Sunset times:
Today — 8:46 pm
Friday January 14— 8:44 pm

Bulletin
2 / 2022

January 8 / 8 stycznia

„Wszelką troskę swoją złóżcie na
Niego, gdyż On ma o was staranie”.

“Cast all your anxiety on Him,
because He cares for you.”

—1 Piotra 5:7

—1 Peter 5:7

Biblia Mesjańska

Berean Study Bible

„Gdy wkraczamy w nowy rok ze wszystkimi jego niewiadomymi, obyśmy
zawsze pamiętali, że Bóg troszczy się o
nas, kocha nas i chce, abyśmy — zmagając się z życiowymi trudnościami —
polegali zawsze na Nim. Niech ON wam
błogosławi w nadchodzącym roku we
wspólnej pracy dla Niego. Miłego 2022!”

“As we head into the new year with
all its unknowns, may we always be
mindful that God cares for us, loves
us and wants us to rely on Him as
we navigate life’s struggles. May
God continue to bless you in the
coming year as we work together for
Him. Happy New Year!”

—Konferencja Wiktoriańska

—INTRAVICON
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Szkoła Sobotnia – godzina 9:30
Nabożeństwo (kazanie) – godz. 11:00

No English service today
There will be no live stream

—Obowiązuje założenie maseczki —
chyba że ktoś jest zwolniony z
powodów zdrowotnych.

—Masks should be worn — unless
someone is exempted for health
reasons.

—Pamiętajmy o obowiązku
rejestracji przy wejściu do kościoła.

—Kindly scan the QR code when
you check in for church.

program nabożeństwa

service program

preaching schedule

plan usługiwania
08.01: – Pr Jan Krysta
15.01: – Pr Roman Chalupka
22.01: – Pr Paweł Ustupski
29.01: – Pr Roman Chalupka

08.01: – No service — SUMMER CAMPS
15.01: – No service — SUMMER CAMPS
22.01: – Pr Stephen Cha
29.01: – Pr Josh Stadnik

dary

offering

dzisiaj

today

—Szkoła Sobotnia (programy misyjne)
—Budżet lokalnego zboru

—Sabbath School (mission programs)
—Local church budget

za tydzień — 15 stycznia

next week—January 15

—Szkoła Sobotnia
—Budżet lokalnego zboru

—Sabbath School
—Local church budget

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

Niech światło jasniejące ze Słowa Bożego będzie błogosławieństwem
dla każdego uczestnika dzisiejszego nabożeństwa.
Let the light shining from the Word of God be a blessing for
each person participating in the service today.
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informacje dla zboru — 8 stycznia 2022

Ku Pamięci

Transfer członkostwa

Sobota 8 stycznia, godz. 14:00, Oakleigh
Uprzejmie informuję, że w najbliższą
sobotę, 08.01.2022, o godz. 2:00pm
będzie miał miejsce specjalny
program w Oakleigh, poświęcony
pamięci Tych, którzy w roku 2021
odeszli z tego kościoła. Z powodu
licznych ograniczeń niektóre pogrzeby
odbyły się w bardzo kameralnym
gronie. Chcemy więc jeszcze raz
docenić obecność Tych Drogich
Współwyznawców.
Zapraszam w imieniu Zboru w
Oakleigh.
—pr Paweł Ustupski

Drugie powiadomienie

Rada Zboru rekomenduje do
odgłosowania przekazanie LISTU
ZBOROWEGO dla siostry Eweliny
Pytel do Zboru Kościoła ADS w
Pszczynie, Polska.
Głosowanie będzie miało miejsce
dzisiaj, 8 stycznia 2022, podczas
nabożeństwa.
—Sekretarz Zboru

____________________________________________________________________________

Gdzie trafiają nasze dary?
Szkoła Sobotnia: dary składane w Szkole Sobotniej trafiają do programów i
projektów misyjnych na całym świecie.
Funduszami tymi operuje Zarząd Kościoła z siedzibą w Waszyngtonie.
Dary 13. soboty: 25% środków otrzymanych z darów 13. soboty przeznacza
się na wyznaczone Światowe Projekty Misyjne, jak to jest pokazane na
ostatniej stronie podręcznika do lekcji Szkoły Sobotniej.
Reszta jest wykorzystywana do zasilenia budżetu Misji Światowej.
Dary lokalnego zboru: dary te wykorzystywane są na pokrycie kosztów
utrzymania lokalnego kościoła.
To, co zostało zebrane, jest przeznaczone na utrzymanie budynków, sprzętu
i terenów kościelnych.
Dary te pozwalają na dotarcie do lokalnych społeczności i na prowadzenie
programów kościoła.
Edukacja: Dary otrzymane na edukację idą bezpośrednio na wspieranie
szkolnictwa adwentystycznego.
Szkoły adwentystyczne zapewniają troskliwą, uczącą społeczność, która
duchowo i akademicko wyposaża i inspiruje uczniów do czynienia zmian.
Szkoły adwentystyczne promują doskonałość, wspierają rozwój i inspirują
życie do służby.
—NNSW-Offering-Schedule
3

Prosty okrąg

Polonijne spotkania
każdy piątek, godz. 7pm
Kod: 547 866 4236

Okrężną drogą Bóg prowadzi do celu
wyznaczonego.
Okrężną drogą doprpwadzi nas do
celu Swojego.
Lecz po co drogi nakładać — prosta
też do celu.
Mapy tylko rozkładać, a dojdzie nas
wielu.
Poszedłem drogą moją, łatwiejsza się
wydawała.
Miałem mapę swoją, lecz ona kłamała
Droga prosta miała być szybsza i
łatwiejsza,
Miało się wspaniale żyć, trudność
miała być mniejsza.
Na prostej drodze się zgubiłem,
Gdzie teraz — w którą stronę.
W myślach bój toczyłem, gdzie ja
teraz stoję.
Okrężna droga bezpieczna,
Najlepsza ze wszystkich dróg.
Prowadzi nas miłość wieczna
Odwieczny — Potężny Bóg.

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

Kto z mojego otoczenia
potrzebuje właśnie dziś
dobrego słowa,
kogo mam szczerze
objąć ramieniem,
obdarzyć
czułym
spojrzeniem?

—Andrzej Tomasiuk

Recepta na dobry rok
—Bierzemy

12 miesięcy, oczyszczamy
je dokładnie z goryczy, chciwości,
małostkowości i lęku,
—Rozkrajamy każdy miesiąc na 30
lub 31 części tak, aby zapasu
wystarczyło dokładnie na cały rok.
—Każdy dzień przyrządzamy osobno z
jednego kawałka pracy i dwóch
kawałków pogody i humoru.
—Do tego dodajemy trzy duże łyżki
nagromadzonego optymizmu,
łyżeczkę tolerancji, ziarenko ironii i
odrobinę taktu.
—Następnie całą masę polewamy
dokładnie dużą ilością miłości.
—Gotową potrawę przyozdabiamy
bukietem uprzejmości i podajemy
codziennie z radością i filiżanką
dobrej, orzeźwiającej herbaty.
Błogosławionego Nowego Roku!
—Autor nieznany

Znam sekret posiadania wspaniałego
2022 roku i jestem skłonny podzielić
się nim z wami, chociaż myślę, że już
go znacie.
Kochaj ludzi mocno — rodzinę,
przyjaciół i zupełnie obcych — a
wszystko inne będzie pełne sensu,
cudów i mocy generującej szczęście.
Jezus wyjaśnił sekret dobrze
prowadzonego życia w ten sposób:
„Dawajcie, a będzie wam dane; miarę
dobrą, natłoczoną, potrzęsioną i
przepełnioną dadzą w zanadrze
wasze” (Łukasz 6:38).
Otóż to.
Oto sekret.
Prawo miłości, zasada wzajemności,
konstytucja przymierza królestwa
Chrystusa.
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—Ty Gibson
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przed nami ... / upcoming events
07.01.21 Piątek/Friday

–Polonijne spotkanie ZOOM PL

14.01.22 Piątek/Friday

–Polonijne spotkanie ZOOM PL

26.01.22 Środa/Wednesday –Australia Day Public Holiday
31.01.22 Pon/Monday

–Pierwszy dzień szkoły/First Day of School

01.02.22 Wtorek/Tuesday

–Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

07.02.22 Pon./Monday

–ADRA Community Café & Relief Centre Re-Opening

14.03.22 Pon./Monday

–Labour Day Public Holiday

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
Służba Kobiet /Women’s Ministries
Ewa Jozwiak
Tabita /Tabitha Society
Violetta Czapnik
Usługi Społeczne / Community Services
Małgosia Kelly
ADRA Community Café & Relief Centre
Wojtek Klauza

Skarbnik Zboru / Church Treasurer
Wojtek Klauza
Księgarnia Zborowa /Local ABC
Marzena Kania
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

Wszystkim czytelnikom Biuletynu — miłych urlopów
i okresu świątecznego oraz wspaniałych doświadczeń z naszym Bogiem!
To all Bulletin readers — wishing you an abundantly blessed holiday
season and the most wonderful experiences with our Lord.
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church news — January 8, 2022

The Top Ten Predictions for
2022

Transfer Out—2nd Reading
The church board recommended the
membership transfer of Ewelina Pytel
to Pszczyna SDA Church, Poland.
The Second Reading and Voting will
take place today, during Church
Service.
—Church Clerk

01. The Bible will still have all the
answers.
02. Prayer will still work.
03. The Holy Spirit will still move.
04. God will still inhabit the praises
of His people.
05. There will still be God-anointed
preaching.
06. There will still be singing of
Praise to God.
07. God will still pour out blessings
Upon His people.
08. There will still be room at the
Cross.
09. Jesus will still love you.
10. Jesus will still save the lost.

Where do my offerings go?
Sabbath School: offerings given in
Sabbath School go to mission
programs and projects all around the
world. These funds are administered
by the Church headquarters in
Washington.
13th Sabbath offering: 25% of the
funds received for 13th Sabbath
offering go to nominated World
Mission Projects as shown on the
back of your quarterly lesson
pamphlet. The balance is used for
World Mission Budget. (
Local Church offering: used for the
running costs of the local church.
What is given will be used for the
maintenance of the church buildings,
equipment and grounds. It also
provides the money required to run
the programs of the church and
reach out to the local community.
Education: Offerings received for
Education will go directly to
supporting the work of Adventist
Education. Adventist schools provide
caring, learning communities that
spiritually and academically equip,
challenge and inspire students to
make a difference. Adventist schools
promote excellence, nurture growth
and inspire a life of service.
—NNSW-Offering-Schedule

Isn’t it great To Remember Who Is
Really In Control, and that; “the
Word of the Lord endures forever.”
(1 Peter 1:25)
—coffeetimewithgod

The New Year’s Cake
—Stir together golden dreams of hope.
—Add a cup of New Year’s light.
—Catch flakes of Heaven’s drifting

snow, to make the mixture pure and
white.
—Add to it a stirring of Angels’ Wings,
Bearing Joy, Love, and Inspiration.
—Blend into the mix a Prayer of Hope
to God for the souls of every nation.
—Frost your cake with Loving
Kindness, and then to make it
especially nice
—Give a large serving to the world;
And Peace on Earth with every slice!
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—Author Unknown

I know the secret of having
an epic 2022, and I am
inclined to share it with you,
although I think you already know it.
Love people well—family, friends, and
complete strangers—and everything
else will be ram-packed full of
meaning, wonder, and happinessgenerating power. Jesus explained
the secret to a well-lived life like this:
“Give, and it will be given to you: good
measure, pressed down, shaken
together, and running over will be put
into your boso.” (Luke 6:38).
That’s it.
That’s the secret.
The law of love, the principle of
reciprocity, the covenant constitution
of the kingdom of Christ.

Generations Of Grace
The Earth, at least, has made an
orbit—elliptical and brilliant, 600
million sprawling miles—since last
we looked at January 1st. But there
has been no grand trajectory to how
we’ve lived the dimming year.
We’ve muddled through our COVID
time with half a heart and frequent
doubts. How much should we commit
when everything seems tenuous, so
capable of multiple bad endings? We
dare not lean far forward: experience
says we can’t lean back. Time gallops
when we need it slow; it crawls when
we are stuck and sore. Relationships
still fray with distance; some are too
far away, and some too close.

—Ty Gibson

INTRAVICON
(conference announcements)

And so we turn to that one place that
is both safe and full of grace: “Lord,
You have been our dwelling place in
all generations” (Psalm 90:1).

When the story of our past is painful;
When our future is unsure;
Only God, who lives forever,
Offers grace that will endure.
He who measures time by eons has
no measure for His love. “I have loved
you, My people, with an everlasting
love,” the Father says to all who
choose His reign. “With unfailing love
I have drawn you to Myself” (Jer
31:3).

To read this week’s IntraVicon click
the link below:
https://mailchi.mp/3b7aad34d027/
please-enjoy-this-latest-edition-ofintravicon?e=b3e86e1296

Walk into 2022 assured of God’s
deep, lasting care for you.
And stay in grace.
—Bill Knott, Editor/Executive Publisher of
Adventist Review
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The link to subscribe to IntraViCon:
Sign up for News and Announcements
from around the Conference
(mailchi.mp)

Wstępując w nowy rok, idźmy z niezachwianą wiarą w sercu.
Złóżmy nasze troski i zmartwienia w bezpieczne ręce Boże.
Ufajmy Jego mądrości, choć może nie do końca rozumiemy
Jego plan dla nas.

As we journey into the new year let us walk with
unwavering faith in our hearts.
Let us place our cares and worries in God’s safe hands.
Let us trust His wisdom though we may not understand His plan.

____________________________________________________________________________

Kamil Podsiadły 9.1
Alina Widuch 9.1
Wioletta Czapnik 13.1
Daniela Niewiadomska 15.1

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

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

