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Welcome to all who have come to  
worship the King of kings today 

 
Witamy wszystkich, którzy przybyli,  
aby oddać cześć Królowi królów 

“Then you will call upon Me and go 
and pray to Me, and I will listen to 
you. And you will seek Me and find 
Me, when you search for Me with 
all your heart.” 
 

—Jeremiah 29:12 –13                           NKJV 

„I będziecie mnie wzywać i przycho-
dzić, i modlić się do mnie, a ja was 
wysłucham. I szukać mnie będziecie, i 
znajdziecie, bo będziecie mnie szukać 
całym swym sercem.” 
 

—Jeremiasza 29:12 –13                              PNŚ 
_____________________________________________________________ 

 
Dzisiaj – 20:44 

Piątek 8 stycznia – 20:46 
Today – 8:44pm 
Friday 8 January – 8:46pm 

“The worship service of a church 
revived by the Holy Spirit becomes a 
moment of pleasure and power in 
the presence of the LORD”  

—Erico Tadeu Xavier            Elder’s Digest 2006 

„Nabożeństwo w kościele ożywionym 
przez Ducha Świętego staje się chwilą 
przyjemności i mocy w obecności PA-
NA.” 

—Erico Tadeu Xavier              Elder’s Digest 2006 



Drodzy Czytelnicy Biuletynu, Drodzy Wyznawcy i Przyjaciele! 
Cały Nowy Rok 2021 przed nami. Pozwólcie więc, abym złożył Wam  

najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa i prowadzenia na  
każdym kroku. Niechaj Pan będzie stale, każdego dnia na pierwszym  

miejscu, niech da Wam wiele radości i pokoju oraz miłości, która  
niechaj trwa w Was na stałe. Mamy przecież wspaniałą obietnicę:  

„Przed wami pójdzie Pan, a waszą tylną strażą będzie  
Bóg Izraela” (Izajasz 52,12b).  

Z Nim zatem będziemy szli do przodu, ku bliskiej nam wieczności.  
Takie życzenia niewątpliwie są także pragnieniem wszystkich  

członków Kierownictwa Zboru i Rady Zboru.  
 

—Pr Roman Chalupka 
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____________________________________________________ 

 program nabożeństwa / today’s service 

Opcje składania darów: 

 

● Koperty zborowe  
● eGiving: https://egiving.org.au/ 

● Konto bankowe Zboru: 

   BSB 033-341      597491 

Giving options: 
 

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

—Szkoła Sobotnia (Misyjne)  

 

—Budżet lokalnego  zboru 

—Sabbath School 
 

—Local church budget 

 dzisiejsze dary      today’s offering 

Wspólne nabożeństwo dla obu grup językowych 
Joint service for both language groups 

           plan usługiwania / preaching schedule 

02.01:  Pr Roman Chalupka – Senior Pastor of Dandenong Polish Church 

09.01:  Pr Jan Krysta – Pastor of Oakleigh Polish Church 

16.01:  Pr Josh Stadnik – Assistant Pastor of Dandenong Polish Church 

23.01:  Pr Roman Chalupka – Senior Pastor of Dandenong Polish Church 

30.01:  Pr Luis Bermudez – Pastor of Moe and Traralgon Churchr Roman  

11:00 am  –  Kazanie / Sermon     

9:30 am –  Szkoła Sobotnia 

OPCJE: 
 

● Hope Channel PL / nadzieja.tv 
  

● zoom 
https://adventistchurch.zoom.us/j 

ID: 744 471 6466 

OPTIONS: 
● Hope Channel  

● Sofa Sabbath @ zoom 

https://adventistchurch.zoom.us/j  

ID: 744 471 6466 

9:30 am –  Sabbath School 

http://nadzieja.tv/
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informacje dla zboru  ( 2 stycznia ) 

Styczeń miesiącem modlitwy 
Jak wspominaliśmy w ostatni Sabat, 
Unia Australijska zachęca całym ser-
cem wszystkich wyznawców do czyn-
nego udziału w miesiącu styczniu 
2021 w codziennych modlitwach.  
 

Jako zbór postanowiliśmy, aby mo-
dlitwy miały miejsce każdego tygodnia 
we wtorki w kościele o godzinie 19.00. 
Zapraszamy wszystkich do obecności 
podczas tych spotkań.  

Niezależnie od tego, codziennie spoty-
kać się będziemy na ZOOM-ie, łącząc 
się pod numerem identyfikacyjnym 
744 471 6466 także o tej samej porze.  
 

Zachęcamy gorąco wszystkich człon-
ków naszego zboru do podłączania się 
do tych krótkich spotkań, niezależnie 
od uczestniczenia w kościele w modli-
twach we wtorki. 

Modlitwa zbliża nas do Boga, ale i do 
siebie wzajem. Skorzystajmy z takiej 
możliwości. Apostoł Paweł już w 
pierwszym wieku zachęcał do modlitw 
stałych, gdy pisał do Tesaloniczan: 
„Zawsze się radujcie. Bez przestanku 
się módlcie. Za wszystko dziękujcie; 
taka jest bowiem wola Boża w Chrys-
tusie Jezusie względem was” (1 Tes 
5,16-18).  
Niech Pan będzie z nami, gdy wołać 
będziemy stale do Niego w każdej 
sprawie, z wdzięcznością.  
 

—Pr Roman  

Spotkania modlitewne  
1 - 9 stycznia 2021 
 

1. Dziękuj Bogu za Jego szczególne 
błogosławieństwa i dobroć: „Sławić 
będę Pana według sprawiedliwości 
Jego i opiewać będę imię Pana Naj-
wyższego”.—Psalm 7,18b 

2. Poświęć kilka minut na osobistą 
spowiedź i dziękuj Bogu za Jego  

przebaczenie: „I ukorzy się mój lud, 
który jest nazwany moim imieniem, 
będą się modlić, i szukać mojego obli-
cza, i odwrócą się od swoich złych 
dróg, to Ja  
wysłucham z niebios, i odpuszczę ich 
grzechy i ich ziemię uzdrowię”. 
— 2 Kronik 7,14 

3. Proś Boga o mądrość potrzebną w 
obliczu obecnych wyzwań i podejmo-
wanych decyzji „Dlatego nie upadamy 
na duchu; bo choć zewnętrzny nasz 
człowiek niszczeje, to jednak ten nasz 
wewnętrzny odnawia się z każdym 
dniem. Albowiem nieznaczny chwilo-
wy ucisk przynosi nam przeogromną 
obfitość wiekuistej chwały, nam, któ-
rzy nie patrzymy na to, co widzialne, 
ale na to, co niewidzialne; albowiem 
to, co widzialne, jest doczesne,a to, co 
niewidzialne, jest wieczne”. 
—2 Koryntian 4,16-18 

4. Proś Boga, aby pobłogosławił wysił-
ki naszego lokalnego zboru, okręgu i 
ogólnoświatowego kościoła. „I baczmy 
jedni na drugich w celu pobudzenia się 
do miłości i dobrych uczynków, nie 
opuszczając wspólnych zebrań na-
szych, jak to jest u niektórych w zwy-
czaju, lecz dodając sobie otuchy, a to 
tym bardziej, im lepiej widzicie, ze się 
ten dzień przybliża”. 
—Hebrajczyków 10,24-25 

5. Poświęć czas na słuchanie głosu 
Boga i zareaguj uwielbieniem i pieśnią 
„Wiara tedy jest ze słuchania, a słu-
chanie przez Słowo Chrystusowe”. 
—Rzymian 10,17 

6. Dziękuj Bogu za szczególne błogo-
sławieństwa i dobroć. „Będę Cię wy-
sławiał, Panie, całym sercem swoim, 
będę opowiadał wszystkim cuda Two-
je”.—Psalm 9,2 

7. Poświęć kilka minut na osobistą 
spowiedź i dziękuj Bogu za Jego prze-
baczenie. „Ty bowiem, Panie, jesteś 
dobry i przebaczasz, i jesteś wielce 
łaskawy dla wszystkich, którzy Cię 
wzywają”. —Psalm 86,5 
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_________________________ _________________________ 

DVD z nabożeństw 

dla osób, które nie mogą  
korzystać z internetu 
 

Drogi Zborowniku, 
Każdego tygodnia chcemy Ci  
zapewnić obejrzenie nabożeństwa,  
w którym nie mogłeś uczestniczyć  
z różnych powodów, a nie korzystasz  
z Internetu: 
Zamów kasetę DVD, która następnie 
będzie Ci dostarczona do domu. 
Kaseta będzie zawierać nabożeństwo 
Szkoły Sobotniej i kazanie w języku 
polskim (oczywiście, z poprzedniego 
tygodnia). 
 

—Damian Wasilewski / Kier. Szk. Sob.  
  Tel.  0433 131 822 
 

                    (Damian mówi po polsku) 

Zebranie RADY ZBORU 
Wtorek  19 stycznia 2021, 6:30pm 

Uroczystość Ordynacji 
Sobota 16 stycznia 2021  
 

Będzie to ordynacja nowo wybra-
nych urzędników Zboru:  
Ewa Grzelak – Starsza Zboru   
Marek Fikiert – Starszy Diakon. 

_________________________ 

_________________________ 

_________________________ 

 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 /www.pbafm.org.au  

Nabożeństwo modlitewne 
Wtorek  5 stycznia, 7pm 

Uśmiech dla Beatki 

Każdego tygodnia Beatka Kania  
tłumaczy na język polski misyjne 
sprawozdania z krajów, do których 
odsyłane są nasze dary 13. soboty. 
Robi to dlatego, aby osoby nie  
posługujące się j. ang. 
mogły także zrozumieć  
treść video.. 
Poślijmy Beatce szczery  
uśmiech lub uściski... 

8. Proś Boga o mądrość potrzebną w 
obliczu obecnych wyzwań i podejmo-
wanych decyzji. „Czy nie przykazałem 
ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i 
nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie  
z tobą wszędzie, dokądkolwiek pój-
dziesz”. —Jozuego 1,9 

9. Proś Boga, aby pobłogosławił wysił-
ki naszego lokalnego zboru, okręgu i 
ogólnoświatowego kościoła. „Cóż tedy, 
bracia? Gd się schodzicie, jeden z was 
służy psalmem, inny nauką, inny obja-
wieniem, inny językami, inny ich wy-
kładem; wszystko to niech będzie ku 
zbudowaniu”. —1 Koryntian 14,26 
 

—opr. pr R. Chalupka 

Moc modlitwy 
Młoda dziewczyna odwiedziła swoją 
przyjaciółkę w jej domu. Została dłu-
żej niż planowała więc musiała sama 
wracać do domu. Nie bała się, ponie-
waż było to małe miasteczko i miesz-
kała tylko kilka przecznic dalej. Idąc 
pod ścieżką rowerową, Diana poprosi-
ła Boga, aby chronił ją przed niebez-
pieczeństwem.   
Kiedy dotarła do alejki, która była 
skrótem do jej domu, zdecydowała 
wybrać tę drogę. 

myśli na dzisiaj 
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____________________________________________________ 

Jednak w połowie alei zauważyła męż-
czyznę stojącego na końcu ulicy, jak 
gdyby na nią czekał. 
Poczuła się nieswojo i zaczęła się mo-
dlić, prosząc Boga o ochronę. 
Natychmiast otoczyło ją kojące uczu-
cie ciszy i bezpieczeństwa, poczuła się 
tak, jakby ktoś z nią szedł. 
Kiedy dotarła do końca alei, minęła 
mężczyznę i bezpiecznie dotarła do 
domu. 

Następnego dnia przeczytała w gaze-
cie, że młoda dziewczyna została 
zgwałcona w tym samym zaułku, 
zaledwie dwadzieścia minut po tym, 
jak ona tam była.  
Czując się przytłoczona tą tragedią i 
faktem, że to mogła być ona, zaczęła 
płakać.   
Dziękując Panu za swoje bezpieczeń-
stwo zdecydowała pomóc tej młodej 
kobiecie. Postanowiła udać się na 
komisariat. Czuła, że może rozpoznać 
mężczyznę, więc opowiedziała im swo-
ją historię.  

Na policji zapytano ją, czy byłaby skło-
nna spojrzeć na skład podejrzanych, 
aby dokonać konfrontacji. Zgodziła 
się i natychmiast wskazała tego, któ-
rego widziała w alejce poprzedniej 
nocy. Kiedy powiedziano mężczyźnie, 
że został zidentyfikowany, załamał się 
i przyznał do winy. Oficer podzięko-
wał Dianie za jej odwagę i zapytał, czy 
jest coś, co mogliby dla niej zrobić. 
Poprosiła, aby zadali mężczyźnie jed-
no pytanie. Diana była ciekawa, dla-
czego przestępca nie zaatakował jej 
tamtego wieczora. Gdy policjant go 
zapytał, odpowiedział: „Ponieważ nie 
była sama. Po obu jej stronach szło 
dwóch wysokich mężczyzn. 
  

O dziwo, niezależnie od tego, czy wie-
rzysz, czy nie, nie jesteś sam.  
Ludzie nie mogą dorównać Bogu. 
PS: Bóg jest zawsze w twoim sercu i 
kocha cię bez względu na to, co się 
wydarzy! 
 

www.christianchallengeandblessing.com 

kontakty  /  contacts 
Senior Pastor 

Roman Chalupka  0432 058 233 
 

Assistant  Pastor 
Josh Stadnik  0430 412 418  

 

Church Bulletin 
Grace Jankiewicz  0418 595 414   graciela6@gmail.com 

Niech nas wszystkich Dobry Bóg błogosławi w roku 2021 !   
 

 
Albowiem Ja wiem, jakie myśli mam o was—mówi Pan—myśli o pokoju,  

a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. 
 

—Jeremiasz 29:11 

 
(Biuletyn) 

http://www.christianchallengeandblessing.com/
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church news   ( 2 January ) 

_________________________ 

_________________________ 

Church Board Meeting  
Tuesday  19 January 2021, 6:30pm 

Ordination Service 
Saturday 16 January 2021  
 

It will be the ordination of  
newly-elected church officers:   
Ewa Grzelak – Church Elder  
Marek Fikiert – Head Deacon. 
 

—Church Clerk  

Prayer Meetings   
January 1—9, 2021 
 

1. Give thanks for specific blessings 
and praise God for His goodness “I 
will give thanks to the Lord because of 
His righteousness; I will sing the 
praises of the name of the Lord Most 
High.” — Psalm 7:17 
 

2. Take a few minutes for private con-
fession and thank God for His for-
giveness  “If My people who are called 
by My name will humble themselves, 
and pray and seek My face, and turn 
from their wicked ways, then I will 
hear from heaven, and will forgive 
their sin and heal their land.” 
—2 Chronicles 7:14 
 

3. Ask God to grant wisdom for cur-
rent challenges and decisions 
“Therefore, we do not lose heart. Even 
though our outward man is perishing, 
yet the inward man is being renewed 
day by day. For our light affliction, 
which is but for a moment, is working 
for us a far more exceeding and eter-
nal weight of glory, while we do not 
look at the things which are seen, but 
at the things which are not seen. For 
the things which are seen     are tem-
porary, but the things which are not 
seen are eternal.”  
—2 Corinthians 4:16-18 
 

4. Ask God to bless the efforts of our 
local, regional and world church 
“Let us consider how to stir up one 
another to love and good works, not 
neglecting to meet together, as in the 
habit of same, but encouraging one 
another, and all the more as you see 
the Day drawing near.” 
—Hebrews 10:24-25  
 

5. Take time to listen for God’s voice 
and respond in praise or song  “So, 
faith comes from hearing, and hearing 
by the word of Christ.” 
—Romans 10:17 

6. Give thanks for specific blessings 
and praise God for His goodness  “I 
will give thanks to you, Lord, with all 
my heart; I will tell of all your wonder-
ful deeds.” —Psalm 9:1 
 

7. Take a few minutes for private con-
fession and thank God for His for-
giveness  “For You, Lord, are good, and 
ready to forgive, and abundant in mer-
cy to all those who call upon You.” 
—Psalm 86:5 
 

8. Ask God to grant wisdom for cur-
rent challenges and decisions “Have I 
not commanded you? Be strong and of 
good courage; do not be afraid, nor be 
dismayed, for the Lord your God is 
with you wherever you go.” 
—Joshua 1:9 
 

9. Ask God to bless the efforts of our 
local, regional and world church 
“What then brothers? When you come 
together, each one has a hymn, a les-
son, a revelation, a tongue or an inter-
pretation. Let all things be done for 
building up.” —1 Corinthians 14:26 



7 

  food for thought 

_________________________ 

The Power of Prayer  
A girl went to her friends house 
and she ended up staying longer 
than planned, and had to walk 
home alone.  
She wasn’t afraid because it was a 
small community and she lived  
only a few blocks away. 
As she walked along under the bike 
trail Diane asked God to keep her 
safe from harm and danger. 
When she reached the alley, which 
was a shortcut to her house, she 
decided to take it. 
However, halfway down the alley 
she noticed a man standing at the 
end as though he were waiting for 
her.  
She became uneasy and began to 
pray, asking for God’s protection.  
Instantly a comforting feeling of 
quietness and security wrapped 
round her, she felt as though 
someone was walking with her. 
When she reached the end of the 
alley, she walked right past the 
man and arrived home safely. 
The following day, she read in the 
newspaper that a young girl had 
been raped in the same alley just 
twenty minutes after she had been 
there. 
Feeling overwhelmed by this  
tragedy and the fact that it could 
have been her, she began to weep. 
Thanking the Lord for her safety 
and to help this young woman, she 
decided to go to the police station. 
She felt she could recognize the 
man, so she told them her story. 
The police asked her if she would 
be willing to look at a lineup to see 
if she could identify him. She 
agreed and immediately pointed 
out the man she had seen in the 
alley the night before. 
When the man was told he had 
been identified, he immediately  

broke down and confessed. The 
officer thanked Diane for her  
bravery and asked if there was  
anything they could do for her. 
She asked if they would ask the 
man one question. Diane was  
curious as to why he had not  
attacked her. 
When the policeman asked him, he 
answered, ‘Because she wasn’t 
alone. She had two tall men walking 
on either side of her. 
 

Amazingly, whether you believe or 
not, you’re not alone.  
People will not stand up to God. 
PS: God is always there in your 
heart and loves you no matter 
what! 
 
www.christianchallengeandblessing.com 

http://www.christianchallengeandblessing.com/


  

next week:  

Helena Kaminska 3.1 
Alicja Wrzos 4.1 
Kamil Podsiady 9.1 
Alina Widuch 9.1 
Violetta Czapnik 13.1 
Daniela Niewiadomska 15.1 

 

last week:  

Olga Chmur 27.12 
Daniel Selent 27.12 
Jurek Kwaśniewski 1.1 
Zdzisław Widuch 1.1 

Happy Birthday  

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Smutna wiadomość 
Z żalem pragniemy poinformować, że dnia 23 grudnia 2020  

odszedł po długiej i ciężkiej chorobie znany wyznawcom naszego zboru  
pan Andrzej Dorecki.  

 

Przez szereg lat współpracował z naszym zborem, udzielając się  
muzycznie i czytając od czasu do czasu Słowo Boże w czasie nabożeństw.   

 

Uroczystość pogrzebowa miała miejsce w czwartek 31 grudnia 2020  
na cmentarzu w Dandenongu.  

 

Rodzinie pana Andrzeja, małżonce oraz  
synowi Konradowi składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

 
—Pr Roman Chalupka 

Modlitwa   
to najpewniejsza ochrona 

podczas życiowych  
doświadczeń, 

najskuteczniejszy lek na 
choroby  

i najcenniejszy prezent 
dla ukochanej osoby. 

PRAYER  
 

The most powerful weapon 

against trial.  

The most effective medicine 

against sickness.  
And the most valuable gift to 

someone you love. 


