
 

 

Bulletin 
5 / 2022 

 

January 29 / 29 stycznia  

Sunset times: 
 

Today — 8:36pm 
Friday February  4— 8:31 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 
 Associate / Youth Pastor:  Josh Stadnik  M  0430 412 418 

„Przestańcie martwić się o cokolwiek. Ra-
czej w każdej sprawie, gdy się modlicie i 
prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie 
swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, któ-
rego nie ogarnie żaden umysł, będzie w 
Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc 
oraz myśli”.                       —Filipian 4:6-7   BPL 

 
„Bóg mówi nam, abyśmy się nie trwożyli 
―jest to nakaz, a nie sugestia. Kiedy po-
zwalamy, by ogarnął nas niepokój, de-
monstrujemy naszą niepewność wobec 
Boga i Jego obietnic. Jak ufamy Bogu? 
Przez modlitwę i dziękczynienie. W tym 
tygodniu, kiedy zaczną pojawiać się pro-
blemy, poświęćmy chwilę na zastanowienie 
się nad tym wersetem. Pamiętajmy, że 
znamy Boga, który jest o wiele większy 
niż jakiekolwiek problemy, z którymi mo-
żemy się zmierzyć, a od którego dzieli nas 
tylko modlitwa”.                           —INTRAVICON 

“Do not be anxious about anything, but 
in every situation, by prayer and 
petition, with thanksgiving, present your 
requests to God. And the peace of God, 
which transcends all understanding, will 
guard your hearts and your minds in 
Christ Jesus.”       —Philippians 4:6-7   ESV 

 
“God tells us not to be anxious―this is 
a command not a suggestion. When 
we allow anxiety to take a hold of us, 
we are demonstrating our uncertainty 
towards God and His promises. How 
do we trust in God? Through prayer 
and thanksgiving. This week, when 
problems start to arise, take a 
moment to reflect on this verse. 
Remember that we know a God who is 
so much bigger than any problems we 
may face and He is only a prayer 
away.”                                       —INTRAVICON 

https://www.dandypolish.org.au/
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English Service @ 12:30pm 
 

Pr Josh Stadnik  
 
 

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

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

 

Szkoła Sobotnia – godzina 9:30  
 

Nabożeństwo (kazanie) – godz. 11:00 
 
 

 
 

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

—Pamiętajmy o obowiązku 
rejestracji przy wejściu do kościoła. 

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. 

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  

—Szkoła Sobotnia (programy misyjne) 
 

—Edukacja 

—Sabbath School (mission programs) 
 

—Education 

Dzisiaj 29 stycznia Today January 29 

—Szkoła Sobotnia 

—Budżet lokalnego zboru  
—Sabbath School  

—Local church budget 

za tydzień — 5 lutego next week—February 5 

dary offering 

29.01: – Pr Josh Stadnik 
 
05.02: –  
12.02: –  
19.02: – Pr Josh Stadnik 
26.02: – Pr Jayden Croft 

29.01: – Pr Roman Chalupka 
 
05.02: – Pr Josh Stadnik 
12.02: – Pr Roman Chalupka 
19.02: – Br Bruce 
26.02: – Pr Roman Chalupka 

plan usługiwania preaching schedule 

 service program EN  program nabożeństwa                 PL 
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informacje dla zboru — 29 stycznia 2022 

PL 
Dziesięć Dni Modlitwy 
Drodzy Bracia i Siostry w Panu! 

Każdy wierzący chrześcijanin wie o 
jednym i jest tego całkowicie pewien – 
przyszło nam żyć nie tylko w cieka-
wych i trudnych czasach, ale w czasach 
na pewno bliskich  powrotu naszego 
Pana. Oczywiście, że nikt nie zna dnia 
ani godziny, nikt też nie zna scenariu-
sza na dalsze dni. Ale jedno znamy i 
wiemy: MAMY CUDOWNEGO, WSPANIA-
ŁEGO I WSZECHMOCNEGO BOGA!  
 

Nasz Pan widzi nas, nasze kłopoty, 
trudności, coraz częstsze zachorowania 
i gwarantuje nam to, co najważniejsze: 
„Kto ma Syna, ma żywot” (1 Jana 5,12). 
Właśnie pamiętając o tym, chcemy 
przyłączyć się do programu 10 dni 
modlitw. To nie ma znaczenia, że na 
większości miejsc dni te już się zakoń-
czyły, my możemy je kontynuować. 
Niech nasze modlitwy trwają! 
 

Program „10 dni modlitwy”, przygoto- 
wany przez Generalną Konferencję 
Kościoła, zatytułowany został: 
„Trójanielskie wezwanie do modlitwy”. 
Prowadzimy je w każdy poniedziałek, 
środę i sobotę o godzinie 19.00 (7pm) 
poprzez internetowy program ZOOM, 
wykorzystywany ostatnio dla spotkań 
polonijnych. Rozpoczęliśmy w  ponie-
działek 17 stycznia.  
 

Piszę te słowa, aby całym sercem 
zachęcić Was do udziału, wszystkich, 
kto tylko może, bo jeśli nie połączy nas 
modlitwa, to jak sobie poradzimy 
każdego dnia? Jeśli nie będziemy blisko  
z Panem, to jaką mamy przyszłość?  
 

Ważne sprawy, więc chcemy o nich  
mówić i modlić się wraz z Wami. 
Zapraszam raz jeszcze.  
 

Przypominam numer identyfikacyjny 
programu Zoom: 547 866 4236. 

 

    ( https:/adventistchurch.zoom.us/j )  
 

Módlmy się, rozmawiajmy z sobą, 
budujmy się wzajem i śpiewajmy ku 
Bożej chwale!        —Pastor Roman Chalupka  

https://
cdn.ministerialassociation.org/docs/
tendaysofprayer2022/
Languages/10%20Dni%20Modlitwy%
202022%20(Polish).pdf 

Materiały do 10 Dni Modlitwy 2022  
w j. polskim można pobrać klikając na 
poniższy link: 

Wszelkie uwagi i punkty na agendę 
proszę kierować do Sekretarza Zboru, 
do soboty wieczór 29 stycznia, (czyli 
dzisiaj).   
Proszę powiadomić Sekretarza Zboru  
o niemożliwości uczestniczenia w 
zebraniu.                        
 

—Marzena Kania 

Zebranie Rady Zboru 
 

Wtorek 1 lutego 2022, godz. 6:30pm 

 
MODLITWA 

 

Najstarsza forma komunikacji 
bezprzewodowej.  

Zero odrzuconych połączeń. 

https://cdn.ministerialassociation.org/docs/tendaysofprayer2022/Languages/10%20Dni%20Modlitwy%202022%20(Polish).pdf
https://cdn.ministerialassociation.org/docs/tendaysofprayer2022/Languages/10%20Dni%20Modlitwy%202022%20(Polish).pdf
https://cdn.ministerialassociation.org/docs/tendaysofprayer2022/Languages/10%20Dni%20Modlitwy%202022%20(Polish).pdf
https://cdn.ministerialassociation.org/docs/tendaysofprayer2022/Languages/10%20Dni%20Modlitwy%202022%20(Polish).pdf
https://cdn.ministerialassociation.org/docs/tendaysofprayer2022/Languages/10%20Dni%20Modlitwy%202022%20(Polish).pdf
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_____________________________________ 

Polskie audycje radiowe 

każda  ŚRODA   22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

Polonijne spotkania  
każdy piątek, godz. 7pm 
https:/adventistchurch.zoom.us/j  
 

Kod:  547 866 4236 

                     

                  Drodzy Basiu i Piotrze 
                          Stojkowicz 
 
        

       Gdy rozpoczynacie nowy 
       etap życia – życzymy Wam,  
       aby Wasze nowe miejsce 
       było pełne pięknych chwil  
       i abyście się cieszyli  zdrowiem 
       i błogosławieństwem od Pana.  
 
 

    Dziękujemy za Waszą służbę,  
    przyjaźń i oddanie naszemu  
    Zborowi.  

 
  „A oto Jam jest z tobą i będe cię  
  strzegł wszędzie, dokądkolwiek 
  pójdziesz...”     —Genesis 28:15 

 
 

 
   —Rodzina Zborowa Dandenong 

Czy rozumiem Modlitwę 
Pańską? 
 

Czy powinienem mówić „Ojcze”, jeśli 
nie zachowuję się tak, jak syn. 
Czy powinienem mówić „nasz”, jeśli 
zanurzam się w swoim egoiźmie. 
Czy powinienem mówić „który jesteś  
w niebie”, jeśli myślę tylko o rzeczach 
ziemskich. 
Czy powinienem mówić „niech się 
święci imię Twoje”, jeśli Go nie szanuję. 
Czy powinienem mówić „niech 
przyjdzie królestwo Twoje”, jeśli 
jestem zbyt zajęty sprawami 
materialnymi. 
Czy powinienem mówić „niech się 
stanie wola Twoja”, jeśli nie przyjmuję 
tego, co bolesne. 
Czy powinienem mówić „chleba 
naszego powszedniego daj nam, jeśli 
nie troszczę się o głodnych”.  
Czy powinienem mówić „przebacz 
nam nasze winy”, jeśli w sercu mam 
gniew do swego brata.  
Czy powinienem mówić „zachowaj nas 
od złego”, jeśli nie chcę odrzucić zła.  
Czy powinienem mówić AMEN, jeśli 
nie przyjmuję poważnie słów 
modlitwy „Ojcze Nasz”. 
 

—Autor nieznany 

Cisza 
 

Lubię, gdy jest cicho... 
Ale tak cicho po Bożemu... 
Gdy słychać tylko... 
Szum wiatru... 
Szelest liści na drzewach... 
Śpiew ptaków... 
Lubię, gdy jest cicho... 
Wtedy słychać dobrze... 
słowa Boga... 
Bóg przemawia... 
Gdy ziemia słucha... 
 

—adonai.pl 

Miłość jak słońce: ogrzewa świat cały 
I swoim blaskiem ożywia różanym, 

W głębiach przepaści,  
w rozpadlinach skały 

Dozwala kwiatom rozkwitnąć 
wonianym 

I wyprowadza  
z martwych głazów łona 

Coraz to nowe  
na przyszłość nasiona. 

 
—Adam Asnyk 

_____________________________________ 
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/ PL EN  
28.01.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

29.01.21 Sobota/Saturday –10 Dni Modlitwy ZOOM PL  6

31.01.22 Pon./Monday –Pierwszy dzień szkoły/First Day of School

31.01.22 Pon./Monday –10 Dni Modlitwy ZOOM PL  7

01.02.22 Wtorek/Tuesday –Zebranie Rady Zboru/Church Board Meeting

02.02.22 Środa/Wednesday –10 Dni Modlitwy ZOOM PL  8

04.02.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

05.02.22 Sobota/Saturday –10 Dni Modlitwy ZOOM PL  9

07.02.22 Pon./Monday –ADRA Community Café & Relief Centre  Re-Opening

07.02.22 Pon./Monday –10 Dni Modlitwy ZOOM PL  10

14.03.22 Pon./Monday –Labour Day Public Holiday

        przed nami ...  /  upcoming events 

do twoich usług  /  in your service  

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

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

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   

Starsi Zboru /Elders: 
 

Henry Wawruszak (Head )  
Jacek Patryarcha   
Ewa Grzelak   
 

Sekretarz Zboru / Church Clerk 
Marzena Kania   
 

Skarbnik Zboru / Church Treasurer 
Wojtek Klauza   
 

Księgarnia Zborowa /Local ABC 
Marzena Kania  
 

Szkoła Sobotnia / Sabbath School 
 

Damian Wasilewski   
Marek Smalec   

 

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  ‒  January 29 

EN 

INTRAVICON 
(conference announcements)  

 

Secrets of Prophecy  
 

Free webinar series     
Starts 28 January 7pm 
 

Weekly Friday 7pm (AEDT) sessions 
include: 
▪Who Will Control The World  ▪Signs 
Of The Times  ▪How Will The World 
End ▪The War Zone ▪Who Is The 
Antichrist  ▪The Final Superpower 
▪Mark of the Beast  ▪Life After Death 

Contact:  
Dave Smith on 0419 292 891  
Email: 
dave@marlinswimschool.net.au 
 

Join Zoom Meeting: 
https://us02web.zoom.us/
j/86750022544?
pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYI
JnQVNKZz09 
 

Meeting ID: 867 5002 2544      
Passcode: 708400 

Church Board Meeting  
 

Tuesday, February 1 @ 6:30pm 

Please send any agenda items for 
consideration to Church Clerk by 
Saturday January 29, ie. today.  
 

If you are not able to attend—  
please notify Church Clerk.  
 

 

—Marzena Kania 

10 Days of Prayer  2022 

Download Material 
 

To read 10 Days of Prayer 2022 
Material, click the link below: 

https://

www.adventistnaija.com/2021/11/10

-days-of-prayer-january-5-15-2022-
download-material.html 

 

Prayer delights God’s ear; 
It melts His heart. 

 

—Thomas Watson 

https://us02web.zoom.us/j/86750022544?pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYIJnQVNKZz09
https://us02web.zoom.us/j/86750022544?pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYIJnQVNKZz09
https://us02web.zoom.us/j/86750022544?pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYIJnQVNKZz09
https://us02web.zoom.us/j/86750022544?pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYIJnQVNKZz09
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=d8c1e1196f&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=fbf7dbca1e&e=8833dbfcca
https://www.adventistnaija.com/2021/11/10-days-of-prayer-january-5-15-2022-download-material.html
https://www.adventistnaija.com/2021/11/10-days-of-prayer-january-5-15-2022-download-material.html
https://www.adventistnaija.com/2021/11/10-days-of-prayer-january-5-15-2022-download-material.html
https://www.adventistnaija.com/2021/11/10-days-of-prayer-january-5-15-2022-download-material.html
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The link to subscribe to INTRAVICON:  

https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/
sign-up-for-news-and-
announcements-from-around-the-
conference 

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

https://mailchi.mp/843cdc54e54f/
please-enjoy-this-latest-edition-of-
intravicon-5085838?e=b3e86e1296 

 

Find Out More 

Complete Health Improvement 
Program (CHIP) 
 

Is diabetes, hypertension, heart 
disease, being overweight or any 
other lifestyle disease not allowing 
you to live your best life? 
 

Upcoming CHIP Online Programs 
 

Commences Monday 31 January at 
10am (AEDT) and Concludes  
Monday 28 March 2022 
 

Commences Monday 31 January at 
5pm (AEDT) and Concludes  
Monday 28 March 2022 
 

Commences Thursday 24 February at 
7pm (AEDT) and 
Concludes Sunday 3 April 2022 
 

To register email 
ask@chiphealth.com.au for further 
details and registration links or check 
out our website 
www.chiphealth.com.au 

Dear God  
 

I’m writing to say I’m sorry  
For being angry yesterday  
When you seemed to ignore my prayer 
And things didn’t go my way  
 

—First, my car broke down  
I was very late for work  
But I missed that awful accident  
Was that your handiwork?  
 

—I found a house I loved  
But others got there first  
I was angry, then relieved  
When I heard the pipes had burst!  
 

—Yesterday, I found the perfect dress 
But the colour was too pale  
Today, I found the dress in red  
Would you believe, it was on sale!  
 

I know you’re watching over me  
And I’m feeling truly blessed  
For no matter what I pray for  
You always know what’s best!  
 
‘Happiness comes through doors you 
didn’t know you left open’ 
 
—Unknown 

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://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://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=d8c1e1196f&e=8833dbfcca
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/843cdc54e54f/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5085838?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/843cdc54e54f/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5085838?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/843cdc54e54f/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5085838?e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=ebf860c4af&e=b3e86e1296
mailto:ask@chiphealth.com.au
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=b90efabe4e&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  

Elżbieta Stacherska-Kot 27.1 
Ryszard Kędzierski 29.1 
Henry Wawruszak 29.1 
Kazimiera Rucińska 31.1 
Rachel Grochocki 31.1 
Zofia Patryarcha 1.2 

____________________________________________________________________________ 

Ivanka Millen 2.2 
Bartek Ostrowski 2.2 
Jacob Austin Polonski 2.2 
Maria Sawczuk 2.2 
Chanel Patryarcha 4.2 
David Patryarcha 4.2 

____________________________________________________________________________ 

“O Lord my God, in You I put my trust.”  

‒Psalm 7:1  

„Módl się, a zmartwienia zostaw Bogu” 
—Marcin Luter  

 
„Panie, mój Boże, Tobie ufam”.    

—Psalm 7:1  


