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„Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą, nie
lękaj się, bo Ja jestem twoim Bogiem!
Umocnię cię i pomogę tobie, a także
podtrzymam cię swoją sprawiedliwą
prawicą.” —Izajasz 41:10
BL

“So do not fear, for I am with you; do
not be dismayed, for I am your God.
I will strengthen you and help you; I
will uphold you with my righteous
right hand.” —Isaiah 41:10
NIV

„W naszym życiu było tak wiele powodów do zmartwień i to zanim wybuchła
pandemia. Nie daj się pochłonąć swoim
zmartwieniom i lękom... Skoncentruj
swoją wiarę na Bogu i na Jego obietnicach.”
—IntraViCon

“There was so much to worry about
in our world, and that was before
the pandemic began. Don’t be consumed by your worries and fears...
Focus your faith on God and His
promises.”
—IntraViCon

____________________________________________________________
Dzisiaj, 24 października – 19:46
Piątek 30 października – 19:52

This Sabbath 24 October – 7:46pm
Next Friday 30 October – 7:52pm

____________________________________________________________
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

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: nie podano

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

12:00pm – Sermon

plan usługiwania

preaching schedule

24.10: – pr Roman Chalupka
31.10: – pr Mariusz Maikowski

24.10: – pr Josh Wood
31.10: – pr Trent Martin

(pr Zboru Warszawa- Centrum)

dzisiejsze dary

today’s offering

1. Dary Szkoły Sobotniej (Misyjne)
2. Lokalne

1. Sabbath School Offering
2. Local

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
Starszy Diakon/Head Deacon
Marek Fikiert 8511 4241
Starsza Diakonisa/Head Deaconess
Barbara Ostrowska

Starsi Zboru /Elders:

Henry Wawruszak /Head/
Jacek Patryarcha 041
Ewa Grzelak
0413 880 341
Sekretarz Zboru / Church Clerk
Marzena Kania

Usługi Społeczne /Community Services
Małgosia Kelly
ADRA Community Café
Tomek Kasprzak
Tabita/Dorcas
Dorothy Wawruszak

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
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Spotkania chętnych z głodnymi, biednymi, uzależnionymi,
potrzebującymi, niekochanymi ...
W poniedziałek wydaliśmy 129 gorących posiłków, 134 zup,
70 gorących napojów; dostarczono 57 paczek żywnościowych.
7 osób otrzymało ubrania i przedmioty gospodarstwa domowego.

________________________________________________
BOŻA SPIŻARKA prosi o następujące produkty:
—różnego rodzaju płatki śniadaniowe (cereals)
—longlife milk
—dżemy
Dziękujemy za ciągłe wspieranie naszego społeczeństwa
w City of Greater Dandenong, czy to poprzez modlitwy,
czy to darowizny pieniężne, czy produkty
uzupełniające naszą Bożą Spiżarkę.
Otrzymaliśmy anonimowy dar: $300
Poprzez WASZE DARY nie tylko zapewniacie gorące posiłki dla tych
w naszej społeczności, którzy są w potrzebie, ale również (obecnie)
pomagacie osobie walczącej z rakiem… komuś, kto jest ofiarą
przemocy domowej… osobie przebywającej w kwarantannie Covid…
mamie, która jest oddzielona od noworodka, ponieważ przebywa
w schronisku. To tylko kilka przykładów...
Niech Bóg Was obficie błogosławi za wszystko, co robicie w Jego
imieniu. /4. Księga Mojżeszowa 6:24-26/
“Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą
i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech da ci pokój”.

—Małgosia Kelly, Boża Spiżarka / Dział Usług Społecznych

_________________________________________________
TABITA poszukuje zasłon do okien,
obojętnie jakiego rozmiaru lub koloru.
Poszukiwana jest także lodówka, która chciałaby
zmienić właściciela.
Kontakt: Wojtek Klauza
moższ pomóc? z góry Dziękujemy !
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Poniedziałkowe spotkania
modlitewne na
ID: 744 471 6466
Poniedziałki, godzina 19:00

Rocznica naszego Zboru

Przypominamy o prośbie udostępnienia Waszych zdjęć /fotografii, wideo,
abyśmy mogli je wykorzystać w czasie
przyszłorocznej uroczystości dziękczynej. Dziękuję! —Henry Wawruszak

_________________________
Z Tygodnika Polskiego nr 20

Tak kiedyś dawno KTOŚ robił i również był za to wytykany... ale prosił
aby powielać Jego poczynania.
—Waldemar Valdi Wireński
________________

Waldemar Valdi Wireński znany jest
w świecie wiktoriańskim jako poeta,
kompozytor, muzyk – fizjoterapeuta.
Zafascynowany rodziną, ludźmi,
pięknem przyrody i otaczającego go
świata, przekazuje przemyślenia w
swoich tomikach poezji (publikowanych często na FB), śpiewał na koncertach i różnych spotkaniach polonijnych. Zainspirowany przez Stasię –
ostatnimi laty włączył się z rodziną w
działalność charytatywną prowadzoną
przez Chrześcijańską Służbę Charytatywną ADRA. ¤

(07.10. 2020) w segmencie “Listy do redakcji”
Po przeczytaniu artykułu o Stasi
Dąbrowskiej, Tygodnik Polski nr 18
(09.09.2020), postanowiłem dołożyć
kilka myśli od siebie. Miałem zaszbezdomni
czyt poznać osobiście Stasię w 1992 r.
(muzyka i słowa: waldemar valdi wireński)
Goszcząc mnie przez kilkanaście dni
bezdomnym być
u siebie, Stasia opowiadała mi o swoo chlebie powszednim śnić
jej pracy charytatywnej na rzecz
pod mostem lub w brame gdzieś spać
najuboższych. To był mój NETFLIX!
z losem o życie grać
Byłem zafascynowany Stasi pasją
nadzieję mieć
służenia bliźnim. Obserwowałem zeże
nie
wzgardzi
ktoś mówiąc to śmieć
brany wokół Stasi tłum bezdomnych
za ciepłem, tęsknić co noc
podczas „zupowania”. Miałem wrażemarząc by wtulić się w koc
nie, że czekali z niecierpliwością na
Stasię, a nie na posiłek. Stawali się
ja nie robię nic
magicznie wolni od wszelkich trosk.
ty nie robisz nic
Tak... to była taka nasza australijska
aby zmienić ich świat
Matka Teresa.
niech nie zabija ich życia kat
ja nie robię nic
Od lat, ja i moja rodzina, jesteśmy
ty nie robisz nic
czynnie zaangażowani w niesieniu poaby serce im dać
mocy i pocieszenia braciom i siostrom dlaczego muszą zawsze jutra się bać
z tzw. „marginesu społecznego”. Doja komfort mam
skonale wiem, co tak naprawdę myśli
ja życie bez głodu znam
otaczająca mnie, duża część społeja nie wiem co znaczy nie
czeństwa. „Na własne życzenie prowaco
cierpieć na samym dnie
dzą takie życie! To ich wybór” – to
ty bliskich masz
narracja docierająca do mnie z różty
miłość
i troskę ich znasz
nych warstw społecznych. Tak! Z ust
ty nie wiesz co ból i co lęk
duchownych również – takie słowa
co monet żebraczych brzęk
mnie raniły. Tylko ten zrozumie genadzieję mam
hennę najniższych warstw społeczże uda się kiedyś nam
nych, kto usiądzie z bezdomnym w
rozjaśnić bezdomnych los
rynsztoku, pogawędzi z taką osobą,
napełnić ich pusty trzos
razem coś zje, przytuli ową zaniedbacanberra 1992
ną osobę i udzieli pokrzepienia.
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Prawda o Halloween

Bóg zakazuje nam praktyk okultystycznych, ponieważ kryją się za nimi
demony: „Niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego
syna czy swoja córkę przez ogień, ani
wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, ani zaklinacz, ani
wywoływacz duchów, ani znachor,
ani wzywający zmarłych; gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to
czyni (Pwt 18:10-12).
Czarownice służyły demonom, dlatego dzieciom Bożym nie przynosi chluby przebieranie się za wróżki, wiedźmy, duchy czy kościotrupy. Szkielet
był symbolem boga zmarłych, czczonego przez czarownice i satanistów
jako “rogaty bóg”, czyli szatan. Z kolei
czaszki używano w wielu kulturach
jako medium do nawiązania kontaktu
z duchami.
Czy możemy wykorzystać Święto
Zmarłych ku dobremu? Tak, bo możemy opowiedzieć naszym znajomym
o sądzie Bożym, który zaskoczył ludzkość za dni Noego, kiedy to ostała się
tylko jedna rodzina, gdyż była wierna
Słowu Bożemu. Podobny sąd przyjdzie na ten świat przy powtórnym
przyjściu Chrystusa, kiedy znów tylko
garstka okaże się wierna przykazaniom Bożym (Ap 12:17; 14:12). Jezus
powiedział: „A jak było za dni Noego,
tak będzie i za dni Syna Człowieczego” (Łk 17:26).
Czy jesteś gotowy na Jego powtórne
przyjście?

Prawdziwa geneza Święta Zmarłych
Starożytni Egipcjanie, Fenicjanie,
Asyryjczycy, Żydzi, Persowie, a także
mieszkańcy dawnych Indii, Europy,
Meksyku i Peru obchodzili na początku listopada Dzień Śmierci połączony
z Nowym Rokiem. Frederick Filby,
badacz dawnych tradycji, napisał:
„Stary świat zginął w listopadzie, a w
rok potem w tym samym miesiącu
zaczęła się nowa era. Oba te wydarzenia zakorzeniły się w pamięci ludzkości. Odtąd listopad kojarzy się ludziom na całym świecie z Dniem
Zmarłych, a w wielu starożytnych
kalendarzach także z Nowym Rokiem,
choć ta data nie ma uzasadnienia w
przesileniu słonecznym, zrównaniu
dnia z nocą, czy w innym astronomicznym zjawisku”.
Według biblijnej chronologii, potop
zaczął się 17. dnia drugiego miesiąca
(Rdz 7:11). Miesiąc ten nazywano
Marheszwan, albo Bul (1Krl 6:38).
Drugi miesiąc zaczynał sią w połowie
października, a zatem 17. dzień tego
miesiąca wypadał na początku listopada (Wj 34:22; 23:16). Wydaje się, że
Święto Zmarłych jest pamiątką rozpoczęcia potopu, a Nowy Rok jego zakończenia, gdyż w rok po potopie
ludzie wyszli z Arki, aby rozpocząć
życie od nowa na ziemi. W starożytności te święta obchodzono jedno po
drugim na przełomie października i
listopada.
Czy w ten sposób pierwsi ludzie upamiętniali globalny kataklizm, który
pogrzebał ich świat w czasach Noego?

—dr pastor Alfred J. Palla (fragmenty)

_________________________
_________________________

Skąd się wzięła okultystyczna symbolika Halloween?
Żyjemy w czasach,
w których szatan
już się nie ukrywa,
a świat nadal go nie widzi!

Okultystyczny charakter Halloweenu
wynika z celtyckich korzeni tego święta. Wśród Celtów był to dzień składania duchom ofiar i kontaktowania się
z demonami. Do dziś jest ono jednym
z najważniejszych świąt w kalendarzu
czarownic i satanistów.

—autor nieznany
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church news

/ 24 October /

Where the willing meet the hungry, the poor, the addicted,
those in need, those unloved...
Last Monday 129 hot meals, 134 hot soups, 70 hot drinks given out and
57 people assisted with food parcels.
7 people assisted with clothes and household items.

________________________________________________
LORD’S PANTRY is in need of:
—different kinds of cereals
—longlife milk
—fruit jams

Thank you for supporting our City of GD community
whether it be through your prayers, cash donations, or
items which replenish our pantry.
We received anonymous donation: $300.00
You are not only providing hot meals to those in need in our local
community, but you are also helping a person fighting cancer...
a victim of domestic violence... a person in Covid quarantine...
a mum who is separated from her newborn baby because she is in
emergency housing. These are just few.
May God richly bless you for all that you do in His name.
Numbers 6:24-26:

The LORD bless you and keep you; the LORD make His face to shine upon you and be
gracious to you; the LORD lift up His countenance upon you and give you peace.

—Margaret Kelly, God’s Pantry / Community Services

________________________________________________
Our TABITHA is in need of window curtains
any colour, any size, good condition.
Also, we are looking for a good condition refrigerator that
would like to change the owner…
Thank you in advance!
If you can spare them, please contact
Wojtek Klauza
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7. The love of Christ is the transforming agent by which God liberates us
from our monstrous selves and
beautifies us into the lovely creatures
we were meant to be.

food for thought
As Halloween approaches

—Ty Gibson

As Halloween approaches, here are
seven reflections on the human
obsession with monsters.
1. We imagine and fear monsters
because of the monstrous traits that
exist in ourselves. Only what lies
somewhere within us can exert power
over us.

_________________________
_________________________

We are living in a
time where Satan doesn’t even
hide anymore, and
the world still can’t see him!

2. Three of the most famous novels
ever written—Frankenstein, The
Picture of Dorian Gray, Dr. Jekyll
and Mr. Hyde—are monster stories
that share a common plotline: we are
conflicted beings with the capacity to
become beautifully good or horrifically evil.

—Unknown

3. We are simultaneously creatures
of both monstrous and beautiful
traits. Each of us is a double-self
enigma moving at any given moment
towards our worst or our best
potential.

IntraViCon
VICTORIAN CONFERENCE NEWS

4. Self-centeredness incrementally
turns a human being into a
monstrous version of him or herself,
but as the monsterfication process
proceeds the subject becomes
gradually less aware it is happening
and resistance wanes.

Want to know what’s going on in
other churches in Melbourne?
Want to know about seminars,
concerts, trainings? Looking for a
job in ADS institutions? Would you
like to advertise to other churches
in our Conference?
Read IntraViCon !!

5. The desire to be beautiful gradually
vanishes with repeated ugly
actions. We incrementally become
what our choices are until the
capacity to be anything different is
gone from the soul.
6. Likewise, the inclination to engage
in monstrous deeds decreases with
repeated acts of self-giving beauty,
until the will to do evil is gone from
the souls and love alone is attractive
in our eyes.

This week's edition of IntraViCon:
https://mailchi.mp/5dd2f267c145/
news-and-announcements-fromaround-the-victorian-conference?
e=983c7b43d2

The link to subscribe to IntraViCon:
https://mailchi.mp/e06ae9c72773/
intravicon
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Wanda i Jan
Tomiczek
obchodzili
53. Rocznicę Ślubu.
Niech Boża łaska
opromieni Wasz
Jubileusz.
Tego Wam życzy
rodzina zborowa

Happy
Anniversary!

____________________________________________________
last week:

Ula Patryarcha 21.10
Boguś Kot 22.10
Magda Postek 22.10
Ewa Kania 23.10
Józef Kasprzak 23.10
Darek Ustupski 23.10

next week:

Damian Czapski 25.10
Renata Jadczuk 28.10

____________________________________________________

____________________________________________________
Brakuje twoich urodzin w biuletynie?
Proszę, podaj wiadomość do sekretarza Biuletynu.
Dziękuję

Has your birthday been missing in
the Bulletin? Please notify the Bulletin
Secretary.
Thank you

