rodzino zborowa, 
 

Chociaż moje serce jest  
ciężkie z powodu smutku, 
który w sobie noszę,  
pociesza mnie świadomość, 
jak wiele z Was przeżywa 
razem ze mną. Dziękuję za 
ciepło i wsparcie poprzez 
słowa otuchy, za okazywaną 
miłość poprzez kontakty i 
uściski wirtualne,  
za piękne kwiaty.  
 

Moje serce jest  
przepełnione  
wdzięcznością –  
modlę się, aby Wszech-
mogący Bóg obficie Was 
błogosławił.                          
 
—Ania Stęplewska 

Alicja i Tadeusz  
Michalscy  

ze Zboru Oakleigh  
obchodzili  

60. Rocznicę Ślubu. 
 

Niech Boża łska  
opromieni ten  

piękny Jubileusz. 
 

Tego Wam życzą  
bracia i siostry  

ze Zboru  
Dandenong 

 
Happy  

Anniversary! 
 
  

____________________________________________________ 

pogrzebami.  Użwa się ich także 
do promowania płodności, do  
zapewnienia ochrony duchowej i  
wyrażania tożsamości kulturowej. 
Maski różnią się stylem, przeważnie 
posiadają geometryczne kształty i 
przesadnie stylizowane szczegóły 
twarzy.  
 

▪ Niska gęstość zaludnienia oraz  
bogactwo ropy naftowej i prywatne  
inwestycje zagraniczne sprawiły, że 
Gabon stał się jednym z najlepiej 
prosperujących krajów Afryki  
Subsaharyjskiej.  
 

▪ Lokalna kuchnia gabońska opiera 
się głównie na manioku, paście ryżo-
wej lub maniokowej. Inne pożywienie 
to ryby występujące w obfitości 
wzdłuż rzek i pasów przybrzeżnych 
oraz dziczyzna: antylopy, jeżozwierze, 
dziki i węże, a także owoce tropikalne, 
jak banany, ananasy i trzcina  
cukrowa.  
  

▪ W Gabonie znajdujemy setki jaskiń  
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church news   (26 September )             

____________________________________________________ 

O p p o r t u n i t i e s  
 

● Construct Kobaya Academy, a K-12 
school, in Conakry, Guinea 
● Open an elementary school/center  
of influence in Buchanan, Liberia 
● Establish a medical center in Abuja, 
Nigeria 

 

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

Thank you for your donations, your caring and making a  
difference in our community.  

May God bless you and keep you in His care. 
 

—ADRA Dandenong  

                        We have received an 
                        urgent request sent 
                        from ADRA Victoria 
Director, Rebecca Auriant. She asks 
for prayers for 14 residents of wmens’ 
shelter in Bayles, who are strugling 
due to lack of funds (they are from 
Vanuatu). Please pray particularly for 
three SDA ladies, who in a few weeks 
time will be required to resume  
employment which does not offer free  
Sabath. They do want to work, but 
they also have a great desire to  
worship God on Sabbath, and they 
request your prayers for a way out of 
their predicament.   
Thank you for your much-needed 
support.                   —ADRA Dandenong 

 

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 Wojtek Klauza by 
phone. 

Dear Church Member, 
 

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

13th Sabbath Offering –  
TODAY, 26 September 
 

As a world church, we contribute to 
financial support for the mission 
projects in individual Divisions of  
SDA Church, on the 13th Sabbath of 
each quarter.  

Let us support the work of God, to 
which we have all been called. 

 
FAST FACTS: 

LIBERIA 
 

▪ MONROVIA is the capital and largest  
city of Liberia. The city is named in 
honor of U.S. President James Monroe, 
a prominent supporter of the  
colonization of Liberia and the  
American Colonization Society.  
 

▪ Liberia is known for its detailed  
decorative masks, wood carvings of 
realistic human faces, and carved 
accessories, particularly combs,  
spoons and forks.  
Liberian wood sculptures are heavily 
influenced by ancient history, folklore,  

West-Central Africa Division   
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IntraViCon CONFERENCE NEWS  

  

https://mailchi.mp/14ac347b411c/
weekly-news-and-announcements-
from-around-the-conference?
e=983c7b43d2 
  
 

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

_________________________ 

 

proverbs, spirituality, and rural life 
and show the artist’s attention to 
detail and their connection to the 
people and objects sculpted. 
 

▪ The food of Liberia has been  
influenced by contact, trade, and  
colonization from the U.S., especially  
foods from the American South,  
interwoven with traditional West  
African foods.  
The diet consists largely of rice and 
other starches, tropical fruits,  
vegetables, and local fish and meat. 
Liberia also has a baking tradition the 
settlers brought from the U.S. that is 
unique in West Africa. 
 
GABON 
 

▪ The official name of the country is  
the Gabonese Republic.  
 

▪ The official language is French.  
 

▪ LIBREVILLE is the capital and lar-
gest city of Gabon.   
 

▪ About  85% of Gabon is covered by 
rainforests, 11% of which has been 
dedicated for national parks,  
making these some of the largest 
nature parks in the world.  
 

▪ Low population density, abundant 
petroleum, and foreign private  
investment have helped make Gabon 
one of the most prosperous countries 
in Sub-Saharan Africa.  
 

▪ Mask making and ritual face paint 
are important parts of Gabonese  
culture, and styles vary dramatically 
between groups.  
The Gabonese people use masks to 
praise the ancestors and to mark 
important life events. They are part of 
funeral and agrarian rites, and  
Gabonese people use them to promote 
fertility, provide spiritual protection 
and express cultural identity.  
Masks vary in style and include  
geometric shapes, stylized and  
exaggerated features and realistically 
detailed faces. 
 

▪ Gabon comprises a largely young 
population with 40% of the total  

population being below 15 years of 
age. About 56% of the total population 
is within the 15-64 age bracket.  
Less than 4% of the population is 
above 65 years. 
 

▪ Local Gabonese cuisine is based on 
staples of cassava, rice or manioc 
paste, fish that is found in plenty 
along the rivers and coastal belt,  
game meat from antelopes, porcupine, 
wild boar, and snake, as well as  
tropical fruits like bananas,  
pineapples, and sugarcane.  
 

▪ Gabon is home to hundreds of  
dolomite and limestone caves.  
With a large part of Gabon hidden 
under natural forest cover, many of 
these caves remain unexplored.  
These caves, especially the Abanda 
caves, are home to the rare Orange 
cave-inhabiting Crocodiles, a cave 
crocodile only found in Gabon.  
The caves also hold hundreds of  
thousands of bats.  
Gabon caves have a very rich  
underground biodiversity not found 
anywhere else in the world.  
Gabon is home to 8 % of  
Africa’s baboon population. 
 

GUINEA 
 

▪ Guinea’s mineral wealth makes it 
potentially one of Africa’s richest  
countries, but its people are among  
the poorest in West Africa.   
 

▪ Only 27 percent of adults in Guinea 
can read. 
 

https://am.adventistmission.org/  

https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=2fd08ddde2&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=2fd08ddde2&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=2fd08ddde2&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=2fd08ddde2&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


 

last week:  

 

Jessica Kania 20.9 
Kasia Kania 21.9 
Jan Tomiczek 22.9 
Mateusz Łuszczak 25.9 
Michael Wawruszak 25.9  

 

last week:  

 

David Urbaniak 27.9 
Przemek Wrzos  27.9 
Bronia Szymańska  29.9 

 

 

Last Monday 79 meals and soup, 41 hot drinks given out and  
46 people assisted with food parcels. 

There was plenty fresh fruit and veg and fresh bread for everyone to takeaway. 
Some people assisted with clothes and shoes  

▪ 
W poniedziałek wydaliśmy ponad 79 gorących posiłków i zup +  
41 gorących napojów. 46 osób otrzymało paczki żywnościowe.  
Otrzymaliśmy mnóstwo świeżych owoców i chleba do rozdania. 

Kilka osób otrzymało ubrania, buty i drobne rzeczy 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Zmarł Ferdynand Rogol 
Naszego drogi brat, Ferdynand Rogol  
ze Zboru Wantirna odszedł od nas w środę,  
16 września 2020 w szpitalu w Wantirnie, w wieku prawie 90 
lat. Utraciliśmy kochającego, pełnego ciepła człowieka, który  
tak długo i z takim swoistym wdziękiem służył Bogu i nam.  
 

Jego Ukochanym, Najbliższym pragniemy wyrazić słowa  
przyjaźni, zrozumienia i współczucia. Pożegnaliśmy Go, jak  
wierzymy, na krótko, do poranku najwspanialszego spotkania, 
bo słychać już kroki powracającego Zbawiciela.  
—pr Paweł Ustupski 


