
 

 

Bulletin 

32 / 2021 
 

August 7 / 7 sierpnia 

 

Sunset times 
Today— 5:38pm 

Friday, August 13— 
5:43pm 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

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  

“You keep track of all my sorrows. You 
have collected all my tears in your bottle.” 
 

—Psalms 56:8                                                     NLT 
▪▪▪ 
“David wrote Psalm 56 when he was 
isolated and feeling trampled upon. Do 
you feel trampled, perhaps by 
circumstances? The threat of Covid... 
extended isolation... the regular things 
that life has continued to throw at you 
on top of all this? Know that God  
has taken notice. And put your trust in 
Him.”                                     —IntraViCon 

„Ty policzyłeś dni mojej tułaczki, w 
swoim bukłaku zebrałeś me łzy”. 
 

—Psalm 56:8                                                    PL 

▪▪▪ 
„Dawid napisał Psalm 56, kiedy był 
odizolowany i czuł się przygniecio-
ny. Czy czujesz się przygnieciony, 
być może przez okoliczności? 
Groźba Covida... przedłużane izo-
lacje... a na dodatek — te zwykłe 
rzeczy, które rzuca w ciebie  ży-
cie? Wiedz, że Bóg to zauważa. I 
zaufaj Mu”.                      —IntraViCon 

https://www.dandypolish.org.au/
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–Lokalny Zbór 
–Dary Szkoły Sobotniej  
 

OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

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

–Sabbath School Offering  

–Local Church  
 

GIVING OPTIONS:  

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

dzisiejsze dary today’s offering 

07.08: – Pr Roman Chalupka 
14.08: – Br Józef Stekla 
21.08: – Pr Michael Mohanu 
28.08: – Pr Graeme Christian 
 

04.09: – Pr Roman Chalupka 
            Dzień Ojca, Rozp. Tygodnia Modlitwy 
11.09: – Pr Jared French  
18.09: – Pr Josh Stadnik  
25.09: –  

07.08: – Pr Josh Stadnik 
14.08: – Rhys Charleson 
21.08: – Pr Michael Mohanu 
28.08: – Pr Graeme Christian 
 

04.09: –  
           Father’s Day, Week of Prayer opening 
11.09: – Pr Jamie Stanley 
18.09: – Pr Roman Chalupka 
25.09: – Lorraine Roberts  

plan usługiwania preaching schedule 

program nabożeństwa / today’s service PL EN 

ZOOM  https:/adventistchurch.zoom.us/j   ID: 744 471 6466  PL 

 

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

Pr Roman Chalupka 
 

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

 

12:15pm Church service EN online   

Pr Josh Stadnik 

—Thank you for your generosity  —Dziękujemy za hojne dary  

Bezimienne: $3  $60  $550  $250 

Szkoła  Sobotnia: $300.10  

PL Edukacja: $208.80 

EN Edukacja: $94.20 

Utrzymanie budynku: $250.00 

Tabita: $30.00 

Boża Spiżarka: $40 

Anonymous: $3  $60  $550  $250 

Sabbath School: $300.10  

PL Education: $208.80 

EN Education: $94.20 

Building & Maintenance: $250.00 

Tabitha: $30.00 

Lord’s Pantry: $40  

dary zebrane 31 lipca  offering received July 31 



 

informacje dla zboru  ( 7 sierpnia ) 
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PL 

Zebrania modlitewne 
 /Zb

 

ŚRODY, godzina 19:00 

 
https:/adventistchurch.zoom.us/j 

ID: 744 471 6466                 

 

                

Piątkowe nabożeństwa na 
ZOOM 

 
każdy piątek,  godzina  18:00 

 

Uprzejmie zapraszam do udziału w 
tych szczególnych spotkaniach.  

Mówcami są specjalni goście  
z Polski i nie tylko.  

W piątek 6 sierpnia naszym gościem 
jest pr Zdzisław Ples.  

/Program ten powoli staje się  
polonijnym wydarzeniem, które  

zbliża nas do siebie w tym trudnym 
czasie koronowirusa/ 

 

Nr naszego zoomu:   
547 866 4236, bez hasła,  

lub kliknij na bezpośredni link:  
 

https://adventistchurch.zoom.us/
j/5478664236 

  

PS: Zaglądnijcie również i tu:  
(strona internetowa kościoła Wantirna) 

youtube: wantirna polish, sda church 
 

—pr Paweł Ustupski 

Następna Rada Zboru— 

Wtorek  31 sierpnia  6:30 pm 

Propozycja Rady Zboru 
 

Podczas ostatniego spotkania,  
dnia 3 sierpnia 2021, Rada Zboru 
podjęła uchwałę o zaproponowaniu 
Zborowi kandydatury brata Josha 
Stadnika—naszego pastora–stażysty— 
na czwartego starszego zboru.  
 

(Brat Josh jest w naszym zborze już 
ponad półtora roku i zgodnie z  
zaleceniem Konferencji Wiktoriań-
skiej, po takim czasie może dołączyć 
do grona urzędników Zboru w roli 
jednego ze starszych. Dla młodego 
pracownika jest to możliwość jeszcze 
lepszego zapoznania się z funkcjono-
waniem Zboru i pomocą w jego 
dalszym rozwoju).  
 

Niniejsza propozycja zostanie poddana 
głosowaniu Zboru gdy będziemy 
znowu w kościele, zaś wszelkie 
ewentualne zapytania lub uwagi 
proszę kierować do pastora Romana 
lub starszych Zboru.  
 

Gorąco prosimy o wsparcie modlite-
wne dla tej, jak i dla innych decyzji 
Rady proponowanych Zborowi.  
 

—pr Roman Chalupka 

 

Nabożeństwo 7 sierpnia 
 

  dostępne tylko za 
pośrednictwem transmisji na 

żywo. 
Budynek kościelny będzie 

zamknięty. 

https://adventistchurch.zoom.us/j/5478664236
https://adventistchurch.zoom.us/j/5478664236
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Drodzy Zborownicy, dziękujemy Wam 
za reakcję na nasze ogłoszenie! 
Widzimy, że możemy planować 
charytatywną „Garage Sale”. 
 
 

Oczywiście termin zostanie ustalony 
w zależności od pogody i restrykcji 
covidowych.  
 

Będziemy Was informować.  
Z góry dziękujemy!                     
 

—zespół Tabity 

 

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  

Mały quiz dla ciebie 
 

1. Podaj nazwiska pięciu 
najbogatszych ludzi na świecie 
2. Podaj nazwiska ostatnich pięciu 
zwycięzców Trofeum Heismana. 
3. Podaj nazwiska ostatnich pięciu 
zwycięzców konkursu Miss Ameryki. 
4. Podaj nazwiska dziesięciu osób, 
które zdobyły nagrody Nobla i 
Pulitzera. 
5. Podaj nazwiska ostatnich sześciu 
laureatów nagrody Akademii dla 
najlepszego aktora i aktorki. 
6. Podaj nazwiska zwycięzców World 
Series ostatniego dziesięciolecia. 
 

Jak poszło? 
 

Chodzi o to, że nikt z nas nie pamięta 
tych nazwisk, choć to nie są drugo-
rzędni zwycięzcy. Są to najlepsi w 
swoich dziedzinach.  
Jednak... oklaski cichną; nagrody 
blekną; osiągnięcia są zapomniane; 
wyróżnienia i certyfikaty są 
pochowane wraz z właścicielami. 
 

Oto kolejny quiz. Jak pójdzie tym 
razem? 
 

1. Podaj nazwiska kilku nauczycieli, 
którzy cię wspierali w twej podróży 
przez szkolne lata. 
2. Podaj nazwiska trzech przyjaciół, 
którzy pomogli ci w trudnym czasie. 
3. Wymień pięć osób, które nauczyły 
cię coś wartościowego. 
4. Pomyśl o kilku osobach, które 
sprawiły, że czujesz się doceniany i 
specjalny. 
5. Pomyśl o pięciu osobach, z 
którymi lubisz spędzać czas. 
6. Nazwij kilku bohaterów, których 
historie cię zainspirowały.  
 

Łatwiejsze?  Oto lekcja: 
 

Ludzie, którzy dokonali pozytywnej 
zmiany w twoim życiu to nie ci  
z najlepszymi referencjami, nie ci 
najbogatsi, nie ci którzy zdobyli 
największe nagrody lub tytuły, lecz 
ludzie troszczący się; ludzie  
opiekuńczy.  Takie proste...   
 

—http://www.laughandlift.com  

Czasem wystarczy kilka  
ziarenek czyjegoś uśmiechu, 
życzliwości, okazanego dobra, 
zrozumienia — aby zakwitł  
w sercu drugiego człowieka 
piękny kwiat radości... 

Najdroższym płynem  
na świecie jest łza.  
Zawiera w sobie   
1% wody i 99% uczuć.  
Pomyśl o tym,  
zanim kogoś skrzywdzisz . . .  

http://www.laughandlift.com/
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Starsi Diakoni /Senior Deacons 
 

Marek Fikiert   
Barbara Ostrowska   
 

Usługi Społeczne /Community Services 
Małgosia Kelly   
 

ADRA Community Café 
Tomek Kasprzak   
 

Tabita /Tabitha Society 
Violetta 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 or 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  

06.08.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie na ZOOM  (Wantirna)

09.08.21 Poniedziałek/Monday –ADRA Community Café & Relief Centre

11.08.21 Środa/Wednesday –Spotkanie modlitewne na ZOOM  (Dandenong)

13.08.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie na ZOOM  (Wantirna)

31.08.21 Wtorek/Tuesday –Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

  

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

04.09.21 Sobota/Saturday –Teen Rally, Lilydale

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  (  August 7 ) EN  
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__________________________ 

Next Board Meeting 

Tuesday, August 31 @ 6:30 pm 

Church Board Proposal  
 

During the last meeting, on August 3, 
2021, the Church Board passed a  
resolution to propose to the church a 
candidacy of Brother Josh Stadnik— 
our intern pastor—for the position of 
the fourth church elder.  
 
(Brother Josh has been in our 
congregation for over a year and a 
half, and as recommended by the 
Victorian Conference, after that time 
he may join the church officials as 
one of the elders. For a young worker 
it is an opportunity to learn more 
about the functioning of the church 
and help in its further development).  
 
This proposal will be voted on by the 
church when we are physically back 
at church. Any inquiries or comments 
should be made to Pastor Roman or 
the elders of the church.  
 

We sincerely ask for your prayerful 
support for this and other Board 
decisions proposed to the Church.  
 

—Pastor Roman 

 

Dear church Members, thank you for  
responding to our request! We can 
see now that we can plan our charity 
Garage Sale.  

Of course, the date will be set  
depending on the weather and covid 
restrictions.  

We will keep you informed about our 
plans. 
Thank you in advance! 
 

—Tabitha Department 

 
 

This service, August 7 
 

will only be available via  
live stream.  

The church building will be 
closed to visitors. 

Walking With The  
Gracious  
 

Some wit has cracked that there are 
just two kinds of people in the world: 
those you would go walking with, and 
those with whom you never would. 
 

Simple as it seems, it helps us choose 
companions for the journey. 
 

There are so many angry souls,  
exuding ego, spitting spite, who make 
an office hallway walk a journey of 
deep angst and fear. They have no 
patience for us fools; they scorn  
forgiving others’ sins; they call for 
justice, not for love. And yes, they  
always walk alone. 
 

But there are others, touched by 
grace, who breathe the cleaner air of 
peace. With them, we’d walk around  
the world, or at least five times  
around the block. They listen better  

https://moregracenotes.podbean.com/e/walking-with-the-gracious-july-30-2021/
https://moregracenotes.podbean.com/e/walking-with-the-gracious-july-30-2021/
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=5fe4a58d84&e=b3e86e1296
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For this week’s edition of IntraViCon, click below:  
 

https://mailchi.mp/9e6f02450161/welcome-to-your-weekly-information-
from-around-the-conference?e=b3e86e1296 

 

than they speak. They’re quick to heal, slow to challenge, offering the safety 
broken, wounded people crave. And no, they never walk alone. 
 

Grace teaches us with whom to walk, remembering that we were once alone, 
undone, and far from God. But now “you are no longer strangers and aliens, 
but you are citizens with the saints and also members of the household of 
God” (Eph 2:19). 
 

We were meant to walk with others. Choose the ones who bring you joy. 
 

And stay in grace.               —Bill Knott, Editor / Executive Publisher of Adventist Review 

August 
 

BOOK OF THE MONTH 
 
The Command 
 
Learning to Love Like Jesus 
 
by Bruce Manners 

Why is it that we remember the “thou shalt nots” of the 10 Commandments  
in the Old Testament better than the four “thou shalts” of Jesus in the  

New Testament? 
The commands “Love the Lord your God with all your heart”, “Love your 

neighbour as yourself", “Love one another”, “Love your enemies”...  
the over-arching command is to love. 

The Command imagines what kind of people we would be if we took Jesus’ 
commands seriously.  

Love was the winning force that brought people to Jesus in the pre-Christian  
world and it can do the same in our post-Christian Western world.   

Check out the August Book of the Month by Bruce Manners at the ABC or  
online. 

https://mailchi.mp/9e6f02450161/welcome-to-your-weekly-information-from-around-the-conference?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/9e6f02450161/welcome-to-your-weekly-information-from-around-the-conference?e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=5fe4a58d84&e=b3e86e1296


 

 

this week: 
 

 

Zbyszek Jankiewicz 1.8 
Olek Kowalewski 3.8 
Marek Jóźwiak 6.8 
Sabina Postek 6.8 

next week: 
 

 

David Baran 12.8 
Joseph Draskovic 12.8 
Joshua Kania  12.8 
Zbyszek Wrzos 12.8 
Irena Olszewska 13.8 
Krystyna Połońska 14.8 

Zmarła Teresa Bolek 
 

Uprzejmie informuję, że we wtorek 3 sierpnia odeszła z grona żyjących 
nasza miła siostra, Teresa Bolek. Przeżyła prawie 92 lata.  

To bardzo smutne, że opuszczają nas bliscy i kochani.  
Będzie nam bardzo brakowało siostry Tereski w naszym wantirniańskim 

Zborze. Jej uśmiechu, wierszy i niesamowitej życzliwości. 
 

Łączymy się w serdecznym współczuciu z Jej mężem Zdzisławem,  
córką Emilią i synem Alexem i Ich rodzinami a także z całą Jej rodziną.                                

Niech Dobry pomoże Im już dzisiaj widzieć przepiękny poranek 
spotkania na progu Domu Niebiańskiego Ojca.  

 

Pogrzeb odbędzie się najprawdopodobniej w poniedziałek  
16 sierpnia 2021.  

Potwierdzenie ze szczegółami podamy później.  
 

—pr Paweł Ustupski 


