
 

 

Bulletin 
44 / 2021 

 

October 30 / 30 października  

Sunset times 
 

Today—7:52pm 
Friday, November 5—7:59pm 

 “Always be joyful. Never stop praying. 
Be thankful in all circumstances, for 
this is God’s will for you who belong 
to Christ Jesus.” 
 

—1 Thessalonians 5:16—18                      NLT 
 

▪▪▪ 
 

“Some people could be given an entire 
field of roses and only see the thorns 
in it. Others could be given a single 
weed and only see the wildflower in it. 
Perception is a key component to 
gratitude. And gratitude a key 
component to joy.”      —Amy Weatherly 

„Zawsze bądźcie radośni, nieustannie 
się módlcie, a w każdej sytuacji bądźcie 
wdzięczni — bo tego oczekuje Bóg od 
was, należących do Chrystusa Jezusa”. 
 

—1 Tesaloniczan 5:16—18                               SŻ 
 

▪▪▪ 
 

„Niektórzy ludzie mogą otrzymać całe 
pole róż i widzą w nich tylko ciernie. 
Inni otrzymają chwast a zobaczą w 
nim polny kwiatek. Postrzeganie jest 
kluczowym elementem wdzięczności, 
a wdzięczność jest kluczowym ele-
mentem radości”.         —Amy Weatherly 

____________________________________________________________________________ 
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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 

30.10: – Pr Vadim Butov  
 

06.11: – Pr Darren Croft 

13.11: – Br Peter Hughes 

20.11: – Pr Roman Chalupka 

27.11: – Pr Paweł Ustupski 

30.10: – Pr Vadim Butov  
 

06.11: – Pr Darren Croft 

13.11: – Br Peter Hughes 

20.11: – Pr Trent Martin 

27.11: – Pr Josh Stadnik 

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 Vadim Butov  

 
Szkoła Sobotnia / Sabbath School  online/zoom 

po kazaniu /after Polish Service 
 

 

12:15pm Church service EN online   

Pr Vadim Butov  

 

Nabożeństwo 30 października 
 

  będzie dostępne za pośrednictwem transmisji na żywo 
 

This Service, October 30 
 

will be available via live streaming  
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Polskie audycje radiowe 
 

każda  ŚRODA  22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

 

Wantirna Polish SDA Church 

informacje dla zboru — 30 października 2021 

PL 

 

 

Zebrania modlitewne 
/razem ze Zborem Wantirna/ 

ŚRODY, godzina 7pm 
Kod: 547 866 4236 

 
 

Polonijne spotkania  
każdy piątek, godz. 7pm  

29 października—pr Dariusz Lazar 
Kod:  547 866 4236 

Transfer członkostwa 
drugie powiadomienie 
 

Po przedstawieniu  Zborowi decyzji 
Ani i Daniela Selentów o przeniesieniu 
członkostwa, ich Listy Zborowe 
zostały przesłane do kościoła ADS  
w Burwood. 
 

Życzymy Im wiele łask Bożych w nowej 
rodzinie zborowej.   
 

—Sekretarz Zboru  

Gdy zbliża się Halloween  
 

W miarę zbliżania się Halloween —  
podaję siedem refleksji na temat 
ludzkiej obsesji na punkcie potworów.  
 

1. Wyobrażamy sobie i boimy się 
potworów z powodu okropnych cech, 
jakie istnieją w nas samych.  
Tylko to, co leży gdzieś w nas, może 
wywrzeć władzę nad nami .  
 

2. Trzy z najsłynniejszych powieści, 
jakie kiedykolwiek napisano — 
Frankenstein, Obraz Doriana Graya, 
Dr. Jekyll i Mr. Hyde — to historie o 
potworach, które mają wspólny wątek: 
jesteśmy konfliktowymi istotami, które 
mogą stać się zarówno nieprzeciętnie 
dobrymi lub przerażająco złymi.  
 

3. Jesteśmy stworzeniami, które w 
tym samym czasie mogą posiadać  
zarówno potworne, jak i piękne cechy. 
Każdy z nas jest zagadkową 
osobowością o podwójnej jaźni, która 
w każdej chwili może skłaniać się ku 
naszemu najgorszemu lub naszemu 
najlepszemu potencjałowi.  

Dla zainteresowanych 
 

Generalna Konferencja Kościoła ADS 
wydała oświadczenie w sprawie 
oficjalnego stanowiska naszego 
Kościoła co do COVID-19. 
 

Ktokolwiek pragnie otrzymać ten 
dokument — są trzy możliwości: 
 

—w formie elektronicznej w j. polskim i 
—w formie drukowanej—  

proszę się skontaktować z  
sekretarzem Biuletynu  

—w formie elektronicznej w j. ang— 
         kliknij link: 
 
 

https://adventist.news/news/
reaffirming-the-seventh-day-adventist
-churchs-response-to-covid-19-1 

https://adventist.news/news/reaffirming-the-seventh-day-adventist-churchs-response-to-covid-19-1
https://adventist.news/news/reaffirming-the-seventh-day-adventist-churchs-response-to-covid-19-1
https://adventist.news/news/reaffirming-the-seventh-day-adventist-churchs-response-to-covid-19-1


 

__________________________ 

Skąd się wzięła okultystyczna 
symbolika Halloween?  
  

Okultystyczny charakter Halloweenu 
wynika z celtyckich korzeni tego 
święta. Wśród Celtów był to dzień 
składania duchom ofiar i 
kontaktowania się z demonami. Do 
dziś jest ono jednym z 
najważniejszych świąt w kalendarzu 
czarownic i satanistów. 
 
Bóg zakazuje nam praktyk 
okultystycznych, ponieważ kryją się 
za nimi demony.  
„Niech nie znajdzie się u ciebie taki, 
który przeprowadza swego syna czy 
swoja córkę przez ogień, ani wróżbita, 
ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani  
czarodziej, ani zaklinacz, ani 
wywoływacz duchów, ani znachor,  
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Żyjemy w czasach,  
w których szatan  

już się nie ukrywa,  
a świat nadal go nie widzi! 

 

—autor nieznany  

4. Egocentryzm stopniowo zmienia 
człowieka w potworną wersję samego 
siebie, ale w miarę postępu procesu 
‘upotworniania’ osobnik stopniowo 
traci świadomość, że się to dzieje, i 
opór słabnie. 
 

5. Pragnienie bycia pięknym stopnio-
wo zanika wraz z powtarzającymi się 
niechlubnymi czynami. Stopniowo 
stajemy się tym, co wybieramy, aż 
zdolność do bycia kimkolwiek innym 
zniknie z duszy.  
 

6. Podobnie skłonność do czynienia 
potwornych czynów maleje wraz z 
powtarzającymi się aktami 
samoofiarowania, aż chęć czynienia 
zła zniknie z duszy, a sama miłość 
stanie się w naszych oczach 
atrakcyjna.  
 

7. Miłość Chrystusa jest czynnikiem 
przemieniającym, dzięki któremu Bóg 
wyzwala nas z naszego potwornego JA 
i upiększa nas zmieniając nas w 
urocze stworzenia, którymi mieliśmy 
być.  
 

—Ty Gibson 

ani wzywający zmarłych; gdyż 
obrzydliwością dla Pana jest każdy, 
kto to czyni (Pwt 18:10-12). 
 
Czarownice służyły demonom, dlatego 
dzieciom Bożym nie przynosi chluby 
przebieranie się za wróżki, wiedźmy, 
duchy czy kościotrupy. Szkielet był 
symbolem boga zmarłych, czczonego 
przez czarownice i satanistów jako 
“rogaty bóg”, czyli szatan.  
Z kolei czaszki używano w wielu 
kulturach jako medium do 
nawiązywania kontaktu z duchami. 
 
Czy możemy wykorzystać Święto 
Zmarłych ku dobremu?  
Tak, bo możemy opowiedzieć naszym 
znajomym o sądzie Bożym, który 
zaskoczył ludzkość za dni Noego, 
kiedy to ostała się tylko jedna rodzina, 
gdyż była wierna Słowu Bożemu.  
 

Podobny sąd przyjdzie na ten świat 
przy powtórnym przyjściu Chrystusa, 
kiedy znów tylko garstka okaże się 
wierna przykazaniom Bożym (Ap 
12:17; 14:12).  
 

Jezus powiedział: „A jak było za dni 
Noego, tak będzie i za dni Syna 
Człowieczego” (Łk 17:26).  
 

Czy jesteś gotowy na Jego powtórne 
przyjście? 
  

—dr pr Alfred J. Palla (fragmenty) 



 

/ PL EN  

Starsi Diakoni /Leading Deacons 
 

Marek Fikiert   
Barbara Ostrowska   
 

Adsafe 
Estera Klauza  
 

Księgarnia Zborowa /Local ABC 
Marzena Kania  
 

Tabita /Tabitha Society 
Violetta Czapnik  0414 248 460 
 

Usługi Społeczne / Community Services 
Małgosia Kelly   
 

ADRA Community Café & Relief Centre 
Wojtek Klauza   

Starsi Zboru /Elders: 
 

Henry Wawruszak (Head )  
Jacek Patryarcha   
Ewa Grzelak   
 

Sekretarz Zboru / Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru / Church Treasurer 
Wojtek Klauza  51 
 

Dział Misyjny /Personal Ministry 
Henry Wawruszak   
 

Szkoła Sobotnia / Sabbath School 
 

Damian Wasilewski   
Marek Smalec   

do twoich usług  /  in your service  

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    

5 

29.10.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie na ZOOM  

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

03.11.21 Środa/Wed. –Spotkanie modlitewne na ZOOM  

05.11.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie na ZOOM  

5—6.11.21 Friday—Saturday –RENEW Women’s Conference online

14.11.21 Niedziela/Sunday –Polish Festival @ Federation Square 

  

        przed nami ...  /  upcoming events 

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

Podawanie ogłoszeń–do wtorku, 19:00 / Notices submission deadline: Tuesday, 9pm 
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_____________________________________ 

church news — October 30, 2021  

EN  

____________________________________________________________________________ 

Transfer Out 
Second Reading 
 

The Church Board recommended the 
Transfer Out of Daniel and Anna 
Selent into membership of the 
Burwood SDA Church. Their Letters 
of Transfer were sent to Burwood 
Church. 

We wish them all God’s blessings  
amongst the new church family. 

As Halloween approaches 
  
As Halloween approaches, here are 
seven reflections on the human  
obsession with monsters. 
  
1. We imagine and fear monsters 
because of the monstrous traits that 
exist in ourselves. Only what lies 
somewhere within us can exert power 
over us. 
  
2. Three of the most famous novels ever 
written—Frankenstein, The Picture of 
Dorian Gray, Dr. Jekyll and Mr. Hyde—
are monster stories that share a 
common plotline: we are conflicted 
beings with the capacity to become 
beautifully good or horrific-ally evil. 
  
3. We are simultaneously creatures of 
both monstrous and beautiful traits. 
Each of us is a double-self enigma 
moving at any given moment towards 
our worst or our best potential. 
 
4. Self-centeredness incrementally 
turns a human being into a  
monstrous version of him or herself, 
but as the monsterfication process 
proceeds the subject becomes gradually 
less aware it is happening and 
resistance wanes. 

5. The desire to be beautiful gradually 
vanishes with repeated ugly actions.  
We incrementally become what our 
choices are until the capacity to be 
anything different is gone from the soul. 
  

6. Likewise, the inclination to engage in 
monstrous deeds decreases with  
repeated acts of self-giving beauty, until 
the will to do evil is gone from the souls 
and love alone is attractive in our eyes. 
 
7. The love of Christ is the transform-
ing agent by which God liberates us 
from our monstrous selves and  
beautifies us into the lovely creatures 
we were meant to be. 
  

—Ty Gibson  

Are you interested? 
 

General Conference 
Reaffirming the Seventh-day Adventist 
Church’s Response to COVID-19 
 

If you want to read this document, 
please klick the link below: 
 
https://adventist.news/news/

reaffirming-the-seventh-day-adventist

-churchs-response-to-covid-19-1 

 

We are living in a time  
where Satan doesn’t  

even hide anymore, and the 
world still can’t see him! 

 

—Unknown  

https://adventist.news/news/reaffirming-the-seventh-day-adventist-churchs-response-to-covid-19-1
https://adventist.news/news/reaffirming-the-seventh-day-adventist-churchs-response-to-covid-19-1
https://adventist.news/news/reaffirming-the-seventh-day-adventist-churchs-response-to-covid-19-1
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The link to subscribe to IntraViCon is: 

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/4cd99fd8a01e/please-enjoy-this-latest-edition-of-
intravicon-4205525?e=b3e86e1296 

 

RENEW ONLINE! 
 

Friday November 5 @ 7:30pm     
Saturday November 6 @ 9:30am 
 

Where:   
Join Zoom Meeting    https://bit.ly/3b4qzzd   
  

Meeting ID: 353 909 8306   Passcode: 858262 
 

One tap mobile 
+61871501149,,3539098306#,,,,*858262# Australia 

 

 
We are excited to let you know that we will be holding an online conference in 

lieu of our RENEW retreat that normally happens down at Phillip Island!  
We were hopeful that we may have been able to gather together in person but 

due to the nature of things right now we decided to go ahead with an  
online event instead.  

I know what you may be thinking... yet another online program… 
aren’t we all over online programs?  

BUT I encourage you to give this one a chance — we have an  
amazing guest speaker in Suki Goonatilleke and rather than livestreaming this 

event it will be held over two interactive zoom sessions instead. 
  

What does this mean? It means you can be involved!  
You get to ask questions, discuss with other ladies, grow and share together on 

our theme of Authenticity!  
There are also prizes up for grabs for those that attend!  

conference announcements — IntraViCon 

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/4cd99fd8a01e/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-4205525?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/4cd99fd8a01e/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-4205525?e=b3e86e1296


 

next week: 
 
Piotr Stojkowicz  2.11 
Helena Żendarska  3.11 
Nika Mrozowski  6.11 
Arek Wrzos  6.11 

this week: 
 
Damian Czapski 25.10 
Renata Jadczuk 28.10 
Jacob Pete (Wrzos) 28.10 

____________________________________________________________________________ 


