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Friday March  25— 7:25 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 

“I keep my eyes always on the 
LORD. With him at my right hand, 
I will not be shaken. ” 
 

—Psalm 16:8                                              NIV 

 
“David testifies that he trusts in 
the Lord, to protect and defend 
him. Having the Lord as protection 
enabled him to be confident and 
unafraid when trials came. David 
was secure in all the blessings that 
God had given him. Just 
like David, we also can find our 
comfort and security in the 
blessings that God has given us.” 
 

—INTRAVICON 

„PAN jest u mnie zawsze na 
pierwszym miejscu, Z Nim u mej 
prawicy nie zachwieję się”. 
 

—Psalm 16:8                                                     PL 

 
„Dawid potwierdza, że wierzy iż PAN 
będzie go chronił i bronił. Mając Pana 
jako ochronę mógł być  pewny Bożej 
opieki  podczas spotykających go prób. 
Dawid czuł się bezpieczny dzięki 
błogosławieństwom, które dał mu 
Bóg. Podobnie jak Dawid, my również 
możemy znaleźć pocieszenie i 
zabezpieczenie w błogosławieństwach, 
którymi obdarzył nas Bóg” 
 

—tł. z ang. 

https://www.dandypolish.org.au/
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Sabbath School – 11:00am 
 

English Divine Service @ 12:30pm  
 

 Pr Jayden Croft 

 
Szkoła Sobotnia – godzina 9:30  
 

Nabożeństwo (kazanie) – godz. 11:00 
 

 Pr Paweł Ustupski  

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 – dary 13. Soboty  

—Edukacja  
—Sabbath School –  13th Sabbath Offering 

—Education 

za tydzień — 26 marca next week—March 26 

—Szkoła Sobotnia  

—Lokalny Zbór 
—Dar Serca – Ukraina (2) 

—Sabbath School  
—Local Church 
—Love Offering – Ukraine (2) 

Dzisiaj  — 19 marca Today—March 19  

dary offering 

 

19.03: – Pr Jayden Croft 
26.03: – Pr Roman Chalupka 
 

02.04: – Pr Roman Chalupka 
09.04: – Combined Communion Service 
16.04: –  
23.04: – Pr Roman Chalupka 
30.04: – Br Bruce Niyibitanga 
 
07.05: – Pr Josh Stadnik 
14.05: – Pr Roman Chalupka 
21.05: –  

 

19.03: – Pr Paweł Ustupski  
26.03: – Pr Roman Chalupka 
 

02.04: – Pr Roman Chalupka 
09.04: – Pr Ainsley Wagner, Wieczerza P. 
16.04: – Pr Jan Krysta 
23.04: – Pr Roman Chalupka 
30.04: – Br Bruce Niyibitanga 
 
07.05: – Pr Josh Stadnik 
14.05: – Pr Roman Chalupka 
21.05: – Pr Paweł Ustupski 

plan usługiwania preaching schedule 

 divine service program EN  program nabożeństwa                 PL 

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 —19 marca 2022 PL 
DAR SERCA (2) 
Sabat 19 marca  
 

Jak już informowaliśmy, TABITA 
postanowiła zorganizować pomoc dla 
osób poszkodowanych w wyniku 
zawieruchy wojennej w Ukrainie.  
Sami nie jesteśmy w stanie dokonać 
wiele, ale WY, wspaniali i hojni 
członkowie naszego Zboru, którzy 
nigdy nie zawiedliście (NIGDY!), na 
pewno – wierzymy – wesprzecie nasz 
projekt. (Projekt ten został zaakcepto-
wany przez Radę Zboru we wtorek 1 
marca). 
 

Dzisiaj po raz drugi zbierzemy 
specjalne dary, tzw DAR SERCA.  

DAR SERCA można również 
przekazać w kopercie z napisem 
„Ukraina”, lub na konto bankowe 
Zboru, z dopiskiem „Ukraina”  
BSB 033-341.  597491  

Zostanie on przekazany do Polski dla 
organizatorów pomocy uchodźcom 
którzy zostali najbardziej poszkodo- 
wani, oraz mieszkańcom Ukrainy,  
którzy muszą zostać w walczącym 
kraju. 

Więcej szczegółów przedstawimy 
podczas Apelu Misyjnego. 
 

Liczy się każde wsparcie... 

Z góry dziękujemy za Wasze otwarte         
serca!                                    —Tabita 

Uroczystość Ordynacji 
 
 

Emanuel Millen 
 

Sabat, 19 marca, 4pm 
 

Warburton SDA Church 
3490 Warburton Hwy  

Warburton 

 

Nabożeństwo żałobne  
Lucy Czapskiej  

odbędzie się we wtorek  
22 marca o godz. 14.00  

w Boyd Chapel na cmentarzu  
Springvale Botanical Cemetery,  

a następnie przy grobie. 

13.sobota –za tydzień, 26 marca 
 

Wydział Południowoazjatycko- 
Pacyficzny 
 
W obecnym kwartale przedstawiamy 
Wydział Południowoazjatycko —  
Pacyficzny, który nadzoruje pracę 
Kościoła ADS w 14 krajach:  
Bangladesz, Birma, Brunei, 
Darussalam, Filipiny, Indonezja, 
Kambodża, Laos, Malezja, Singapur, 
Sri Lanka, Tajlandia, Timor-Leste, i 
Wietnam, a także Pakistan. 
Region zamieszkuje 1,1 miliarda ludzi, 
w tym prawie 1,7mln adwentystów. 
Jest to stosunek jednego adwentysty 
na 636 osób. 

PROJEKTY: 
—Utworzenie Centrum Zdrowia, Płn 
Pakistan 
—Utworzenie Szkoły Podstawowej w 
Luang Namtha, Laos 
—Utworzenie Przedszkola w Long 
Thanh, Wietnam 
—Akademik dla międzynarodowej 
szkoły adwentystycznej w Dili,  
Timor-Leste 
 

Pamiętajmy o specjalnych darach, 
abyśmy mogli wesprzeć pracę 
ewangelizacyjną, do której wszyscy 
jesteśmy powołani.    
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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 

__________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Bądź rozrzutnikiem!! 
 

W świecie pełnym nienawiści  
wciąż istnieje miłość.  

Bądźmy więc rozsiewaczami MIŁOŚCI... 
  

Miłość jest jedynym skarbem, który mnoży się przez podział.  
Jest to jedyny dar, który – im więcej go używasz, tym bardziej wzrasta.  
Jest to jedyny biznes, w którym opłaca się być absolutnym rozrzutnikiem.  

Rozdawaj!  Rozrzucaj!  Rozpryskuj!  Wytrzepuj!  Wylewaj do dna!...  
a jutro będziesz miał więcej niż kiedykolwiek... 

 
—autor nieznany 

Podziękowanie z Lublina 
 

W imieniu swoim, Zboru lubelskiego 
oraz naszych gości uciekających z 
Ukrainy objętej wojną chcielibyśmy 
serdecznie podziękować naszym 
zaprzyjaźnionym od lat siostrom i 
braciom w Chrystusie w Australii za 
udzielone i wciąż udzielane wsparcie 
finansowe na rzecz uchodźców.  

 

Jesteśmy niezwykle wdzięczni za 
przekazane nam środki finansowe, te 
które już przyszły i te które wciąż 
spływają na nasze konto.  
Dzięki nim możemy zakupić 
niezbędne rzeczy do zorganizowania 
pobytu uchodźców w naszym zborze.  
 

Cieszymy się, że w tak trudnych i 
ciężkich chwilach łączymy się w 
działaniu na rzecz potrzebujących 
naszych sióstr i braci z Ukrainy.  
 

Niech Was Bóg obficie wynagrodzi w 
swoich błogosławieństwach za 
okazane serce i wsparcie. Życzymy 
wielu łask i pokoju Bożego.  
 

Z braterskimi pozdrowieniami   
—Renata Szydłowska, skarbnik Zboru 
w Lublinie  

Wojna... 
I nagle okazuje się, 
że wszystkie rzeczy,  
które gromadziłeś przez lata,  
są Ci niepotrzebne, 
nieużyteczne,  
że wszystko to co dla Ciebie 
najważniejsze  
to twoi bliscy,  
ich bezpieczeństwo, 
życie i czyjaś pomocna dłoń... 
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/ PL EN  
        przed nami ...  /  upcoming events 

18.03.22 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

19.03.22 Sabat/Sabbath –Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

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

21.03.22 Pon./Monday –Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

23.03.22 Środa/Wed. –Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

25.03.22 Piątek/Friday –Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

26.03.22 Sabat/Sabbath –13. sobota/13th Sabbath

03.04.22 Niedziela/Sunday –Koniec czasu letniego/End of Daylight Saving Time

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

19.04.22 Sabat/Sabbath –Wieczerza Pańska/Combined Communion Service

15–18.04 Friday–Monday –Święta Wielkanocne / Easter Time

25.04.22 Pon./Monday –Anzac Day Public Holiday

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   
 

ADRA  
Michael Olszewski  
 

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 )  
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 — March 19 EN 

LOVE OFFERING (2) 
Sabbath March 19 

 
 

TABITHA organize help for people 
injured as a result of the war in Ukraine 
(two Sabbaths: March 12 & 19). 
We cannot do much alone, but YOU, 
wonderful and generous church 
members who have never ever failed, 
will certainly support our project. (This 
project was approved by the Church 
Board on Tuesday, March 1). 
 

Today we will collect LOVE OFFERING 
for the second time. 

If you wish, please send your gift 
directly to our church’s bank 
account BSB: 033-341. 597491 
with the note “Ukraine” or place it 
in an envelope with the same note. 

 

It will be handed over to the organizers 
of aid in Poland who will deliver it to the 
most affected refugees and the people of 
Ukraine who must stay in the fighting 
country. 
 

We will provide more details during the 
Mission Segment after Sabbath School 
Study today. 
 

Every support counts ... 
Thank you in advance for your open 
hearts!                                       —Tabitha 

Ordination Service 
for 

Emanuel Millen 
 

Sabbath, March 19 at 4pm 
 

Warburton SDA Church 
3490 Warburton Hwy  

Warburton 

Be a Big Spender! 
 

Love still exists in a world full of hate. 
So let us be spreaders of LOVE ...  

Be a spendthrift in love! 
 

Love is the one treasure that multiplies by division:  
It is the one gift that grows bigger the more you take from it.  

It is the one business in which it pays to be an absolute spendthrift.  
Give it away, throw it away, splash it over, empty your pockets,  

shake the basket, turn the glass upside down and  
tomorrow you will have more than ever.  

—Unknown  

____________________________________________________________________________ 

 

13th Sabbath next week, March 26 
 

Southern Asia-Pacific Division 
 

This quarter we feature the Southern 
Asia-Pacific Division, which oversees 
the Seventh-day Adventist Church’s 
work in 14 countries:  
Bangladesh, Brunei Darussalam, 
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, 
Myanmar, the Philippines, Singapore, 
Sri Lanka, Thailand, Timor-Leste, and 
Vietnam, as well as Pakistan. 
 

The region is home to 1.1 billion 
people, including 1.7 million 
Adventists.That’s a ratio of one 
Adventist for every 636 people. → 
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THE LINK TO SUBSCRIBE TO 
INTRAVICON:  

https://mailchi.mp/7f0d0f1102c6/
sign-up-for-news-and-

announcements-from-around-the-
conference 

All Conference  Announcements 
can be found in the latest  

INTRAVICON: 

https://mailchi.mp/d0b6423dbe1e/please-
enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-

5128030?e=b3e86e1296 

The Incredible Journey 
presents: POISONED – The 
Russian Spies 
 

(JOURNEY OF HOPE WITH GARY KENT) 
 

In March 2018 Sergei Skripal and his 
daughter Yulia collapsed onto a 
public bench in the English town of 
Salisbury. They were weaving in and 
out of consciousness and behaving 
like junkies experiencing an opioid 
overdose; in critical condition, they 
were hospitalised and placed under 
deep sedation.  
Skripal was a Russian double agent 
who had been recruited to work for 
MI6, the British Secret Intelligence 
Service. He had been poisoned with 
Novichok, a nerve agent developed by 
the Soviet Union for use in their 
chemical weapons program.  

More than a decade before Skripal’s 
poisoning, Alexander Litvinenko, 
another Russian Intelligence officer 
working for MI6, had been poisoned 
with a rare radioactive isotope called 
Polonium.  
Skripal and Litvinenko’s stories are 
eerily similar and yet diverge on a 
single fact: while Skripal survived, 
Litvinenko did not.  
 

Join us this week as we explore the 
fascinating story behind two Russian 
defectors. 
 

—9GEM: 8:25AM, Sunday, 20 March 
2022 
 

—YouTube: 6:30PM, Friday, 18 March 
2022 (watch any time after) — 

youtube.com/theincrediblejourney 
 

 
—INTRAVICON  

This quarter’s Thirteenth Sabbath 
PROJECTS:  
 
—Health center in northern Pakistan 
—Elementary school in Luang 
Namtha, Laos 
—Children’s learning center in Long 
Thanh, Vietnam 
—Student dormitory at Timor-Leste 
Adventist International School in Dili, 
Timor-Leste   
 
Let us put aside 13th Sabbath Offering 
to support the work of God, to which  
we have all been called. 

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://mailchi.mp/d0b6423dbe1e/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5128030?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/d0b6423dbe1e/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5128030?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/d0b6423dbe1e/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5128030?e=b3e86e1296
http://youtube.com/theincrediblejourney


 

next week  
 

Michael Kane 24.3  
Daniella Felicite 25.3 
Piotr Połoński 25.3 

this week 
 

Leszek Wasilewski 13.3  
Charlotte Jaworski 16.3 
Krystyna Wawrzyniak 16.3 
Jake Terzic 16.3 
James Kerr 18.3 
Claudia Jozwiak 19.3 
Nikolai Millen 19.3 
Emilia Patryarcha 19.3  

Mom said today that we’re going to live in the subway,  
that I have to run faster and wear a jacket over a sweater. 
She allows me to sleep on the floor, although she was always  
angry about it, she doesn’t scream that it’s time for a bath and  
she doesn’t come out in the morning. 
She’s in no rush to work now, she says it doesn’t matter. 
She makes me sing louder when the siren is howling and  
only when I ask why it doesn’t end she hugs me even tighter and  
closes her eyes more often. 

Mama dziś powiedziała, że zamieszkamy w metrze,  
że muszę biegać szybciej i nosić kurtkę na swetrze. 
Pozwala mi spać na podłodze, choć zawsze się za to gniewała,  
nie krzyczy, że czas na kąpiel i nie wychodzi z rana.  
Nie śpieszy się teraz do pracy, mówi, że to nie ważne. 
Każe mi głośniej śpiewać kiedy syrena wyje  
i tylko kiedy pytam dlaczego to się nie kończy  
przytula mnie jeszcze mocniej i częściej zamyka oczy. 


