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Today—5: 14pm 
Friday 28 May—5: 10pm 

 
Polish Seventh-day Adventist Church 
Polski 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  

“For God sees everything you do and 
His eyes are wide open as He  
observes every single habit you have.” 
 

—Proverbs 5:21                                              TPT 
 

▪▪▪ 
 

“God sees us as we truly are—and 
He sees us worthy of rescue.” 
 

—Dieter F. Uchtdorf 

„Gdyż przed oczyma Pana jawne są 
wszystkie drogi człowieka i On zważa 
na wszystkie jego ścieżki.” 

 

—Księga Przysłów 5:21                                     BM 
 

▪▪▪ 
 

„Bóg widzi nas takimi, jakimi 
naprawdę jesteśmy—a jednak uważa 
nas za  godnych ratowania.     (tł. z ang.) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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

We hope you find joy, peace, friendship and spiritual uplifting.  
 

Witamy wszystkich, którzy przybyli, aby oddać cześć Królowi królów. 
Ufamy, że znajdziesz tu radość, pokój, przyjaźń i ucztę duchową. 

https://www.churchofjesuschrist.org/general-conference/2016/04/he-will-place-you-on-his-shoulders-and-carry-you-home?lang=eng
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program nabożeństwa / today’s service PL EN  

 

▪ 9:30am – Nabożeństwo PL / Church Service PL 
 

Br Steve Whitson 

 
▪ 10:45 – Szkoła Sobotnia / Sabbath School  PL & EN 

 

 
▪ 12:15pm Church service EN    

 

Steve Whitson 
 

—Budżet lokalnego zboru  

—Szkoła Sobotnia (dary misyjne)  
 
OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

● Koperty zborowe  
● eGiving: https://egiving.org.au/ 
● Konto bankowe Zboru: 
   BSB 033-341      59749 

—Sabbath School (mission) offering  
—Local church budget 

  
GIVING OPTIONS:  

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

dzisiejsze dary today’s offering 

22.05: – Br Steve Whitson 
                /Usługi Powiernicze-Dyrektor, Vic Conf/ 
 

29.05: – Pr Paweł Ustupski  
 

05.06: – Pr Roman Chalupka 
12.06: – Pr Vadim Butov 
19.06: – ? 
26.06: – Pr Roman Chalupka 

22.05: – Steve Whitson 
                 /Trust Services, Director, Vic Conf/  
 

29.05: – Pr Michael Mohanu  
 

05.06: – Pr Josh Stadnik 
12.06: – Pr Roman Chalupka 
19.06: – Pr Simon Hutton 
26.06: – ? 

plan usługiwania preaching schedule 

—Thank you for your generosity  —Dziękujemy za hojne dary  

Bezimienne: $230         

Sabbath School: $359.15  

Lokalny Zbór: $330.55 (EN $257.10) 

Utrzymanie budynku: $150.00 

 

Anonymous: $230 

Sabbath School: $359.15  

Local : $330.55 (EN $257.10) 

Building & Maintenance: $150.00 

 

dary zebrane 15 maja   offering received May 15 



 

informacje dla zboru  ( 22 maja ) PL 

 
Wykłady pr Samuela Bragi 

 

pt. „Oto Baranek” 
 

Polski Kościół ADS, Wantirna 
 

Piątek, 11 czerwca,   6:30pm 

Sobota, 12 czerwca,   3:00pm 
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Wszelkie uwagi i punkty na agendę 
proszę kierować do Sekretarza Zboru, 
do soboty wieczór, 22 maja (czyli 
dzisiaj). Tematy podane po tym 
terminie zostaną przeniesione na 
kolejne posiedzenie Rady Zboru. 
 

▪Jeśli nie możesz być obecny—poszę, 
powiadom Sekretarza Zboru. 
 

—Marzena Kania 

Zebranie RADY ZBORU 
 

Wtorek 25 maja, godz. 6:30pm 

Wielkie dzięki dla 
br. Marka Fikerta 
za poświęcenie 
czasu w kierowa-
niu mini-busem.  
Br. Marek we 

wtorkowe poranki przywoził i po 
południu odwoził do domu kilku 
członków klubu „Maranata”.  
Wielkie „Bóg zapłać” za Twoją służbę. 
 

—Zygmunt Ostrowski, Prezes  Klubu „Maranata” 

Virtualny Kamp Globalny 
19—23 maja, 2021 
 

Generalna Konferencja organizuje 
adwentystyczny wirtualny Kamp 
Globalny w dniach 19—23 maja br.  
Będzie można usłyszeć wspaniałych 
prelegentów, podnoszące na duchu i 
inspirujące przemówienia, jak również 
skorzystać z instruktażowych semi-
nariów, interaktywnych warsztatów, 
sesji modlitewnych; przygotowane będą 
stoiska prezentujące różne adwentysty-
czne organizacje; zorganizowane będzie 
nawiązywanie kontaktów, odwiedzanie 
przyjaciół i, co najważniejsze — 
będziemy mogli doświadczyć zbliżenia 
się do Boga. Więcej informacji na 
stronie: 
https://www.campmeeting.com/ 
 

Harmonogram jest aktywny w trzech 
różnych strefach czasowych, więc 
przejdź do www.campmeeting.com  i 
wybierz strefę czasową Azji i Pacyfiku, 
aby zobaczyć harmonogram. Zdobądź 
informacje o różnych prezenterach i 
tematach seminariów, korzystając z 
menu u góry strony. Konieczne jest 
zarejestrowanie się na 
2021.campmeeting.com, aby uzyskać 
dostęp do programów, więc 
zarejestruj się, uruchom chromecast  
i dołącz do Global Campmeeting w 
zaciszu swojego domu!       —IntraViCon  

file://Mac/Home/Documents/A_MY EBOOKS/A_BIULETYNY/2021/Q2/Biuletyn 20, 15.5.2021 PRINT.pub


 

 

Zebrania modlitewne: 
ŚRODY, 7pm 

na zoom:  

 

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

Radio “Głos Nadziei” 
każdy PIĄTEK 
18.00 —18.30  / 20.30 —21.00   
  

FM 89.7 MHz /www.pbafm.org.au  

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

Bóg bierze nasze grzechy —  
przeszłe i teraźniejsze.  
Wrzuca je w morze i stawia znak, 
który mówi: NIE WOLNO ŁOWIĆ!  
 

—Corrie Ten Boom  

Diakonat 
 

Lista członków Zboru i ich diakonów: 

 

Wszystkich zainteresowanych tym, 
kto jest ich diakonem zapraszamy do 
gablotki z ogłoszeniami zborowymi, 
która znajduje się w holu 
wejściowym. 
 

—Marek Fikiert, Starszy Diakon 

Ogłoszenie 
 

Poszukujemy osoby lub osób 
zainteresowanych cotygodniowym 
sprzątaniem naszego kościoła na czas 
kilkumiesięcznej nieobecności 
obecnego opiekuna.  
 

Prosimy zwrócić się do Kierownika 
Komitetu Administracyjnego,  
br. Wojtka Klauzy w celu uzyskania 
szczegółów związanych z tą pracą.                      
 
—Kierownictwo Zboru 
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Zbiór myśli: 

Powinniśmy mieć w stosunku do siebie  
surową jesienną dyscyplinę  
a w stosunku do innych okazywać 
łagodny powiew wiosny. 
 

—Chang-Chao 

Jeśli znasz jakiegoś dobrego 
czowieka, dbaj o niego. Dobrzy 
ludzie to nie autobusy, następny nie 
przyjedzie za 10 minut… 
 

—autor nieznany  

Dbaj o swój Boży ogród: Jeśli masz  
przyjaciela, odwiedzaj go często,  
ponieważ ciernie i zielska zarastają  
ścieżkę, po której się nie chodzi... 
 

—autor nieznany  

Gdyby ludzie byli zdolni do krytyko-
wania samych siebie tak, jak 
krytykują swych bliźnich, pojawiłaby 
się na świecie nowa choroba, która 
zwałaby się samowstręt.  
 

—Henryk Sienkiewicz 

Prawda jest niczym skromny kwiatek 
w zdziczałym ogrodzie życia, otoczona 
i niemal zagłuszona przez wybujałe 
chwasty błędu. Jeżeli chcesz ją 
znaleźć, stale wytężaj wzrok. Jeśli 
chcesz ujrzeć jej piękno, odgarnij 
chwasty błędu i ciernie fanatyzmu. 
Jeśli chcesz ją posiąść, schyl się po 
nią. Nie zadowalaj się jednym 
kwiatem prawdy. Gdyby wystarczał 
jeden, nie byłoby innych. Zbieraj je 
nadal i nie przestawaj szukać... 
 

—autor nieznany  



 

Starsi Diakoni/Leading Deacons 
 

Marek Fikiert   
Barbara Ostrowska   
 

Usługi Społeczne /Community Services 
Małgosia Kelly   
 

ADRA Community Café 
Tomek Kasprzak   
 

Tabita/Dorcas’ Society 
Violet Czapnik  
 

Księgarnia Zborowa/Church Bookshop 
Marzena Kania   

Starsi Zboru /Elders: 
 

Henry Wawruszak /Head/  
Jacek Patryarcha   
Ewa Grzelak   
 

Sekretarz Zboru/Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru/Church Treasurer 
Wojtek Klauza   
 

Szkoła Sobotnia/Sabbath School 
 

Damian Wasilewski  
Marek Smalec   

kontakty  /  contacts 

/ PL EN  
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        co przed nami ...   /  upcoming events 

19—23.5 Wednesday—Sunday –Virtual Global Big Camp 

22—29.5 One week –Adventist Health Week

24.05.21 Poniedziałek/Monday –ADRA Community Café & Relief Centre

25.05.21 Wtorek/Tuesday –Klub Seniora MARANATA 

–Posiedzenie Rady Zboru/Board Meeting   

26.05.21 Środa/Wednesday –Spotkanie modlitewne na ZOOM

11.06.21 Piątek/Friday –Wykład Pr S. Bragi – Wantirna PL

12.06.21 Sobota/Saturday –Popołudniowy wykład pr S. Bragi – Wantirna PL

14.06.21 Poniedziałek/Monday –Queen’s Birthday Public Holiday 

26.06.21 Sobota/Saturday –13. sobota /13th Sabbath 

–Zebranie Zborowe/Business Meeting 

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 / SMS. 
 

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

 

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



 

church news  ( May 22 ) EN  
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__________________________ 

Deaconate 
 

A list of church members and   
their deacons 
 

If you are interested in finding out 
who your deacon is please check the  
Notice Board located in the entrance 
hall.             —Marek Fikiert, Head Deacon 

It doesn’t hurt to  
have a little Christian humour  

to start the day  

Announcement 
We are looking for a person / per-
sons interested in weekly cleaning of 
our church for the period of several 
months of absence of the current 
caretaker. Please contact the Head of 
the Administrative Committee, bro 
Wojtek Klauza for more details  
related to this work.  
 

—Church Leadership  

Church Board Meeting  
 

Tuesday,  May 25  @  6:30pm 

Please send any agenda items for 
consideration to Church Clerk by 
Saturday, May 22, ie. today. 
Topics submitted after this date will 
be transferred to the next Board  
Meeting.  

▪If you are not able to attend—  
please notify Church Clerk.  
 

—Marzena Kania 

Q. Who was the greatest female  
financier in the Bible?  
A. Pharaoh’s daughter... She went 
down to the Bank of the Nile and 
drew out a little prophet.  
 

Q. Which servant of God was the 
most flagrant lawbreaker in the Bible?  
A. Moses ... He broke all 10  
commandments at once.  
 

Q. Why didn’t they play cards on the 
ark?  
A. Because Noah was standing on  
the deck... (groan...)          —Gina Dyosi  

When feelings are allowed  
to control the will,  
it will always lead to destruction.  

 

—Tim Jennings, Could it Be This Simple? 

Love is the lifeblood of God’s 
universe, and only those who have 
such love are genuine members of 
God’s family. 
 

—Tim Jennings, Could it Be This Simple? 

__________________________ 
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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!! 

For this week’s edition of IntraViCon, click below:  
 

https://mailchi.mp/f62d2c1d1b64/here-is-your-weekly-news-and-notices-
from-around-the-conference?e=b3e86e1296 

    

IntraViCon VICTORIAN  CONFERENCE  NEWS  

Virtual Global Campmeeting May 19-23 
 

Global Campmeeting is on this week!   

The scheduling is active over three different timezones, so go to 

www.campmeeting.com and select Asia-Pacific timezone to see the schedule.   

Find out about the different presenters and the seminar topics through the 

menu at the top of the page. It is essential to register at 

2021.campmeeting.com to receive access to the programs so register, get 

your chromecast going and join in the Global Campmeeting from the comfort 
of your loungeroom! 

https://mailchi.mp/f62d2c1d1b64/here-is-your-weekly-news-and-notices-from-around-the-conference?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/f62d2c1d1b64/here-is-your-weekly-news-and-notices-from-around-the-conference?e=b3e86e1296
https://www.campmeeting.com/
https://2021.campmeeting.com/


 

 

next week: 
 

 

Dane Patryarcha 24.5 
Matty Patryarcha 24.5 
Peter Patryarcha 24.5 
Kornelia Jaworski 26.5 
Andrzej Grochocki 29.5 

this week: 
 

 

Alliyah Kania 17.5 
Randy Kydd 17.5 
Joanne Brzostek 18.5 
Ryszard Widuch 19.5 
Monica Kane 20.5 
Danuta Michalska 20.5 
Nathan Wasilewski 20.5 
Julia Michalska 22.5 

Virtual Global Big Camp 
Virtualny Kamp Globalny 

 

May 19—23, 2021 


