Sunset times:

Today— 8:08pm
Friday, November 19— 8:14pm
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“Devote yourselves to prayer with an
alert mind and a thankful heart.”

„Bądźcie wytrwali w modlitwie, czujni
umysłem i wdzięczni sercem”.

—Colossians 4:2

—Kolosan 4:2 SŻ

NLT

▪▪▪
“Holy Spirit gives us eyes to see and
ears to hear what HE is saying and
doing. HE keeps us watchful. We
can stay in His presence, watching
and praying. We can receive all that
HE is offering us”.

▪▪▪
„Duch Święty daje nam oczy do
patrzenia i uszy do słuchania tego, co
mówi i robi. Utrzymuje w nas czujności.
Możemy przebywać w Jego obecności,
obserwując i modląc się. Możemy
otrzymać wszystko, co On nam oferuje”.

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

PL

program nabożeństwa / today’s service

EN

9:30am – Nabożeństwo PL / Church Service PL
Br Peter Hughes

Szkoła Sobotnia / Sabbath School
po kazaniu /after Polish Service

12:15pm Church service EN online
Br Peter Hughes

plan usługiwania

preaching schedule

13.11: – Br Peter Hughes
20.11: – Pr Roman Chalupka
27.11: – Pr Paweł Ustupski

13.11: – Br Peter Hughes
20.11: – Pr Trent Martin
27.11: – Pr Josh Stadnik

04.12: – Pr Roman Chalupka
11.12: – Pr Roman Chalupka

04.12: – Pr Josh Stadnik
11.12: – Pr Roman Chalupka

today’s offering

dzisiejsze dary
–Budżet Misji Światowej —
NADZWYCZAJNE OKOLICZNOŚCI (GK)

–Sabbath School Offering

–Dary Szkoły Sobotniej

–World Mission Budget — UNUSUAL
OPPORTUNITIES (GC)

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

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

dary zebrane 6 listopada

offering received November 6

Bezimienne: $150; $1 010; $200; $10
Szkoła Sobotnia: $211.00
PL Local budget: $230.00
Boża Spiżarka: $30; $10; $10; $20

Anonymous: $150; $1,010; $200; $10
Sabbath School: $211.00
PL Education: $230.00
Lord’s Pantry: $30; $10; $10; $20

—Dziękujemy za hojne dary

PL

ZOOM

—Thank you for your generosity

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

PL

informacje dla zboru — 13 listopada 2021
Delegaci na Zebranie
Wyborcze Konferencji

Dzisiejsze dary:
Budżet Misji Światowej—
Nadzwyczajne Okoliczności

(które odbędzie się w niedzielę,
21 listopada, poprzez zoom).
10 kwietnia 2021 Zbór odgłosował
następujące osoby:
Henryk Wawruszak, Ewa Grzelak,
Jacek Patryarcha, Marek Fikiert,
Sylvia Fikiert, Zbyszek Jankiewicz,
Estera Klauza, Wojtek Klauza,
Josh Stadnik, Claudia Vidot,
Przemek Wrzos.

Dary na Nadzwyczajne Okoliczności
dają Kościołowi ADS elastyczność w
szybkim reagowaniu na nagłe
potrzeby i wyjątkowe możliwości,
które otwierają się na całym świecie.
Oto dwa przykłady wykorzystania
tego rodzaju darów w ostatnich
latach:
1. Po masowej, ogólnokrajowej
kampanii ewangelizacyjnej w
Rwandzie ponad 110 000 osób
odpowiedziało na Boże przesłanie
miłości, przyjmując chrzest. Ale
przywódcy kościelni nie mieli
wystarczającej liczby kościołów, aby
pomieścić nowych wierzących ani
pieniędzy na zaspokojenie potrzeb!
Fundusze z darów na nadzwyczajne
okoliczności umożliwiły budowę tych
bardzo potrzebnych kościołów.
2. Kościół był w stanie przekazać
1 000 000 USD na szkoły w byłym
Związku Radzieckim, gdzie była pilna
potrzeba budowy lub naprawy budynków szkolnych. Bez tych darów wiele
dzieci w tamtym regionie dorosłoby
bez adwentystycznego wykształcenia.

Książka ta jest
darem Zarządu
Polonii Adwentystycznej w Australii dla
każdej rodziny
polskiego
pochodzenia w
naszych kościołach.
Nie zapomnijmy wziąć egzemplarza
tejże książki ze stolika przy wejściu
do kościoła i – miłej lektury!

Dzięki waszemu wsparciu kościół
będzie w stanie odpowiedzieć na nowe
możliwości, które zwiększą wpływ
Bożej misji na całym świecie.

Arek opuszcza nas na nieograniczony
czas...
Arku, życzymy Ci wygodnej podróży,
dużo radości, dobrej pogody, zdrowia
i bagażu błogosławieństw Bożych
podczas podróży i pobytu w Europie!
I — nie zapomnij wrócić!
Jesteś bardzo potrzebny...
Dziękujemy Ci za dotychczasową
sumienną pracę w zespole medialnym

—IntraViCon

Gdzie są dzisiaj
nasi pastorzy?
Pr Roman jest w zborze Warnambool
prezentując Wystawę Biblii
Pr Josh służy Słowem Bożym w
kościele Pakenham.
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—Rodzina zborowa

Uzdrowienie szeptem

mam na to pieniędzy, poza tym dr
Mark mieszka w innym mieście.
Bóg nadal nie odpowiedział na moją
modlitwę, ale wiem, że pomoże... i nic
nie złamie mojej wiary.

Dr Mark był znanym onkologiem.
Pewnego dnia udał się samolotem na
ważną konferencję w innym mieście,
gdzie miał otrzymać nagrodę w
dziedzinie medycyny.
Jednak godzinę po starcie doszło do
awaryjnego lądowania na pobliskim
lotnisku.
Lekarz wynajął samochód, aby dostać
się na konferencję.

Osłupiały i oniemiały dr Mark po
prostu wybuchnął płaczem.
Wyszeptał:
—Bóg jest wspaniały…
Pamiętał wszystko, co mu się dzisiaj
przydarzyło: awarię samolotu, ulewny
deszcz, przez który zbłądził; a
wszystko to wydarzyło się dlatego, że
Bóg nie tylko odpowiedział na
modlitwę kobiety, ale także dał jemu
szansę wydostania się z materialnego
świata i dał mu możliwość pomocy
biednym nieszczęśliwym ludziom,
którzy nie mają nic poza modlitwą…

Wkrótce po jego odjeździe pogoda się
pogorszyła i rozpętała się gwałtowna
burza. Z powodu ulewnego deszczu
Internet zniknął w nawigatorze, Mark
skręcił w złą ulicę i zgubił się. Po
dwóch godzinach poszukiwania drogi
poddał się. Czuł się głodny i strasznie
zmęczony, więc postanowił poszukać
miejsca na nocleg. Natknął się na
mały dom. Zdesperowany wysiadł z
samochodu i zapukał do drzwi.
Otworzyła kobieta.

—fb, Galaktyczna Przystań Mocy

Wyjaśnił o co chodzi i poprosił ją o
skorzystanie z telefonu. Kobieta
powiedziała mu jednak, że nie ma
telefonu, ale może wejść i poczekać,
aż pogoda się poprawi.
Głodny, mokry i zmęczony lekarz
przyjął jej ofertę i wszedł. Kobieta
przygotowała mu gorącą herbatę i
powiedziała, że pójdzie się pomodlić.
Dr Mark uśmiechnął się i powiedział,
że wierzy tylko w ciężką pracę.

Polonijne spotkania

każdy piątek, godz. 7pm
12 listopada—pr Jacek Matter
Kod: 547 866 4236

Zebrania modlitewne

/razem ze Zborem Wantirna/
ŚRODY, godzina 7pm
Kod: 547 866 4236

Siedząc przy stole i popijając herbatę,
obserwował, jak w przyćmionym
świetle świec kobieta modli się przy
łóżeczku. Zrozumiał, że potrzebuje
ona pomocy, więc kiedy skończyła się
modlić, zapytał:
—Czego właściwie chcesz od Boga?
Czy myślisz, że Bóg kiedykolwiek
wysłuchuje twoich modlitw?
Kobieta uśmiechnęła się smutno i
powiedziała:
—Dziecko w łóżeczku to mój syn,
który cierpi na rzadki typ raka i jest
tylko jeden lekarz— nazywa się
Mark—który może go wyleczyć, ale nie

Polskie audycje radiowe
każda ŚRODA 22.00 –23.00
na falach 92.3 FM

Wantirna Polish SDA Church
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przed nami ... / upcoming events
12.11.21 Piątek/Friday

–Polonijne spotkanie na ZOOM

14.11.21 Niedziela/Sun.

–Polish Festival @ Federation Square—online

15.11.21 Pon./Monday

–ADRA Community Café & Relief Centre

17.11.21 Środa/Wed.

–Spotkanie modlitewne na ZOOM

19.11.21 Piątek/Friday

–Polonijne spotkanie na ZOOM

20.11.21 Sabat/Sabbath –Zjazd Okręgowy online/Online Regional

21.11.21 Niedz./Sunday

–Zebranie Wyborcze/Vic Constituency Meeting on ZOOM

01.12.21 Środa/Wed.

–Road to Bethlehem begining

do twoich usług / in your service
Starsi Zboru /Elders:
Henry Wawruszak (Head )
Jacek Patryarcha
Ewa Grzelak
Sekretarz Zboru / Church Clerk
Marzena Kania

Starsi Diakoni /Leading Deacons
Marek Fikiert
Barbara Ostrowska
Adsafe
Estera Klauza
Księgarnia Zborowa /Local ABC
Marzena Kania
Tabita /Tabitha Society
Violetta Czapnik
Usługi Społeczne / Community Services
Małgosia Kelly
ADRA Community Café & Relief Centre
Wojtek Klauza

Skarbnik Zboru / Church Treasurer
Wojtek Klauza
Dział Misyjny /Personal Ministry
Henry Wawruszak
Szkoła Sobotnia / Sabbath School
Damian Wasilewski
Marek Smalec

Church Bulletin: Grażyna Jankiewicz 0418 595 414 graciela6@gmail.com
Podawanie ogłoszeń–do wtorku, 19:00 / Notices submission deadline: Tuesday, 9pm

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
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church news — November 13, 2021
Delegates for Constituency
Meeting at Victorian Conference

Today’s Offering:

voted by church on April 10, 2021:
Henry Wawruszak, Ewa Grzelak,
Jack Patryarcha, Marek Fikiert,
Sylvia Fikiert, Bill Jankiewicz,
Estera Klauza, Wojtek Klauza,
Josh Stadnik, Claudia Vidot,
Przemek Wrzos.

World Mission Budget — UNUSUAL
OPPORTUNITIES
The Unusual Opportunities Offering
on 13 November gives the SDA
Church the flexibility to rapidly
respond to sudden needs and unique
opportunities that open up around
the world. Here are two examples of
how this offering has been used in
recent years:
—Following a massive, nationwide
evangelistic campaign in Rwanda,
more than 110,000 people responded
to God’s message of love by being
baptized. But church leaders didn’t
have enough churches to house the
new believers or the money to supply
the need! Funds from the Unusual
Opportunities Offering enabled those
much needed churches to be built.
—The church was able to give
US$1,000,000 for schools in the
former Soviet Union that urgently
needed to be built or repaired.
Without the Unusual Opportunities
Offering, many of the children in the
region would have grown up without
ever receiving an Adventist education.

If you come from a
Polish background
and have Polishspeaking (reading)
family members who
would be interested in
this book, please take
a copy from the
entrance desk in the church foyer and
give it to them. May they enjoy the
reading!

With your support, the church will be
able to respond to new opportunities
that will increase the impact of God’s
mission throughout the world.

Arek leaves us for an unspecified
duration ...
Dear Arek,
You will be missed, but we know you
will have a wonderful time. Enjoy
every second of it. May your voyage be
blessed and may the Lord put a
shield of protection around you to
keep you safe and well.
Don’t forget to come back, because we
need you! Thank you for your diligent
work in the media team so far.

—IntraVicOn

Where are our
Pastors today?
Pr Roman is in Warnambool Church
presenting Bible Expo.
Pr Josh is preaching in Pakenham
Church.
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—Church family

conference announcements — IntraViCon

To read this week’s IntraVicon click the link below:
https://mailchi.mp/0dbb2808bd4b/please-enjoy-this-latest-edition-ofintravicon-4213969?e=b3e86e1296
The link to subscribe to IntraViCon is:
Sign up for News and Announcements from around the Conference
(mailchi.mp)

ONLINE REGIONAL Sabbath 20 November
@ 9:30 am —12:30pm

Save the date for a special online regional
‘No Fear In Love’ with guest speaker,
newly appointed Australian Union Conference
President, Pr Terry Johnson.
For more information go to: vic.adventist.org.au
A link to the program will be available shortly.

VIC CONSTITUENCY MEETING
Sunday 21 November 2021

The Victorian Constituency Meeting will be held Sunday 21 November via
zoom. If you are a nominated delegate please ensure to check your emails to
keep updated. If you haven’t received any correspondence as yet please
contact carolyncalais@adventist.org.au

ROAD TO BETHLEHEM
Beginning Wednesday Dec 1
Road to Bethlehem is excited to take you on a journey for 31 days as the
celebration of the Advent story is rediscovered again this year.
Beginning December 1, the virtual site will go live providing daily video stories,
fun activities and great conversations.
For more information go to: vic.adventist.org.au

Adventist employment opportunities are
available at the Conference website:
Vic.Adventist.org.au
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“The waters of Baptism are
a witness to the testimony of a
heart that is following Jesus.”
“Wody chrztu są świadkiem
deklaracji serca idącego za
Jezusem”.

of Sara Mrozowski and Matt Patryarcha
last Sabbath, November 6, 2021
May this Baptism Day be only the begining of a lifetime filled with the
blessings of faith, hope and love.
Congratulations on your Baptism!

____________________________________________________________________________

this week:
Ania Kania 8.11
Elisha Klauza 8.11
Jacek Patryarcha 9.11
Basia Przychodzka 9.11
Marie Wawruszak 9.11
Krysia Ciz 10.11

Aniela Wójcik 11.11
Estera Mrozowska 13.11
Basia Ostrowska 13.11
Jola Zacharzewska 13.11
next week:
Grażyna Pinkowska 16.11

