
 

 

  Bulletin 

                     27/2021 
 
      July 3 / 3 lipca 

 

Sunset times 
 

Today—5:13pm 
Friday, July 9—5:16pm 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

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. 

 

Dandenong Polish-Australian Seventh-day Adventist Church 
Polski Kościół Adwentystów Dnia Siódmego 
 

100 James Street,   Dandenong  VIC,  3175 
 

W  www.dandypolish.org.au            Dandenong Adventist 
 

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

“I know the Lord is always with 
me. I will not be shaken, for He 
is right beside me.” 
 

—Psalm16:8                                     NLT 

▪▪▪ 

God often uses our deepest pain 
as the launching pad of our 
greatest calling. 
 

—Yolanda Hadid                    

„Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy 
On jest po prawicy mojej, nie 
zachwieję się.” 
   

—Psalm 16:8                                           BM 

▪▪▪ 

Bóg często używa naszego najgłęb-
szego bólu jako startu do naszego 
największego powołania. 
 

—Yolanda Hadid 

https://www.dandypolish.org.au/
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–Budżet lokalnego zboru 

–Dary Szkoły Sobotniej (misyjne) 
 
OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

● Koperty zborowe  
● eGiving: https://egiving.org.au/ 
● Konto bankowe Zboru: 
   BSB 033-341      597491 

–Sabbath School Offering (mission)  

–Local Church Budget 
 
GIVING OPTIONS:  

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

dzisiejsze dary today’s offering 

03.07: – Pr Roman Chalupka 
10.07: – Pr Josh Stadnik 
17.07: – Pr Paweł Ustupski 
24.07: – Pr Roman Chalupka 
31.07: –  
 

07.08: – Pr Roman Chalupka 
14.08: –  

03.07: – Pr Josh Stadnik 
10.07: – Pr Josh Stadnik 
17.07: – Pr Roman Chalupka 
24.07: –  
31.07: – John Smilek 
 

07.08: – Pr Josh Stadnik 
14.08: – Rhys Charleson 

plan usługiwania preaching schedule 

—Thank you for your generosity  —Dziękujemy za hojne dary  

Bezimienne: $150  $200  $260 

S. Sobotnia (13. sobota): $1,115.80  

ADRA PL: $684.90 

ADRA EN: $537.50  

Utrzymanie budynku: — 

Tabita: $5.00 

Boża Spiżarka: — 

Anonymous: $150  $200  $260 

S. School (13th Sabbath): $1,115.80  

ADRA PL: $684.90 

ADRA EN: $537.50  

Building & Maintenance: — 

Dorcas: $5.00 

Lord’s Pantry: —  

dary zebrane 26 czerwca  offering received June 26 

program nabożeństwa / today’s service PL EN 
 

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

Pr Roman Chalupka 

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

 

 
▪ 12:15pm Church service EN    

Josh Stadnik 



 

informacje dla zboru  ( 3 lipca ) 
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PL 

__________________________ 

 

Konferencja RENEW 2021 
23—25 lipca,  Phillip Island 
 

Zapraszamy na konferencję dla kobiet  
i dziewcząt.  
Będzie to weekend pełen wspólnego 
wielbienia PANA, dobrej muzyki i 
relaksu, dobrego pokarmu duchowego 
i fizycznego, poznawania nowych 
przyjaciół, a przede wszystkim – 
inspiracji przesłanych przez gościa 
głównego — Suki Goonatilleke.   
 

Aby uzyskać więcej informacji lub 
zarejestrować się proszę kliknij link: 
https://bit.ly/3xyphFT lub wyślij 
maila  do Shonet: 
shonetheath@adventist.org.au    
 
 

Rejestracja kończy się w poniedziałek  
19 lipca.                                  
 

—IntraViCon 

PROPOZYCJA poszerzenia  
Komitetu do Spraw Nabożeństw 
(Worship Committee) 
 

W celu usprawnienia organizacji  
angielskiej części sobotniego nabo- 
żeństwa, Rada Zboru proponuje, aby 
następujące osoby zostały dokoopto-
towane do Komitetu Nabożeństw 
(Worship Committee): Elisha Klauza,  
Brendan Kowalski, Estera Mrozowski, 
Emily Tomasiuk, Przemek Wrzos. 
 

Dzisiaj Zbór odgłosuje tę propozycję.  
 

—Marzena Kania, Sekretarz Zboru 

OBOWIĄZEK REJESTRACJI 
uczestników sobotniego 
nabożeństwa 
 

Według wytycznych Rządu stanu  
Victoria jesteśmy zobowiązani do  
rejestracji obecności w miejscach  
publicznych jako jeden z elementów 
walki z pandemią COVID-19 (tzw.  
contact tracing).  
Dotyczy to również naszego kościoła  
w czasie sobotnich nabożeństw. 
Najbardziej prostą i wygodną metodą 
jest rejestracja używając smartfona z 
aplikacją Victorian Government QR 
Code Service.  
 

Członkowie nie posiadający odpowie-
dnich telefonów muszą być zarejestro-
wani podając swoje dane (imię, 
nazwisko i numer telefonu) osobie 
pełniącej dyżur przy wejściu (foyer) a 
ta następnie elektronicznie wprowadzi 
dane używając funkcji Kiosk check-in. 
 

W związku z powyższym pilnie poszu-
kujemy kilku osób chętnych pomóc w 
rejestracji obecnych na nabożeństwie. 
Czym więcej będzie chętnych tym 
większe będą odstępy w dyżurach. 
Prosimy zgłaszać się do Starszego  
Diakona br. Marka Fikierta lub 
Kierownika aministacyjnego br.  
Wojtka Klauzy.        —Kierownictwo Zboru  

Zaopatrzmy się  
w Lekcje Biblijne  
Szkoły Sobotniej  
na 3 kwartał 2021 
 

Przypominamy, że  
Księgarnia Zborowa  
jest czynna przed  
kazaniem i po   
nabożeństwie  

Szkoły Sobotniej. (Nie jest czynna  
podczas przerwy).  
 

—Marzena Kania          

https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=c2d1f758be&e=b3e86e1296
mailto:shonetheath@adventist.org.au


 

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 
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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  / 20.30 —21.00   
  

FM 89.7 MHz /www.pbafm.org.au  

Zebrania modlitewne: 

ŚRODY, godz. 19:00 

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

Módlmy się! 

 

 BOŻA 

Jako rodzina zborowa, zauważamy 
tych najmniejszych braci Pana Jezusa: 
tych, którzy są głodni, spragnieni, sa-
motni – tych, którzy są bezbronni z po-
wodu przemocy w rodzinie, nadużyć i 
problemów ze zdrowiem psychicznym. 
Niestety, borykają się oni z tym, co dla 
nas jest normalną codziennością.  
 

Podczas ostatniego lockdown i w obli-
czu ciągłych restrykcji rząd zapewnił 
tym osobom TYLKO zastępcze zakwa-
terowanie.  
 

Organizacje Armia Zbawienia, WAYSS*  
i FSS** zwróciły się do Bożej Spiżarki  
z prośbą o dostarczenie PACZEK  
ŻYWNOŚCIOWYCH dla 75 osób.  
 

 

„Zobaczcie, jak wielką miłością obda-
rzył nas Ojciec: możemy się nazywać 
Jego dziećmi! I naprawdę nimi jeste-
śmy ” —1 Jana 3:1 BSŻ  
 

Boża Spiżarka wymaga napełnienia 

 

Najbardziej niezbędne produkty: 
▪mleko o przedłużonej trwałości, 
▪płatki śniadaniowe, ▪owoce w pusz-
kach, ▪soki w kartonach, ▪dżemy, ▪ryż, 
▪makarony, ▪sosy do makaronów, 
▪warzywa w puszkach, ▪zupy w 
puszkach, ▪2–min. kluski itp.  
 

Donacje pieniężne umożliwiają nam 
zakupienie produktów, które nie   
zostały darowane, ale są niezbędne.  

 

Jestem niezmiernie wdzięczna za 
Wasze ciągłe wsparcie, troskę, gest,  
ofiarność i miłość do bliźniego.  
 

/1 Thessalonians 3:12/ 

 

Dziękuję i Bóg zapłać! 
 

—Małgosia, Dział Usług Społecznych 
 

——————— 
*WAYSS — organizacja oferująca  
wsparcie dla bezdomnych i dla ofiar 
przemocy domowej. 
**FSS—organizacja oferująca wsparcie 
dla rodzin w każdej sytuacji życiowej. 

"Wtedy się prawdziwie daje,  
kiedy ten, kto daje, jest tak samo 
szczęśliwy jak ten, kto otrzymuje,  
i kiedy się zaciera granica między 

dawaniem, a otrzymywaniem.  
 

Ten, kto daje  
i nie spodziewa się odpłaty,  

ma zawsze w ręku kwiat radości.  
Tego, co się czyni z miłości  

nigdy się nie traci,  
lecz to trwa nieustannie  

i powiększa swą wartość."  
 

autor nieznany 
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Starsi Diakoni/Senior 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 

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 

/ PL EN  

05.07.21 Poniedziałek/Monday –ADRA Community Café & Relief Centre

06.07.21 Wtorek/Tuesday –Klub Seniora Maranata  

07.07.21 Środa/Wednesday –Spotkanie modlitewne —ZOOM  

20.07.21 Wtorek/Tuesday –Zebranie Rady Zboru/Board Meeting 

24—26.7 weekend –Women’s Conference — Phillip Island 

04.09.21 Sobota/Saturday –Rozp. Tygodnia Modlitwy/ Week of Prayer

05.09.21 Niedziela/Sunday –Dzień Ojca/Father’s Day 

11.09.21 Sobota/Saturday –Zakończ. Tyg. Modlitwy/End of Week of Prayer 

  

        co przed nami ...   /  upcoming events 



 

church news  ( July 3 ) EN  
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Sabbath School  
PAMPHLETS for  
3rd Quarter 2021 
 

available at local ABC  
(Adventist Book Centre)  

PROPOSAL to expand the  
Worship Committee 
 

In order to improve the organization of 
the English part of the Sabbath service, 
the Church Board proposes that the 
following people be co-opted to the 
Worship Committee:  
 

Elisha Klauza, Brendan Kowalski, 
Estera Mrozowski, Emily Tomasiuk, 
Przemek Wrzos. 
 

Church will vote on the proposal today. 
 

—Marzena Kania, Church Clark 

It is our DUTY TO REGISTER 
participants of the  
Sabbath Worship 
According to the Victorian Government 
guidelines, we are obliged to register 
our presence in public places as one of 
the elements of the fight against the 
COVID-19 pandemic (so-called contact 
tracing). This also applies to our 
church during Saturday services.  
The simplest and most convenient 
method is to register using your smart-
phone with the Victorian Government 
QR Code Service app. Members who do 
not have the appropriate telephones 
must be registered by providing their 
data (name, surname and telephone 
nr) to the person on duty at the en-
trance (foyer), who will then electroni-
cally  
enter the data using the Kiosk check-
in function. 
As a consequence we are urgently 
looking for a few people willing to help 
with the registration of those present 
at the service. The more volunteers 
there will be, the greater will be the 
intervals on duty.  
Please report to Marek Fikiert or 
Wojtek Klauza.  Thank you! 
 

—Church Leadership 

We, the church family come together to 
identify those in need around us – those 
who are hungry, thirsty, lonely – those 
who were already vulnerable due to  
family violence, abuse and mental 
health issues. Unfortunately, they  
struggle with what we consider normal 
everyday life. 
 

During the last lockdown & subsequent 
restrictions the government ONLY  
provided emergency accommodation for 
these people. The Salvation Army, FSS, 
WAYSS, reached out to Lord’s Pantry to 
provide FOOD HAMPERS for 75 men, 
women and children. 
 

“See what great love the Father has  
lavished on us that we should be called 
children of God. And that is what we 
are!”  —1 John 3:1 NIV 
 

Lord’ s Pantry needs replenishing  
 

We are in need of essential items:  
▪long life milk, ▪cereals, ▪jams, ▪canned 
fruit, ▪juice boxes, ▪rice, ▪pasta, ▪canned 
vegetables, sauces, ▪canned soups,   
▪2 minute noodles, etc.  

 

Monetary donation enables us to 
purchase items not normally  
donated but needed.  

 

I am humbled by your continued sup-
port, your generosity, your love for your 
neighbour.                —1 Thessalonians 3:12 
 

Thank you and God bless. Hugs!  
—Malgosia, Community Services 

 
  

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

https://mailchi.mp/84b16ee01a47/here-is-the-latest-in-conference-news-
and-notices?e=b3e86e1296 

 

WHEN: 17-18 July 2021 
WHERE: Seminar Room, Victorian Conference Office  
141 Central Road, Nunawading 

TIME: 
Saturday: 6:00 pm — 9:00 pm 
Sunday: 9:00 am — 4:00 pm (lunch provided) 

Do you want to learn how to help your community in Depression and  
Anxiety Recovery?  Registrations are essential and will close Monday  July 5. 
Register here:. 
https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=7180 

RENEW Conference 23-25 July  
 

You’re invited to join the Women & Young Ladies Conference for 2021 at Phillip 
Island with special guest speaker Suki Goonatilleke, beautiful worship music, 
catching up with old friends, making new friends and sharing delicious food!    

For more information or to register please follow link: https://bit.ly/3xyphFT or 
email Shonet at shonetheath@adventist.org.au 

 

Registrations close Monday 19 July. 

https://mailchi.mp/84b16ee01a47/here-is-the-latest-in-conference-news-and-notices?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/84b16ee01a47/here-is-the-latest-in-conference-news-and-notices?e=b3e86e1296
https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=7180
https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=7180
https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=7180
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=c2d1f758be&e=b3e86e1296
mailto:shonetheath@adventist.org.au


 

photo by Asia  

photo by Asia  

 
Happy  
Birthday  

this week: 
 

 

Helena Strycharczuk 28.6 
Ania Wasilewska 29.6 
Anthony Plitt 30.6 
Bruno Jantos 2.7 
Julia Wawruszak 3.7 

next week: 
 

 

Claudia Vidot 4.7 
Adela Mrozowska 5.7 
Anna Urbaniak 5.7 
Janina Widuch 5.7 
Zygmunt Ostrowski 7.7 
Dariusz Grzelak 8.7 

photos: Joanna Boberska 

Z życia Zboru  

Church life 

Happy Birthday  
Claudia  and  Anthony! 


