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Adwentystów Dnia Siódmego 
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100 James Street   Dandenong   3175  
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 Dzisiaj—20:28 
Piątek 29 stycznia—20:22 

Today—8:28pm 
Friday 29 January—8:22pm 

“Consequently, you are no longer forei-
gners and strangers, but fellow citizens 
with God’s people and also members of 
his household, built on the foundation of 
the apostles and prophets, with Christ 
Jesus Himself as the chief cornerstone. 
In Him the whole building is joined to-
gether and rises to become a holy temple 
in the Lord. And in Him you too are 
being built together to become a dwelling 
in which God lives by his Spirit.” 
 

—Ephesians 2:19–22                                   NIV 

„Nie jesteście już więc cudzoziemcami 
ani obcymi! Jesteście obywatelami nie-
ba i domownikami Boga. Jesteście Jego 
domem, zbudowani na fundamencie 
apostołów i proroków, a kamieniem 
węgielnym jest sam Jezus Chrystus. 
Dzięki Jego mocy spajania cała budow-
la wznosi się jako święta świątynia dla 
Pana. I dzięki Niemu również wy jeste-
ście częścią tej budowli, w której miesz-
ka Bóg przez Ducha Świętego.” 
 

—Efezjan 2:19–22                 Biblia Słowo Życia 

THOUGHT FOT THE DAY 
 

“No matter how uncomfortable you 
might feel, don’t shrink back from 
those difficulties or challenges. Inste-
ad, stand strong knowing that God is 
taking you to new levels in every area 
of your life.”                                   —N Ch B 

MYŚL DNIA 
 

„Obojętnie, jak nieswojo będziesz się 
czuć, nie cofaj się przed trudnościami 
lub wyzwaniami. Zamiast tego stój 
mocno wiedząc, że Bóg przenosi cię na 
nowy poziom w każdej dziedzinie twoje-
go życia.”                                      —N Ch B 

Witamy w naszym kościele, gdzie  

jesteśmy rodziną, a Jezus jest PANEM 
 

Welcome to our church where we are  

Family and Jesus is LORD 
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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 

 

9:30am – Nabożeństwo  PL 

10:45am—11:45am – Sabbath School  PL & EN 

12:00pm – Church Service  EN 

      dary zebrane 30 stycznia    offering received 30january 

Bezimienne: $410  

Szkoła Sobotnia: $527.80 

Edukacja: $595.10 

Tabita:  $5:00 

Anonymous: $410  

Sabbath School: $527.80 

Education:  $595.10 

Dorcas:  $5:00 

—Thank you for your generosity  —Dziękujemy za hojne dary  

06.02:  – Pr Josh Stadnik 

13.02:  – DO UZGODNIENIA 

20.02:  – Pr Roman Chalupka 
27.02:  – Pr Craig Gillis 
 

06.03:  – Roman Chalupka 

13.03:  – Br Mark Rivett 

20.03:  – Pr Roman Chalupka 

27.03:  – Pr Josh Stadnik  

06.02:  – Pr Josh Stadnik 

13.02:  – TO BE CONFIRMED 

20.02:  – Pr Trent Martin 
27.02:  – Pr Craig Gillis  

 

06.03:  – Pr Josh Stadnik 

13.03:  – Br Mark RivettPr Ryan 

20.03:  – Br John Smilek 

27.03:  – Pr Josh Stadnik 

 plan usługiwania  preaching schedule 

 

Dyżurny Starszy Zboru / Elder on Duty  –  Jack Patryarcha  
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informacje dla zboru  ( 6 lutego ) 

_________________________ 

Czego NIE przynosimy na 
Garage Sale: 

Prosimy aby nie przynosić na  
sprzedaż:  
●starych monitorów komputerowych, 
gdyż nie ma na nie kompletnie  
nabywców   (LCD, LCD/LED – mile  
widziane!);   
●drukarek, chyba że są one względnie 
nowe i posiadają chociaż trochę atra-
mentu w każdym zbiorniku i jeszcze 
niedawno były w użyciu.   
●materaców  
●żarówek  
●Proszę sprawdzić przed donacją, czy 
artykuły gospodarstwa domowego 
działają.  Dziękujemy za współpracę.                                         
 

—Kierownictwo  Tabity 

Nowy (Próbny) Porządek  
Nabożeństw 
 

 
 

W okresie luty, marzec i kwiecień, 
nabożeństwa będą wyglądać  
następująco:  
 

▪ 09:30 —nabożeńtwo w j. polskim 
 

▪ 10:45 –11:45 —Szkoła Sobotnia w j. 
                           polskim i angielskim 
 

▪ 12:00 —nabożeństwo w j. angielskim 

Drodzy Seniorzy !!!  
 
Od 2 lutego 2021 roku wznowiliśmy 
cotygodniowe regularne spotkania 
klubu „Maranata”.   
 

Wszystkie starsze osoby są  
zaproszone, aby uczestniczyły w tych 
spotkaniach.  
 

Doświadczycie tu różnorodnych  
przeżyć natury duchowej a także 
możecie brać udział w ćwiczeniach 
umysłowo—fizycznych.  
 

Spotkania odbywają się w każdy  
wtorek od godz. 10:00 do 2.30 pm.  
 

Podczas tego czasu spożywamy 
smaczny posiłek przygotowany przez 
nasze siostry, przy ogromnej pomocy 
niektórych braci.  
 

Serdecznie zapraszamy we wtorek,  
na godz. 10:00 am.  
 

—Zygmunt Ostrowski, Prezes 

Klub Seniora Maranata 

Wieczerza Pańska 
 

DO UZGODNIENIA 

 
 

Zebrania  
modlitewne 
Środy, 7pm 
●w kościele  

● i na zoom 
   

 

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

 

Sprzedaż  

charytatywna 
 

(Garage Sale) 

Niedziela 14 lutego 
jeśli pogoda pozwoli.  
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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  

_________________________ 

_________________________ 

Drodzy Współwyznawcy, dziękuję bar-
dzo w imieniu swoim i moich bliskich 
w Polsce – za modlitwy zanoszone do 
Boga w polsko-australijskich zborach: 
Dandenong, Oakleigh, Wantirna, 
College Park, Newcastle oraz wielu 
znajomym rozrzuconym po całej Au-
stralii i świecie.   
Od dwóch miesięcy mój brat Zdzi-
sław, Jego żona Krystyna, synowie 
Piotr, Jan i Jego żona Marta walczyli 
o zdrowie i życie z powodu wirusa 
Covid-19 – trzy osoby “zaliczyły” pobyt 
w szpitalu.  Dzięki Bogu i Waszemu 
wsparciu wszyscy choć bardzo osła-
bieni – żyją!  Ci co mają możliwość mo-
że czytali na fb radosne słowa Piotra 
po wyjściu ze szpitala, myślę że to bę-
dą najlepsze słowa PODZIĘKOWA-
NIA  pisane przez tego co przeżył ‘pie-
kło’.  
“Kochani! Dzięki Dobremu Bogu i 
wielu ludziom dobrej woli i energii 
wróciłem do życia! Jeszcze nie ‘normal-
nego’ ale radość bycia po tej stronie 
jest nieoceniona. Byliście  wszyscy nie-
samowici wspierając mnie i moich bli-
skich gorliwymi modlitwami w tych 
wszystkich bardzo dramatycznych 
momentach. Czułem to! Dziękuję, 
dziękuję, dziękuję.  Na zdjęciu jestem 
ze szpitalnymi, cudownymi aniołami, 
było ich o wiele więcej, którzy dzień i 
noc przez 35 dni pobytu w szpitalu 
czuwali nad moim zdrowiem. Wam 
również dziękuję za poświęcenie i 
troskę. Tych niebiańskich aniołów też 
nie brakowało.  Teraz czas na długą 
intensywną rehabilitację. Pan Bóg 
darował mi życie, dosłownie wyrwał z 
krainy śmierci, niech będą Mu za to 
dzięki!  Serdecznie wszystkich pozdra-
wiam prosząc o dalsze modlitwy za 
tych wszystkich, którzy teraz cierpią, 
przechodzą trudny czas choroby. Z 
Bogiem!!!” —Piotr Kot      /zdjęcie na str 8/ 
 

Mój brat Zdzisław z resztą rodziny 
kierują do Was słowa podzięki i staro-
polskie – BÓG  ZAPŁAĆ!   —Bogusłw Kot  

Podziękowanie 
Pragniesz pomóc?? 
 

Drodzy Zborownicy, 
Dziękuję Wam za pomoc okazaną w 
w roku 2019. Był to koncert zorga-
nizowany w celu pomocy dla domu 
dziecka w Pakistanie.  
Teraz znowu zwracam się do Was z 
gorącą prośbą o pomoc dla tego 
sierocińca, gdyż wynikły tam nowe 
potrzeby.  
Kierujcie Wasze dary do mnie, jeśli 
taka Wasza wola. Z góry dziękuję, 
 

—Andrzej Tomasiuk 

Tylko miłość wie, jak to zrobić, aby 
dając innemu, samemu się bogacić. 
 

                                  —Clemens Brentano 

Sieroty”. Szybko odwracam wzrok, 
byle tylko nie patrzeć na  
przechowalnię dla maluchów, które 
umarły za życia…        —Victoria Aveyard 

Czy chciałbyś pozostawić po sobie 
radość w oczach sierot? Skarbić sobie 
skarb w niebie, będąc na ziemi?          
                                       —autor nieznany 

Współczucie to jedność serc (płacz)  
Współczucie to piękność słodyczy 
(uśmiech) 
Współczucie to zapach pełni (miłość) 
Współczucie to manifestacja harmonii 
(mądrość)                         —Sri Chinmoy 

https://www.dailyinspirationalquotes.in/
https://www.dailyinspirationalquotes.in/
https://www.dailyinspirationalquotes.in/
https://www.dailyinspirationalquotes.in/
https://www.dailyinspirationalquotes.in/
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nadchodzące wydarzenia  /  upcoming events 

10.02.21 Środa/Wednesday –Zebranie modlitewne 

13.02.21 Sobota/Saturday –Wieczerza Pańska/Lord’s Supper  (?)

14.02.21 Niedziela/Sunday (?) –Sprzedaż Charytatywna/Garage Sale 

16.02.21 Wtorek/Tuesday –Zebranie Rady Zboru/Board Meeting 

08.03.21 Poniedziałek/Monday –Labour Day Public Holiday 

02.04.21 Piątek/Friday –Good Friday 

04.04.21 Niedziela/Sunday –Koniec czasu letniego /End of daylight savings

05.04.21 Poniedziałek/Monday –Easter Monday

 Maj/May  ?          –Zebranie Zborowe/Business Meeting 

14.06.21 Poniedziałek/Monday –Queen Birthday Public Holiday 

Szkoła Sobotnia/Sabbath School 
Damian Wasilewski  
Marek Smalec   
 

Starsi Diakoni/Leading Deacons 
 

Marek Fikiert   
Barbara Ostrowska   
 

Usługi Społeczne /Community Services 
Małgosia Kelly   

 

ADRA Community Café 
Tomek Kasprzak   

 

Tabita/Dorcas’ Society 
Dorothy Wawruszak   
 

Księgarnia Zborowa/Church Bookshop 
Marzena Kania   

Senior Pastor 
Roman Chalupka  0432 058 233  
 

 
Assistant  Pastor  
Youth Pastor 
Josh Stadnik  0430 412 418 
 
Starsi Zboru /Elders: 
 

Henry Wawruszak /Head/  

Jacek Patryarcha   
Ewa Grzelak   
 

Sekretarz Zboru/Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru/Church Treasurer 
Wojtek Klauza   

kontakty  /  contacts 

Proszę o przysyłanie ogłoszeń do  
WTORKU wieczora emailem lub SMS 
 

Proszę pamiętać: spóźnione  
ogłoszenia są mile widziane, ale ich 
opublikowanie może wymagać  
odczekania do następnego tygodnia. 

Please, submit all notices by  
TUESDAY evening by email or by SMS 
 

Please note that late notices are  
welcome, but may have to wait  
until the following week to be  
published. 

 

Church Bulletin 
Grażyna Jankiewicz     0418 595 414     graciela6@gmail.com 
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church news   ( 6 February) 

_________________________ 

New (Trial) Order of  
Services 
 

New Order of Service for the trial 
period of three months: February, 
March, April: 
 
 

▪ 09:30am —Service in Polish 
 

▪ 10:45–11:45am —Sabbath School in 
                                Polish and English 
 

▪ 12:00pm —Service in English  

What NOT to donate for  
Garage Sale: 
 

●Please do not donate for Garage Sale 
old TVs and computer monitors, as 
there are no buyers for them   (LCD, 
LCD/LED still welcome!). 
 

●Also please do not donate printers,  
unless they are relatively new and 
have some ink in each tank, and until 
recently were in use. 
 

Please do not donate: 
●Mattresses 
●Globes 
●Non-working household items. 
 

Thank you for your cooperation. 
 

—Dorcas’ Department 

The Lord’s Supper 
 

TO BE CONFIRMED 

_________________________ 

“Who do you think you are?” the 
bully thundered, and we shrank 
back into some smaller self that 
could more easily escape or hide. 
 

“Who do you think you are?” the  
college entrance essay asked, and 
we explained we were the product of 
suburban schools, or immigrants, 
or persons trying on new cultures. 
“I am a daughter; an orphan; a 
member of a racially exploited  
group.” 
 

“Who do you think you are?” the  
counselor gently queried us, and we 
described our brokenness, our loss 
of self, our pain, to someone whom 
we paid to listen to our stories. 
 

“Who do you think you are?” the  
Father asks. And how He smiles  

 

Charity Sale 
 

(Garage Sale) 

Sunday 14 February  
 

weather permitting  
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_________________________ 

 

When our hearts are tenderly  
responsive... and it suits His greater  
plan, then the Lord will lift the thin veil 
that separates us.  
And we will be stunned to realize that  
He has been closer than our own  
breath all along. 
 
 

—Patsy Clairmont 

_________________________ 

The link to subscribe to IntraViCon: 

https://mailchi.mp/e06ae9c72773/
intravicon  

    

         IntraViCon 
   

VICTORIAN  CONFERENCE  NEWS  

This week’s edition of IntraViCon:  

Church Survey 
February 20, 2021 
 

The biennial AUC Church Attendance 
& Headcount Survey will be conduct-
ed across all churches on 20th Feb.  
2021. The survey can be done either 
online via a smartphone or using a 
paper form. 

Hope In Troubled Times 
SHARING BOOK 

For the first time in recent history, 
every conference within Australian 
and New Zealand will unite with 
the global church, in sharing an 
exciting new missional book  
produced by Signs for a May  
impact day/month. Together 
through prayer and sharing with 
their community, God can use His 
church to reach 1 million souls 
this year. This is your opportunity 
to pre-order (by February 26) an 
exciting new sharing resource at 
special prices and join the move-
ment to share hope in 2021.  
To find out more about this  
sharing book visit:  
literature.adventistchurch.com/
mission-book-orders 

when we respond with joy and 
laughter shining in our eyes—“I am 
the  
prodigal come home. I am a son, a 
daughter of Your love. I am the one 
You never take your eyes off—even 
when I played the rogue, or spent 
Your wealth, or claimed I never 
knew You.” 
 

“I am the child You pledge to always 
love. And even when I get it wrong, I 
feel Your grace, Your kindness, 
Your forgiveness.” 
 

“God demonstrates His own love  
toward us, in that while we were 
still sinners, Christ died for us. 
Much more then, having now been 
justified by His blood, we shall be 
saved from wrath through 
Him” (Rom 5:8-9). 
 

You cannot earn the Father’s love. 
You cannot lose the Father’s love. 
 

So stay in grace.                 —Bill Knott 

https://mailchi.mp/9f44f218ffb3/
here-is-your-weekly-copy-of-
intravicon?e=983c7b43d2  

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://literature.adventistchurch.com/mission-book-orders/
https://literature.adventistchurch.com/mission-book-orders/
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=d4ddd721a9&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=d4ddd721a9&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=d4ddd721a9&e=8833dbfcca


____________________________________________________ 

 

____________________________________________________ 

Happy  
Birthday  

 

last week 
 

Rachel Grochocki 31.1  
Zosia Patryarcha 1.2 
Ivanka Millen 2.2 
Jacob Polonski 2.2 
Marysia Sawczuk 2.2 
Chanel Patryarcha 4.2 
David Patryarcha 4.2 

 

next week 
 

Ania Kasprzak 8.2 
Sara Mrozowska 8.2 
Marzena Patryarcha 8.2 
Estera Klauza 10.2 

„Po 35 dniach  
wychodzę ze szpitala”   
 
/“After 35 days,  
I leave the hospital”/  

 
—Piotr Kot 

“By this everyone will know that you are my disciples... John 13:35 

„Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi…” Jan13:35 


