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When all the people were being
baptized, Jesus was baptized too.
And as He was praying, heaven was
opened and the Holy Spirit
descended on Him in bodily form
like a dove. And a voice came from
heaven: “You are my Son, whom I
love; with you I am well pleased.”
—Luke 3:21-22
NIV

I stało się, gdy cały lud przyjął chrzest,
że został ochrzczony również Jezus, a
gdy się modlił, niebo zostało otwarte i
w cielesnej postaci przypominającej
gołębicę zstąpił na Niego Duch Święty,
a z nieba rozległ się głos: „Ty jesteś
moim umiłowanym Synem, w Tobie
znalazłem upodobanie.”
—Łukaszsz 3:21-22
BPD

There will be no peace in any soul
until it is willing to obey the voice of
God.
—D.L. Moody

Żadna dusza nie zazna pokoju, dopóki
nie zdecyduje się być posłuszna na
głos Boży.
—D.L. Moody

________________________________________________________________________________________

Today—7:53pm
Friday 12 March—7:44pm
Polish-Australian Seventh-day Adventist Church
Polsko-Australijski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego
100 James Street, Dandenong VIC, 3175
www.dandypolish.org.au
Dandenong Adventist

Senior Pastor: Roman Chalupka M 0432 058 233
Intern / Youth Pastor: Josh Stadnik M 0430 412 418

PL

EN

program nabożeństwa / today’s service
9:30am – Nabożeństwo

PL

Pr Roman Chalupka – „Barnaba”

10:45 —11:45 – Szkoła Sobotnia / Sabbath School
12:00pm – Church Service EN

PL & EN

Pr Josh Stadnik – “Is it working?”

Dyżurny Starszy Zboru / Elder on Duty – Henry Wawruszak

plan usługiwania

preaching schedule

06.03: – Pr Roman Chalupka
13.03: – Br Mark Rivett
20.03: – Pr Roman Chalupka
27.03: – Pr Josh Stadnik

06.03: – Pr Josh Stadnik
13.03: – Br Mark Rivett Pr Ryan
20.03: – Br John Smilek
27.03: – Pr Josh Stadnik

03.04: – Pr Roman Chalupka
10.04: – Pr Jan Krysta
17.04: – Pr Roman Chalupka
24.04: – Br Samuel Schlegel

03.04: – Pr Roman Chalupka
10.04: – Pr Josh Stadnik
17.04: – Xxx
24.04: – Br Samuel Schlegel

dzisiejsze dary

today’s offering

—Budżet lokalnego zboru
—Szkoła Sobotnia (Misyjne)

—Sabbath School
—Local church budget

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

dary zebrane 27 lutego

offering received 27 February
Sabbath School: $415.70
Education: $416.00
Building & Maintenance: $200.00

Szkoła Sobotnia: $415.70
Edukacja: $416.00
Utrzymanie budynku: $200.00

—Thank you for your generosity

—Dziękujemy za hojne dary
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informacje dla zboru

Uroczystość Chrztu Nadiyi

( 6 marca )

DVD z nabożeństw

DZISIAJ

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 DVD, który następnie
będzie Ci dostarczony do domu.
Dysk będzie zawierać nabożeństwo
Szkoły Sobotniej i kazanie w j.
polskim (oczywiście, z poprzedniego
tygodnia).

Sabat 6 marca 2021
5:00 pm

“Niech żywa
woda Ducha Świętego
napełni Twoje serce i niech rzeki
wody żywej popłyną z Twojego serca
ku chwale Bożej.”
—Throughthegraceofgod.wordpress.com

_________________________

—Damian Wasilewski
Kierownik Szkoły Sobotniej
Tel.
(Damian mówi po polsku)

Nakarmić godnego...
Drogi Zborowniku.
Jeśli znasz kogoś
spośród naszych
współwyznawców,
kto potrzebuje zaopatrzenia
w produkty żywnościowe
z naszej opieki społecznej
ADRA Community Care,
i możesz je tej osobie dostarczyć,
porozmawiaj z Tomkiem
lub Wojtkiem.

Zebrania modlitewne:
ŚRODY, 7pm

●w kościele i
●na zoom:
https:/adventistchurch.zoom.us/j
ID: 744 471 6466
Zapraszamy!

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

Mamy dużo produktów do
podarowania.
Dyskrecja zapewniona.

Radio “Głos Nadziei”

—ADRA Community Care Dandenong

każdy PIĄTEK
18.00—18.30 / 20.30—21.00
FM 89.7 MHz /www.pbafm.org.au
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Pragniesz pomóc??

Staruszek kontynuował swój
słowotok. Wreszcie jego żonie udało
się przecisnąć pomiędzy ludźmi
zgromadzonymi na sali. Wzięła go
dyskretnie na bok i powiedziała:
„Kochanie, patrzysz w lustro”.
▪▪▪▪▪▪
Trudno nam uznać nasze wady,
ale zauważamy je doskonale
u innych.
—https://adonai.pl/

Drodzy Zborownicy,
Zwracam się do Was z gorącą
prośbą o pomoc dla sierocińca w
Pakistanie, gdyż wynikły tam nowe
potrzeby.
Kierujcie Wasze dary do mnie, jeśli
taka Wasza wola. Z góry dziękuję.
—Andrzej Tomasiuk

zamyślenia
Miłość jest, gdy przygnębiają ciebie
cierpienia drugiego ...
Gdy głód milionów czujesz na
własnym ciele...
Gdy lęk, nędza i rozpacz ludzi
małych i słabych rozrywa twoje
własne serce...
—Ramona

Krótkowzroczność

Pewien staruszek cierpiący na
krótkowzroczność uważał się za
wielkiego znawcę sztuki.
Pewnego dnia, wraz z żoną,
odwiedził galerię obrazów.
Nie widział wyraźnie, gdyż
zapomniał okularów... jednak nie
powstrzymało go to przed głośnym
wyrażaniem swoich opinii.
Od razu po wejściu do galerii zaczął
krytykować różne obrazy.
Szczególnie „przypadł mu do gustu”
pewien obraz, który przypominał mu
ludzką sylwetkę. Mówił z poczuciem
wyższości:
„Rama jest kompletnie nieodpowiednia dla obrazu. Człowiek jest
ubrany w sposób bardzo zwyczajny
i pospolity. W rzeczywistości artysta
popełnił niewybaczalny błąd
wybierając osobę tak przeciętną i
odpychającą dla swojego portretu.
To brak szacunku”.

Mam słabość do...

Hmm... mówi w trosce Bóg:
nie pij za dużo (...)
Człowiek rzecze: odbierasz mi
wolność.
Bóg milczy, człowiek cieszy się
wolnością.
Hmm... mówi troskliwy Bóg:
Nie pij za dużo, to się źle skończy.
Człowiek rzecze:
daj mi święty spokój.
Hmm... mówi zasmucony Bóg:
w kieliszku siedzi diabeł (...)
Człowiek już Go nie słucha.
Bóg kochający milczy,
człowiek sam sobie odebrał wolność.
Stał się zniewolony od swojej
słabości.
Hmm... mówi Bóg:
odłóż butelkę na bok.
Pomogę Ci to rzucić,
wesprę cię Moją mocą i siłą (...)
Człowiek zniewolony
do Boga rzecze:
Odebrałeś mi szczęście,
teraz jeszcze chcesz
zabrać mi tę przyjemność?
I Ty mówisz, że kochasz?
▪▪▪▪▪▪
On był uzależniony od alkoholu,
a ja… od czego?
Hmm... ja od internetu… (?)
Boże, pomóż mi to odłożyć na bok.
—https://adonai.pl/
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co przed nami... / upcoming events
06.03.21

Sobota/Saturday

08.03.21

Day Public Holiday
Poniedziałek/Monday –Labour
–ADRA Community Café & Relief Centre

09.03.21

Wtorek/Tuesday

–Klub Seniora MARANATA

10.03.21

Środa/Wednesday

–Zebranie Modlitewne

23.03.21

Wtorek/Tuesday

–Zebranie Rady Zboru/Board Meeting

1—5.04

Thursday—Monday

–Virtual Big Camp

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
–Giant Book Sale—Nunawading Church

23.04.21

Piątek/Friday

–Wieczerza Pańska/Lord’s Supper

Maj/May
14.06.21

–Chrzest/Baptism

?

–Zebranie Zborowe/Business Meeting

Poniedziałek/Monday

–Queen Birthday Public Holiday

kontakty / contacts
Starsi Diakoni/Leading Deacons
Marek Fikiert
Barbara Ostrowska

Starsi Zboru /Elders:
Henry Wawruszak /Head/
Jacek Patryarcha
Ewa Grzelak

Usługi Społeczne /Community Services
Małgosia Kelly

Sekretarz Zboru/Church Clerk
Marzena Kania

ADRA Community Café
Tomek Kasprzak

Skarbnik Zboru/Church Treasurer
Wojtek Klauza

Tabita/Dorcas’ Society
Dorothy Wawruszak

Szkoła Sobotnia/Sabbath School
Damian Wasilewski
Marek Smalec
Grażyna Jankiewicz

Księgarnia Zborowa/Church Bookshop
Marzena Kania

Church Bulletin
0418 595 414

graciela6@gmail.com

Please, submit all notices by
TUESDAY evening by email / SMS
Please note that late notices are
welcome, but may have to wait
until the following week to be
published.

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.
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church news

IntraViCon

(6 March)

VICTORIAN CONFERENCE NEWS

Water Baptism of Nadiya
TODAY
Sabbath March 6, 2021 at
5:00pm

“May the
living water of
the Holy Spirit fill my heart, and
may rivers of living water flow from
my heart to the glory of God, and
for the salvation of God’s people.”

Important Information
By now, you have probably
caught up with how Australian news
pages are
no longer available on Facebook.
This has seen a number of pages
inaccessible. Our Conference page,
VictorianAdventists is still
functioning, however we do share
local Conference and church news
and this may change.
If it does, there will be no warning.

—Throughthegraceofgod.wordpress.com

_________________________

Feeding the Hungry...

Please share with church members
where our news is available.
They could sign up for this weekly
email at
https://mailchi.mp/.../sign-up-fornews-and-announcements...
We have news and announcements
regularly posted at our Conference
website at https://
vic.adventist.org.au/intravicnews/
And events are also posted on our
digital calendar which you can sync
with your own device calendar here
https://vic.adventist.org.au/
conference-calendar-installation/

Dear Church Member,
if you know someone in
our congregation who
needs food suplies from our
ADRA Community Care
and you can deliver it,
please talk to
Tomek Kasprzak or
Wojtek Klauza.
We have plenty of
products to donate.
Discretion assured.
—ADRA Community Care Dandenong

Please pray for our Adventist Media
as they work toward a solution to
bring back Mums at the Table,
Adventist Record, Signs and the
other pages they manage.
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Giant Book Sale

Bargains! Bargains! Bargains!
800 books, $3 each.
Some priced differently. Cash only.
E.G. White commentaries, religion,
children’s Bible stories, CD’s,
gardening and craft books (good for
virus lockdown!)...
Suitable for lay preachers, sabbath
school teachers, church libraries and
more.
Proceeds to Nunawading Church
building fund.
Monday, April 5; 11am—4pm
Put it in your calendar.
169 Central Rd Nunawading 3131.

_________________________
_________________________
We must face the fact that many
today are notoriously careless in
their living. This attitude finds its
way into the church. We have
liberty, we have money, we live in
comparative luxury. As a result,
discipline practically has
disappeared. What would a violin
solo sound like if the strings on the
musician's instrument were all
hanging loose, not stretched tight,
not ‘disciplined’?

Want to know what’s going on in
other churches in Melbourne?
Looking for a job in SDA
institutions?
Want to know about seminars,
trainings, camps, activities?
Read IntraViCon!!

This week’s edition of IntraViCon,
click below:

—A.W. Tozer

https://mailchi.mp/4d0525d64815/
here-is-your-weekly-news-and-notices
-from-around-the-conference?
e=b3e86e1296

Darkness cannot drive out
darkness;
only light can do that;
Hate cannot drive out hate;
only love can do that.
—Martin Luther King, Jr.

Want to subscribe to IntraViCon?
This is the link:

Sign up for News and Announcements from around the Conference
(mailchi.mp)
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Sabbath 27/2/2021

____________________________________________________

last week
Paweł Gospodarczyk 21.2
Milo Olszewski 1.3
Maja Sobol 1.3
Marzena Kania 3.3
Allegra Grochocki 4.3

next week
Tomek Kasprzak 7.3
Rosa Eligiusz 8.3
Jack Kane 9.3
Matthias Jaworski 11.3
Ela Kuc 11.3
Leszek Wasilewski 13.3

____________________________________________________
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

