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41 / 2021 
 

October 9 / 9 października  

Sunset times 
 

Today—7:32pm 
Friday, October 8—7:37  pm 

 

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  

 

“Then I heard the voice of the Lord 
saying, ‘Whom shall I send? And 
who will go for us?’ And I said, ‘Here 
am I. Send me!’ ” 
 

—Isaiah 6:8                                                   NIV 
 

▪▪▪ 
 

“God does not call those who are 
equipped, He equips those who He 
has called.”            —Smith Wigglesworth 

„I usłyszałem głos mojego Pana: 
‘Kogo mam posłać i kto Nam 
pójdzie?’. Odpowiedziałem: ‘Oto 
jestem! Poślij mnie!’ ”. 
 

—Izajasz 6:8                                            EŚP 

 

▪▪▪ 
 

„Bóg nie wybiera wyposażonych— 
On wyposaża wybranych”.   
                                    —Smith Wigglesworth 

____________________________________________________________________________ 

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 

 

09.10: – Pr Jan Krysta  
16.10: – Pr Josh Stadnik  
23.10: – Pr Roman Chalupka  
30.10: – Pr Vadim Butov (?) 

 

09.10: – Br Jeremy Choo  
16.10: – Pr Jono Gillard  
23.10: – Pr Laolagi Limu  
30.10: – Pr Roman Chalupka  

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 Jan Krysta  

 
Szkoła Sobotnia / Sabbath School  online/zoom 

po kazaniu /after Polish Service 
 

 

12:15pm Church service EN online   

Br Jeremy Choo 

 

Nabożeństwo 9 października 
 

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

 
This Service, October 9 

 

will only be available via live streaming.  
The church building will be closed to members and visitors. 
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Polskie audycje radiowe 

każda  ŚRODA  22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

 
Polonijne spotkania  

 

każdy piątek, godz. 7pm 
  
 

 
 

8 października—Pr Dariusz Lazar 
nr wejściowy na zoom  547 866 4236 

 

gospodarz spotkań: pr Paweł Ustupski 

 

Wantirna Polish SDA Church 

 

 
Zebrania modlitewne 

/Zb  

ŚRODY, godzina 7pm 
744 471 6466 

 BOŻA 

Otrzymaliśmy dar pieniężny w wysokości 
$600.00   Dziękujmy za nieustające 
wsparcie, które przynosi radość ludziom 
w wielkiej potrzebie. Bóg zapłać!      
 

—Małgosia Kelly, Usługi Społeczne 

„Piątek wieczorem na żywo” 

Piątek 8 października 2021   
godzina 7:30pm (czasu Mebourne) 
 

Program dla Polonii Adwentystycznej 
w Australii, przygotowywany przez 
Studio Living Ministry Media w 
Adelaidzie i nadawany co dwa 
tygodnie w piątki.   
 

Youtube Living Ministry Media  
lub strona internetowa  
WWW.LMMSA.COM.AU 

Niech miłość świeci  
dla ludzi  
Trwająca opresja spowodowana 
sytuacją covidową skłoniła więcej 
mieszkańców Australii niż 
kiedykolwiek do zwrócenia się o 
pomoc do ADRA – a my mamy 
niesamowitą okazję, aby pokazać im, 
jak naprawdę wygląda Boża miłość.  
 

Ale nasza zdolność do bycia latarnią 
nadziei w niepewnym świecie jest 
zagrożona – a ADRA potrzebuje naszej 
pomocy.                             —IntraViCon 

informacje dla zboru  ( 9 października 2021 ) PL 
Lekcje Szkoły  
Sobotniej ?? 
 

Jeżeli jeszcze nie  
posiadasz podręcznika 
do studiowania lekcji  
Szkoły Sobotniej na nowy  
kwartał, proszę się zwrócić do pastora 
Romana, a ON z wielką radością 
dostarczy Ci podręcznik. 

http://www.lmmsa.com.au/
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_____________________________________ 

Słodkie przebaczenie  
 

Wspaniałą jest rzeczą oglądać 
chmury tworzące piękne sceny na 
niebie.  
Ale tak szybko, jak przychodzą, tak 
szybko odchodzą – i nigdy więcej ich 
nie zobaczysz! Nigdy!  
 
Słodkie Boże przebaczenie jest 
jeszcze piękniejsze... i podobne do 
znikających chmur: gdy wyznasz 
swój grzech i prosisz o przebaczenie, 
łaska Boża wymazuje twój grzech.  
Na zawsze!  
 
Twój „zapomniany grzech” odszedł do 
wieczności!  
Bóg nie rzuci ci go w twarz następne-
go dnia, miesiąca lub roku!  
On nie oczekuje od ciebie abyś go  
błagał w kółko o przebaczenie tego 
samego grzechu!  
Nie ma potrzeby – bo ten grzech  
zniknął i nigdy nie będzie wspomniany 
ponownie!  

Bóg usuwa go tak samo pewnie, jak 
gdyby to się nigdy nie zdarzyło!  

Nie zaszkodzi trochę humoru— 
wszak śmiech to zdrowie  

Wchodzi klient do sklepu. 

– Poproszę episkopat. 

– E… chyba „epidiaskop”. 
– Nie, nie, podjąłem już diecezję.  

– Chyba „decyzję”.  

– Niech mnie pan nie poucza. W 

szkole zawsze byłem prymasem. 

„Czy przypadkiem nie zostawiłam u 
pana parasolki?” — zapytała mnie  
kobieta mieszkająca w sąsiedztwie.  

Kilka dni wcześniej złożyła mi ona 
krótką wizytę.  
 

„Owszem”— odparłem.  
 

Podziękowała mi serdecznie, a potem  
z uśmiechem dodała:   
 

„Pan to przynajmniej jest uczciwy!  
Pytałam już chyba tuzin osób, czy 
zostawiłam u nich tę parasolkę i 
każdy odpowiadał, że nie!” 

▪▪▪ 

            Dla wszystkich chorych i źle 
            się mających, dla zmęczonych 
            trudami życia, dla chorych i 
            wyczerpanych psychicznie: 

 
„Ręce, które stworzyły świat są  

wystarczająco silne, aby cię uleczyć,  
i wystarczająco delikatne, aby cię 
unieść. Niechaj ręce naszego miłują-
cego Ojca przyniosą ci ukojenie i 
uzdrowienie”.           /z Izajasza 40:11/ 
 

Szczególnie prosimy o zdrowie i 
wsparcie w modlitwach dla siostry Oli 
Gacek, która jest w szpitalu, po 
operacji (w piątek 8 października). 
 
Módlmy się jedni za drugich! 

Czasami wyrzuty sumienia i poczucie  
winy powodują, że wyciągasz zapo-
mniany grzech i znowu błagasz i 
błagasz Boga o wybaczenie.  
Ale to tylko pokazuje brak zaufania w 
Bożą moc przebaczenia!  
 
Słowo Boże jest godne zaufania!  
Wiedz z całą pewnością, że kiedy ON 
przebacza — przebacza całkowicie!  

Nie ma miejsca na bezsenne noce, na 
zamartwianie się tym występkiem.  
 
Możesz spać spokojnie, owinięty w 
miłość i komfort Słodkiego Bożego 
Przebaczenia!  
 

—Brenda Walsh 

 
TEKSTY: 1 Jana 1:9 ; Mateusz 6:14  
Izajasz 44:22  
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/ PL EN  

Adsafe 
Estera Klauza  
 

Służba Kobiet /Women’s Ministry 
Ewa Jóźwiak 0414 248 460 
 

Tabita /Tabitha Society 
Violetta Czapnik   
 

Usługi Społeczne / Community Services 
Małgosia Kelly   
 

ADRA Community Café & Relief Centre 
Wojtek Klauza   
 

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

Starsi Zboru /Elders: 
 

Henry Wawruszak (Head )  
Jacek Patryarcha   
Ewa Grzelak   
 

Sekretarz Zboru / Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru / Church Treasurer 
Wojtek Klauza   
 

Dział Misyjny /Personal Ministry 
Henry Wawruszak   
 

Szkoła Sobotnia / Sabbath School 
 

Damian Wasilewski   
Marek Smalec   

 

kontakty  /  contacts 

Życzymy wszystkim 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    

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

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

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

13.10.21 Środa/Wed. –Spotkanie modlitewne na ZOOM  (Dandenong)

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

16.10.21 Sobota/Saturday –ADRA Appeal

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

  

  

        co przed nami ...   /  upcoming events 



 

“ 
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aGrceNotes 

_____________________________________ 

 LORD ’S 

Cash donations of $600.00 have been 
received with thanks.  
 

Thank you for your continued support 
and for making a difference in the lives 
of people who are really struggling. 
Blessings and hugs.   
 

—Małosia Kelly, Community Services 

Let Love Shine  
For People 
 

The ongoing impact of COVID-19 has 

driven more Australians than ever to 

reach out to ADRA for help – and we 

have an amazing opportunity to show 
them what God’s love really looks 

like. But our ability to be a beacon of 

hope in an uncertain world is at risk 

– and ADRA needs our help.  

church news  (  October 9, 2021 ) EN  

When Grace Wins  
In the maelstrom of our age, when 
wars erupt, and tyrants strut, and 
treacheries abound, what place is 
there for grace? It seems a gentler, 
weaker virtue, made for temperate 
times. 
 

But what could be stronger than the 
forgiveness that finally heals the 
blood feuds of the past, or 
thoughtfully agrees to end the 
decades lost to vengeance? Negotiated 
peace is still the longest-lasting kind. 
 

And what is weak about the calm 
deliberation that stares stark evil in 
the eye and resolves to love it to 
death? Those who choose to lay aside 
their swords are those whom history 
blesses and God rewards. “Blessed 
are the peacemakers, for they shall be 
called the children of God” (Matt 5:9). 
 

Grace reverses all our estimates of 
power, for grace comes from God, and 
He rules everything. “God chose 
things the world considers foolish in 
order to shame those who think they 
are wise. And He chose things that 
are powerless to shame those who are 
powerful” (1 Cor 1:27). 
 

When we choose grace, we choose the 
power that need not brandish all its 
strength. Grace is God’s strength in 
us, and through us to our world. It 
heals wounds; it beats back wrong; it 
builds relationships that last. And it 
will triumph in the end: “At the name 
of Jesus every knee will bow—in 
heaven and on earth and under the 
earth—and every tongue confess that 
Jesus Christ is Lord to the glory of 
God the Father” (Phil 2:10-11). 
 

—Bill Knott, Editor/Executive Publisher of 
Adventist Review 

The devil is a vocabulary thief.  
He steals sublime words and redefines 
them.  
“Love,” for example, is a word of massive 
moral weight, but it has been reduced to 
a weak and fleeting feeling fixated on 
“me and my feelings.”  
Na! Love is relational integrity centered 
outside of myself.  
Nothing else should be called love. 
 

—Ty Gibson 

https://moregracenotes.podbean.com/e/when-grace-wins-july-16-2021/
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__________________________ 

 

Want to subscribe to IntraViCon?  This is the link: 

Sign up for News and Announcements from around the Conference 
(mailchi.mp) 

 

 

 

 

Adventist employment opportunities are 
available at the Conference website: 

 

Vic.Adventist.org.au 

To read this week’s IntraVicon click the link below:  
 

https://mailchi.mp/475fc9310b1c/please-enjoy-this-latest-edition-of-
intravicon-4205513?e=b3e86e1296 

Really? Really  
Has your respect for someone ever 
gone down when you learned certain 
things about them? 
Psalm 139:1, “O Lord you have 
searched me and you know me,” (NIV) 
 

God knows everything about you, 
(even the stuff nobody else knows, He 
knows).  
 

And guess what? He still likes you.  
Repeat this after me, “God likes me.”  
Again, like you mean it: “God likes 
me.”  Thank you.  
 

We work to make ourselves look good 
to others.  
Even in our closest relationships we 
hide things because we’re afraid of 
what people will think if they know 
the truth about who we really are and 
what we’re really like.   
 

But God knows everything.  
And He still wants to hang out with 
you. What’s this say about Him?  
 

It says that God’s love for you is  

 
stronger than your faults, Xx (put 
your name here).  
 

And that He loves you not for what 
you do or don’t do...  
He just loves you.  
 
—Lynell LaMountain 

“ Sooner or later you’re gonna wish you 
hadn’t kept score. 
Because those who keep score against 
others are subconsciously keeping score 
against themselves.  
Eventually, the scorekeeping mind will 
turn on itself like a voracious shame-
driven monster devouring the very 
capacity to receive mercy.   
(Romans 2:1-9) 
 

—Ty Gibson 

https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/sign-up-for-news-and-announcements-from-around-the-conference
https://vic.adventist.org.au/
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=d8c1e1196f&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=fbf7dbca1e&e=8833dbfcca
https://mailchi.mp/475fc9310b1c/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-4205513?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/475fc9310b1c/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-4205513?e=b3e86e1296


 

Has your birthday been missing in the 
Bulletin? Please notify the Bulletin 
Secretary.                                  Thank you  

Brakuje twoich urodzin w biuletynie? 
Proszę, podaj wiadomość do sekretarza 
Biuletynu.                                    Dziękuję  

this week: 
 

Jacek Romańczuk 6.10 
Ewa Grzelak 7.10 
Kuba Połoński 7.10 
Jola Tomasiuk 9.10 

next week: 
 

Jan Smalec 11.10 
Ilona Paradowska 12.10 
Donata Romańczuk 13.10 

Poniedziałek 11 października to bardzo  
ważny dzień dla brata Jana Smalca  
i Jego rodziny. Kończy On 98 lat życia! 

Bracie Janie, życzymy Ci, aby nasz dobry Bóg  
błogosławił Ciebie Swoją bezgraniczną miłością,  
błogim pokojem i niebiańską radością.  
 
„Pozostanę ten sam aż do twojej starości  
i do lat sędziwych będę cię nosił;   
Ja to uczyniłem i ja będę nosił,  
i Ja będę dźwigał i ratował ”.  (Izajasz 46:4   BM) 
 
—Rodzina Zborowa  


