
 

 

Bulletin 

35 / 2021 
 

August 28 / 28 sierpnia 

 

Sunset times 
 

Today—5:55pm 
Friday, September 3—6:00pm 

 

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  

“How amazing are the deeds of 
the Lord! All who delight in Him 
should ponder them.”  
—Psalms 111: 2                                  NLT 
 

▪▪▪ 
 

“In this difficult time we are in, 
we should all take the time to 
ponder the great things God 
has done. Especially His love. 
What does it really mean that 
God is love, and loves us... what 
that love has cost Him... Jesus’ 
parting words in John 15 tells 
us to abide in His love. More 
relevant now than ever.”             
—IntraVicOn 

„Wielkie są dzieła Jehowy, poszukiwane 
przez wszystkich, którzy mają w nich 
upodobanie”. 
—Psalm111: 2                                                 PNŚ 
 

▪▪▪ 
 

„W tym trudnym czasie, w jakim się znaj-
dujemy, wszyscy powinniśmy poświęcić 
czas na badanie wielkich rzeczy, które 
uczynił Bóg. Szczególnie JEGO miłość. Co 
to naprawdę oznacza, że Bóg jest miłością i 
kocha nas… ile Go kosztowała ta miłość… 
Pożegnalne słowa Jezusa z Jana 15 mó-
wiące nam, abyśmy trwali w Jego miłości, 
są bardziej aktualne teraz, niż kiedy-
kolwiek”.  
—IntraViCon 

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

OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

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

–Sabbath School Offering  

–Education  
 

GIVING OPTIONS:  

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

dzisiejsze dary today’s offering 

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: – Pr Dariusz Lazar online  

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 Graeme Christian  
/Przewodniczący Konferencji Wiktoriańskiej/  

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

 

 

12:15pm Church service EN online   

Pr Graeme Christian  

 

Nabożeństwo 28 sierpnia 
 

  dostępne tylko za pośrednictwem transmisji na żywo. 
Budynek kościelny będzie zamknięty. 

 
This service, August 28 

 

will only be available via live streaming.  
The church building will be closed to visitors. 
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informacje dla zboru  ( 28 sierpnia 2021 ) PL 
Zebranie Rady Zboru 
 

planowane na 31 sierpnia zostaje 
przełożone na inny termin, który 
uwarunkowany jest decyzjami Rządu 
Wiktoriańskiego. 

Głosowanie propozycji 
Rady Zboru — 
 

przesunięte do czasu, gdy będziemy 
wszyscy w kościele  (w zależności od  
restrykcji Covid-19). 

 
Wantirna Polish SDA Church—YouTube 

 

/strona internetowa Zboru Wantirna PL/ 

 
Zebrania modlitewne 

 

/Zb  

 
ŚRODY, godzina 19:00 

 

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

 
Polonijne nabożeństwa  

 
 

każdy piątek,  godzina  19:00 
 

27 sierpnia—pr Jacek Matter  
 

547 866 4236 (bez hasła)  
lub kliknij na bezpośredni link:  

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

 

gospodarz spotkań: pr Paweł Ustupski 

„Piątek wieczorem na żywo” 

 

pierwszy program: 
 

Piątek 27 sierpnia 2021   
godzina 19:30 (czas Mebourne) 
 

Studio Living Ministry Media 
przygotowało specjalny program dla 
Polonii Adwentystycznej w Australii.  

 

W programie znajdą się najnowsze 
wiadomości dotyczące polskiego 
środowiska adwentystycznego, pieśni, 
modlitwy, refleksje, informacje o 
nowych książkach, programach.  
 

Będziemy informować o lokalnych 
wydarzeniach w Adelajdzie i nie tylko.  
 

Planujemy, aby program nadawać co 
dwa tygodnie w piątek o godz. 19:30.  
 

Do usłyszenia i do zobaczenia na 
kanale:  
 

Youtube Living Ministry Media  
lub na stronie internetowej  
 

WWW.LMMSA.COM.AU 

https://adventistchurch.zoom.us/j/5478664236
https://adventistchurch.zoom.us/j/5478664236
http://www.lmmsa.com.au/
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Polskie audycje radiowe 
 

każda  ŚRODA  22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

Nie bij go, mamusiu! 
 

Starszy pan, podczas podróży  
pociągiem, w pewnym momencie pod-
niósł się z siedzenia i powiedział do 
pasażerów: „JEZUS WKRÓTCE 
PRZYJDZIE !”  
 

W reakcji na jego słowa pewna 
kobieta podróżująca z dzieckiem 
krzyknęła: „Zamknij się, nic nie 
wiesz! A twój Jezus nawet nie 
istnieje!”.  
 

Starszy pan poczuł się zażenowany i 
usiadł. Jednak myśl o przesłniu 
misyjnym nie pozwoliła mu milczeć. 
Posłuchał więc głosu Boga i ponownie 
wstał, mówiąc: „Jezus powraca, 
musimy pokutować za nasze grzechy 
i przyjąć Go dzisiaj”.  
 

Tym razem kobieta, która wcześniej 
zareagowała krzykiem—wstała 
pozostawiając dziecko na siedzeniu i 
zaatakowała misjonarza bijąc go.  
 

W tym momencie dziecko krzyknęło:  
 

„Przestań go bić mamusiu, on jest 
zesłany od Boga!”.  
 

Zszokowana kobieta upadła na  
kolana i zaczęła płakać...  
Starszy pan zapytał zdziwiony: 
„Dlaczego płaczesz?”  
Kobieta powiedziała: „Mój syn był  
niemy a teraz mówi!”  
 
Bez względu na to, z czym mierzysz 
się w życiu, nigdy nie przestawaj ufać 
Bogu. W Twoim życiu także może  
wydarzyć się cud, jak ten!  
BÓG ŻYJE! 
 

—autor nieznany  

 kropla wsparcia duchowego 

Dla tych, którzy są chorzy, nie czują 
się najlepiej, są zmęczeni trudami 
minionego tygodnia, emocjonalnie 
wyczerpani, zniechęceni, samotni;  
dla cierpiących, zniechęconych i 
potrzebujących wsparcia duchowego:  
 

“Bóg jest naszym schronieniem i siłą, 
zawsze gotowy do pomocy w  
trudnych chwilach”. —z Psalmu 46 
 

Wtul się w Boże ramiona, Niech ON 
cię ukoi, pocieszy, zapewni o swojej 
wszechwystarczającej mocy i miłości. 
Wypełnij swoje życie Chrystusem, 
gdyż On dosłownie wszedł w nasze 
buty i był w naszej niedoli. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy — 
podczas lockdown — umożliwiają  
nam  oddawanie chwały Bogu poprzez 
nabożeństwa online. 
Dziękujemy zespołom medialnym, 
pastorom, starszym Zboru, Małgosi za 
pomoc w śpiewie i wszystkim innym, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczy-
niają się do tego, że choć nie możemy 
być w kościele-budynku, możemy  
mieć kościół we własnym domu.    —B. 

 
Dwoje ludzi podoba się Bogu: 

 
ten, który służy Mu całym sercem,  

ponieważ Go zna i 
 

ten, który szuka Go całym sercem,  
ponieważ Go nie zna. 

 
—Nikita Panin 
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/ PL EN  

 

Ogłoszenia do Biuletynu                                          Bulletin notices submission 
do WTORKU 9pm                                                           Dedline: TUESDAY 9pm 

 

Grażyna Jankiewicz/graciela6@gmail.com/0418 595 414 

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 

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

27.08.21 Piątek/Friday –„Piątek wieczorem na żywo”  (Adelaide)

27& 28.08. Friday & Saturday – GROW & HOME online for church leaders

30.08.21 Pon./Monday –ADRA Community Café & Relief Centre

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

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

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

04.09.21 Sobota/Saturday –Teen Rally, Lilydale — POSTPONED

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

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

25.09.21 Sobota/Saturday –Dary 13. soboty/13th Sabbath Offering 

        co przed nami ...   /  upcoming events 

Radosnego Sabatu—szczególnego dnia odpoczynku, który Pan dał każdemu 
z nas   

 
May you all rejoice this special day of rest that God has given to each and 

every one of us    



 

church news  (  August 28, 2021 ) EN  
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Church Board Proposal   
to be voted on — POSTPONED  

to when we are physically back at  
church (depending on current  
Covid-19 restrictions)     

Board Meeting postponed 
 

due to restriction dictated by the 
COVID-19 pandemic.  
New date is determined by the 
Victorian Government’s decisions.  

 a drop of spiritual uplift 

For those who are sick, not feeling well,  
are tired of the toils of the week gone by,  
emotionally exhausted, disheartened, 
lonely, shut-in; for those who are  
hurting, who are discouraged, and in  
need of spiritual uplifting:   
 

“God is our shelter and strength, always 
ready to help in times of trouble.”  
—from Psalm 46 
 

Snuggle in God’s arms. Let Him cradle 
you, comfort you, reassure you of His 
all-sufficient power and love. If your 
life is empty, fill it with Christ. Christ 
literally walked in our shoes and 
entered into our affliction. 

This week’s Offering:  
EDUCATION 
 

Money cannot buy health or friend-
ship, love or peace of mind, forgiveness 
or eternal life, the fruit of the Spirit, or 
God’s “Well done, good and faithful 
servant.”  
Money cannot remove guilt or provide 
a satisfying purpose for living.  
It cannot exempt one from death or 
answer any of life’s major questions.  
It cannot fill our Christ-shaped spaces.  
 

But it can be used by God if we  
willingly offer it to Him. 

Big THANK YOU to all those who — 
during the lockdown — enable us to 
give glory to God through online  
worship services. We thank the  
media teams, pastors, church elders, 
music groups and everyone else who 
in any way contributes to the fact 
that although we cannot be in the 
church-building, we can have a 
church in our own home. —B. 

 

When you are going through  
hard times and  

wonder where GOD is,  
remember  

the teacher is always quiet  
during a test 
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For this week’s edition of IntraViCon, click below:  
 
 

https://mailchi.mp/1bf4009cf69a/please-enjoy-this-latest-edition-of-
intravicon-4189489?e=b3e86e1296 

 

Teen Rally POSTPONED 
Unfortunately Teen Rally has been postponed once again also.  
Stay tuned for the new date.  To be notified of the new date via  
email send a message to vicyouth@adventist.org.au 
 

There’s great value in coming together as teens—and the activities  
that Pr Faye has lined up are definitely going to be worth coming  
along for when we can meet again. We’re looking forward to everyone coming together 
again to catch up, have fun, and learn more about what it means to be a follower of Jesus. 
If you’re looking for an online community to join during lockdown, feel free to email  
vicyouth@adventist.org.au to get in contact with a family-focused church near you. 
 

Further details about these and other employment opportunities are available at the  
Conference website  Vic.Adventist.org.au  

GROW @ HOME 27—28 August 
Thank you to those who had already registered to attend 
the GROW Conference.  Due to current circumstances  
unfortunately we won’t be able to run GROW Conference  
in person at Howqua but instead we invite you to 
GROW@HOME online workshops with Bruce Manners. 
Times and topics for the sessions are as follows: 
 

Friday night 7pm-8pm: God is love 
Sabbath morning 11am-12pm: Grace 
Sabbath afternoon 1:30pm-2:30pm: LGBTQIA 
 

For access to the Zoom link or for more information  
please email Shonet at shonetheath@adventist.org.au — 
we’d love to see you all online! 

signs IS FOR SHARING     
 
Many people receive Signs of the Times magazines at com-
munity projects.   Your sponsorship ensures the magazine 
continues to be available around Australia and New Zealand. 
Donate here: signsofthetimes.org.au/august 

AUGUST Book of the month  
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/1bf4009cf69a/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-4189489?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/1bf4009cf69a/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-4189489?e=b3e86e1296
mailto:vicyouth@adventist.org.au
mailto:vicyouth@adventist.org.au
https://vic.adventist.org.au/
mailto:shonetheath@adventist.org.au
http://signsofthetimes.org.au/august
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=8c2a3f686a&e=b3e86e1296


 

 

 

 

this week: 
 

David Szambelan 19.8 
Marek Smalec 22.8 

 

 

next week: 
 

Marysia Niestoruk 29.8 
Maria Czajewska 31.8 
Ala Banasińska 1.9 
Daniel Mrozowski 1.9 
Ellena Kot 2.9 
Milena Kowalski 2.9 


