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February 5 / 5 lutego  

Sunset times: 
 

This Sabbath — 8:30pm 
Friday February  11— 8:23 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 

„Raduj się w Panu, a On spełni pragnie-
nia twego serca”. 
 

—Psalm 37:4                                                  BT 
 
„Rozkoszować się Panem to cieszyć się 
wszystkimi błogosławieństwami, które 
można w Nim znaleźć; nie tylko dla-
tego, że przynoszą nam pożytek, ale że 
pochodzą od Niego. Łatwo jest porów-
nywać się do ludzi wokół nas ― sku-
piamy się na zdobywaniu materialnego 
bogactwa i posiadłości, jednak gdy już 
je zdobędziemy, to i tak nie jesteśmy 
zadowoleni z tego, co mamy. Kiedy do-
stosujemy nasz cel do Boga i do rzeczy, 
które On ma dla nas, odnajdziemy 
prawdziwą satysfakcję i radość”. 
 

—INTRAVICON    (Dział Komunikacji, Vic. Conference) 

“Delight yourself in the LORD, and 
He will give you the desires of your 
heart.” —Psalm 37:4                        NASB 

 
“To delight in the Lord is to enjoy 
all the blessings that can be found 
in Him, because they are from 
Him, not only because they benefit 
us. It's easy to compare ourselves 
to the people around us, we focus 
on gaining material wealth and 
possessions but once we obtain 
these things, we aren’t satisfied 
with what we have. When we align 
our purpose with God and the 
things that He has for us, we will 
find true satisfaction and joy.” 
 

—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) 
 

—Budżet lokalnego zboru  

—Sabbath School (mission programs) 
 

—Local church budget 

Dzisiaj 5 lutego Today, February 5 

—Szkoła Sobotnia 

—Pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych i 
   głodu (Unia Australijska) 

—Sabbath School  

—Disaster and Famine Relief (Union) 

za tydzień — 12 lutego next week—February 12 

dary offering 

05.02: – Pr Josh Stadnik  
12.02: – Pr Roman Chalupka  
19.02: – Pr Josh Stadnik 
26.02: – Pr Jayden Croft 
 

05.03: – Pr Laolagi Limu 
12.03: – Pr Josh Stadnik 

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

05.03: – Pr Josh Stadnik 
12.03: – Pr Dawid Polok  

plan usługiwania preaching schedule 

 service program EN  program nabożeństwa                 PL 
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informacje dla zboru — 5 lutego 2022 

PL 

Zebrania modlitewne 

każdy  SABAT,  PONIEDZIAŁEK,  ŚRODA 
godzina 7pm             Kod: 547 866 4236 

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 

__________________________ 

 

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

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

Księgarnia Zborowa 
 

Zapraszamy do Księgarni Zborowej, 
gdyż nadeszły nowe numery  
Znaków Czasu.  

Przy okazji można nabyć inne 
ciekawe pozycje – wartościowy 
materiał do czytania i wspaniały 
prezent dla bliskich! 
 

—Marzena Kania 

Chciałbyś pomóc? 
 

 

Zwracam się z gorącą prośbą o pomoc 
dla sierocinca w Pakistanie. 
W ubiegłym roku zbierałem na ten cel 
pieniądze, za które zakupione zostały 
środki do życia, ubranka i jedzenie.  
 

Teraz również potrzebne jest jedzenie 
oraz fundusze na budowę. Mamy 
aktualnie 50 dzieci.  
 

Planuję za dwa tygodnie wysłać 
pieniądze, więc ktokolwiek byłby 
chętny przekazać „coś niecoś” to 
proszę o skontaktowanie się ze mną.  
 

Z góry dziękuję za złożone dary.  
 

—Andrzej Tomasiuk 

„Oto moje przykazanie: kochajcie się 
nawzajem, tak jak ja was umiłowałem”. 
Jana 15:12 

Bardzo dziękuję anonimowym dar-
czyńcom za ich donacje w wysokości 
$200 i $ 800 rzecz Bożej Spiżarki. 
Fundusze te pomogły wesprzeć tych, 
którzy przeżywają kryzys w oczekiwaniu 
na połączenie z sieciami rządowymi. 
 

Rodzino Zborowa, Boża Spiżarka 
dziękuje za wsparcie i pomoc w naszej 
misji służenia innym. Niech Bóg Was 
błogosławi.                              —Małgosia 

 BOŻA 

Doświadczenia mają na celu  
skłonienie nas do myślenia,  
oderwanie nas od świata,  

odesłanie nas do Biblii  
i sprowadzenie nas na kolana.   

 
—J.C.Ryle 

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://www.dailyinspirationalquotes.in/
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Bóg pragnie, byśmy znali nasz  
prawdziwy stan i poszukiwali  
duchowego uzdrowienia.  
Pragnie, byśmy zostali oczyszczeni. 
Wszyscy jesteśmy objęci kwarantanną 
na ziemi, ale wkrótce ta kwarantanna 
skończy się, Jezus Chrystus przyjdzie 
i zabierze nas do domu. Czy będziemy 
gotowi, kiedy przyjdzie ? 
 

Czy jesteśmy gotowi pozwolić Bogu,  
by zbadał nasze serce i oczyścił nas  
ze śmiertelnego wirusa grzechu ?  
 

Co jeśli wymaga to proszenia o  
przebaczenie kogoś, kogo zraniliśmy 
naszym grzechem ? 
 

„Wielu z tych, którzy wzdragają się  
z odrazą wobec rażących występków,  
lekceważy pozornie drobne grzeszki, 
jakby nie pociągały za sobą poważ-
nych skutków. Ale te małe grzeszki 
niszczą duchowe życie i pobożność w 
duszy”  
 

(E G. White, The Faith I  Live By, s. 92) 

 
—Eric Louw  
 

(Autor jest pastorem w Texas Conference 
of Seventh-day Adventist, USA)  
 
—ze strony adwent.pl 

Co by było, gdybyśmy  
traktowali grzech tak, 
jak COVID-19 ? 

 

Niestety, w przeciwieństwie do świato-
wej reakcji na COVID-19, większość z 
nas nie przejmuje się zarazą grzechu.  
Nie zabiegamy o to, by poddawać się 
testowi Słowa Bożego i badać nasze 
serca.  
Widzimy objawy – egoizm, gniew, pychę 
– przenikające skażeniem wszystko, 
co robimy.  
 

Ale ignorujemy te objawy. Pobłażamy 
grzechowi, igramy z nim, żartujemy z 
niego, ale nie zabiegamy o to, by  
usunąć go z naszego życia bez 
względu na cenę.  
 

A gdybyśmy tak postępowali  
inaczej ? Co by było, gdybyśmy 
traktowali grzech jak COVID-19 ? 
 

Psalm 139:23–24 zachęca nas, byśmy 
poddali się testowi diagnostycznemu:  
 

„Badaj mnie, Boże, i poznaj serce  
moje, doświadcz mnie i poznaj myśli 
moje! I zobacz, czy nie kroczę drogą 
zagłady, a prowadź mnie drogą  
odwieczną!”.  

Drodzy  Alu, Milenko, Brendan, Layla 
 

Gdy rozpoczynacie nowy etap życia – życzymy Wam,  
aby Wasze nowe miejsce było pełne pięknych chwil;  

niech światło słoneczne wypełnia Wasze życie  
każdego dnia w każdym pokoju Waszego domu,  

a światło Boże niech oświeca Waszą drogę.  
 

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  
Polskiego Kościoła w Dandenong 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

/ PL EN  
        przed nami ...  /  upcoming events 

04.02.21 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

05.02.21 Sabat/Sabbath –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

Zmarł Ryszard Barczyński 
 

Ze smutkiem uprzejmie informuję, że we wtorek 1 lutego 2022  
wieczorem zmarł nasz miły brat w Chrystusie, Ryszard Barczyński.  
Przeżył 85 lat. Ostatnie kilka lat spędził w Domu Opieki Coronella,  
a był wyznawcą w polskim kościele w Wantirnie.  
Ryszard pozostanie w naszej pamięci jako bardzo życzliwy, przyjazny  
i zawsze pełen radości. Pozostawił w wielkim smutku swoja żonę,  
Hanię, która bardzo troszczyła się o Niego, a także dwie córki z rodzinami:  
Sylwię i Vivien. 
Jesteśmy myślami z Jego Najbliższymi i życzymy Im Bożego pokoju i pełnego 
ufności spojrzenia w przyszłość, gdy przyjdzie nasz Zbawiciel i otrze wszelką łzę. 
 

Pogrzeb Ryszarda odbędzie się we wtorek, 15 lutego 2022 o godz.9.30am  
w Boyd Chapel na cmentarzu w Springvale.                               —Pr Paweł Ustupski 

Zmarła Alicja Michalska  
 

Uprzejmie informuję, że w czwartek, 27 stycznia 2022,  
odeszła z grona żyjących, nasza miła siostra z kościoła w Oakleigh. 
Siostra Alicja, którą nazywaliśmy także Mirką, z domu Żółcińska,  
przeżyła 81 lat. Alicja była pielęgniarką.  
Kochała swój zawód.  
Ostatnio podupadła bardzo na zdrowiu i przebywała w Domu Opieki  
w Hallam.  W tych smutnych chwilach rozstania, łączymy się szczególnie  
z Tadeuszem, Jej mężem, który był jej prawdziwym przyjacielem  
i opiekunem do ostatnich chwil Jej życia. Alicja pozostawiła także dwie córki  
z rodzinami: Beatę i Iwonę, a także jedynego już brata, Wenka Zółcińskiego. 
Jest tylko jedna ręka, która może otrzeć Ich łzy i jedna nadzieja, która sięga poza 
grób, to przebita dłoń Zbawiciela i Jego zapewnienie, że pragnie spędzić razem z 
nami całą wieczność.  
 

Pogrzeb Alicji odbędzie się w piątek 11 lutego 2022 na cmentarzu w Springvale. 
Szczegóły zostaną podane wkrótce.                                               —Pr Paweł Ustupski 

____________________________________________________________________________ 
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church news  ‒ February 5 

EN 

10 Days of Prayer  2022 

Download Material 
 

To read 10 Days of Prayer 2022 
Material, click the link below: 
 
https://
www.adventistnaija.com/2021/11/1
0-days-of-prayer-january-5-15-2022
-download-material.html 

 LORD ’S 

“This is my commandment: love each 
other as I have loved you.” John 15:12 
 

Thank you so much to the anonymous 
donors for their contributions of $200 
and $800 to the Lord’s Pantry. These 
funds have helped to support those 
who are in crisis while they wait for the 
government networks to establish a 
connection.  
Church family, the Lord’s Pantry 
thanks you for your support and for 
helping our mission to serve others.  

 

—God bless, love Małgosia 

Dear  Alison, Milena, Brendan, Layla 
 

So sorry that you’re leaving... for us it will  
never be the same! 

 
We thank you for your service, friendship and  

dedication to our church.  
All our love and prayers go with you for your  

continuing fruitful work for God. 
 

You know how we are going to  
miss you, you know!    

 
Love, 

 

Dandenong Polish Church  
Family 

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 

INTRAVICON 
(conference announcements)  

 

Find Out More 

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 0419 292 891  
 

E  dave@marlinswimschool.net.au 
 

Join Zoom Meeting: 
https://us02web.zoom.us/
j/86750022544?
pwd=b2hZWVdLY2hWaGVTUVdaYIJn
QVNKZz09 
 

Meeting ID: 867 5002 2544      
Passcode: 708400 

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 

_____________________________________ 

TO READ THIS WEEK'S INTRAVICON  
CLICK HERE 

“The enemy will 
  

try to limit your 
  

praying, because he 
 

 knows your prayer 
 

 will limit him” 

 

 
HARVESTVICTORIA 

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.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=ebf860c4af&e=b3e86e1296
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
mailto:ask@chiphealth.com.au
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=b90efabe4e&e=b3e86e1296
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=71dcc25090&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=27775a4f69&e=8833dbfcca
https://adventist.us12.list-manage.com/track/click?u=82ac1dbf6ee6edc35f594921d&id=585585fd5a&e=8833dbfcca


 

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  

____________________________________________________________________________ 

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 
Anna Kasprzak 8.2 
Sara Mrozowska 8.2 
Marzena Patryarcha 8.2 
Estera Klauza 10.2 

Cuda zdarzają się,  

gdy zastępujesz łzy modlitwą,  

a strach wiarą... 

____________________________________________________________________________ 


