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Sunset times: 
 

This Sabbath  — 5: 20 pm 
Friday 20 May  — 5: 16 pm 

“We have this hope as an anchor for 
the soul, firm and secure.”   
 

—Hebrews 6:19                                       NIV 

 
“The anchor is a symbol of 
certainty. Christian hope is an 
anchor of the soul. Every soul 
needs an anchor. Our hope is also 
an anchor for the whole of our lives. 
Hope is like an anchor that gives 
security and stability to the soul. 
No matter how much the soul may 
be buffeted by waves of doubt, it 
has an anchor firmly fixed in Jesus”                            
 

—INTRAVICON 

„Tę nadzieję mamy jako kotwicę dla 
duszy, pewną i niewzruszoną”. 
 

—Hebrajczyków 6:19                                      PNŚ 
 
„Kotwica jest symbolem pewności. 
Chrześcijańska nadzieja jest kotwicą 
duszy. Każda dusza potrzebuje 
kotwicy. Nasza nadzieja jest także 
kotwicą na całe życie. Nadzieja jest jak 
kotwica, która daje bezpieczeństwo i 
stabilność duszy. Bez względu na to, 
jak bardzo dusza może być smagana 
falami zwątpienia, ma ona mocno 
zakotwiczoną kotwicę w Jezusie.” 
 

—Victorian Conference 

https://www.dandypolish.org.au/
https://www.womansday.com/life/g31275287/mothers-day-bible-verses/
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OPCJE SKŁADANIA DARÓW: 

▪ Koperty zborowe  
▪ eGiving: https://egiving.org.au/ 
▪ Konto bankowe Zboru: 
  BSB: 033-341 Nr konta: 597491  

GIVING OPTIONS: 

▪ Church envelopes  
▪ eGiving: https://egiving.org.au/ 
▪ Church Bank Account 
  BSB: 033-341 Acc’t no: 597491  

—Szkoła Sobotnia  

—Zdrowie  
—Sabbath School  

—Health 

za tydzień  — 21 maja next week — May 21 

—Szkoła Sobotnia  

—Budżet lokalnego zboru  
—Sabbath School  

—Local church budget 

Dzisiaj  — 14 maja Today — May 14 

dary offering 

 

14.05: – Pr Josh Stadnik 
21.05: – Pr Josh Stadnik 
28.05: – Br Laolagi Limu 
 
04.06: – Pr Roman Chalupka 
11.06: – Pr Josh Stadnik 

 

14.05: – Pr Josh Stadnik 
21.05: – Pr Ainsley Wegner 
28.05: – Br Bruce Niyibitanga 
 
04.06: – Pr Roman Chalupka 
11.06: – Pr Josh Stadnik 

plan usługiwania preaching schedule 

program nabożeństwa                 PL 

 
Sabbath School – 11:00am 
 

Main Service – 12:30pm 
 
Pr Josh Stadnik 

 
Szkoła Sobotnia – godzina 9:30  
 

Nabożeństwo (kazanie) – godz. 11:00 
 
Pr Josh Stadnik 

EN  today’s service program 

 

Niech światło jaśniejące 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. 
 



 3 

__________________________ 

informacje dla zboru  — 14 maja PL 
Dzisiejsze dary:  
Budżet lokalnego Zboru  
 
Pewnego dnia zapytano mężczyznę o 
różnicę między nim a żoną.  
 

Oto jego odpowiedź:  
„Kiedy jestem głodny, zachowuję się 
inaczej niż moja żona.  
Po całym dniu pracy w biurze rzucam 
teczkę, biegnę do kuchni, zdejmuję 
pokrywkę z garnka i szukam ulubio-
nego dania.  
Natomiast moja żona, gdy jest głodna, 
otwiera szafki i lodówkę, wyciąga 
surowce i przygotuje pyszny posiłek”.  
 

Dwie różne strategie mające na celu 
zaspokojenie tej samej potrzeby:  
jedna desperacko poszukuje produktu 
końcowego, a druga wykorzystuje 
dostępne surowce. 
 

Nie bądźmy sfrustrowani i zniechę-
ceni brakiem lub ograniczeniem 
produktu końcowego, raczej uznajmy  
i wykorzystajmy Boże zasoby 
(surowce).  
 

Należą do nich między innymi: 
zdrowie, energia, talenty i dary, 
których ON nam dostarcza.  
 

A Bóg obiecuje, że wzmocni nas, gdy 
będziemy pilnie korzystać z tych 
surowców.  
 

Czy wiesz, że jednym z najbardziej 
ekscytujących doświadczeń jest 
współpraca z Bogiem w celu uzyska-
nia środków na nasze utrzymanie?  

 
W tym tygodniu, poprzez nasz udział  
w dziesięcinie i regularnych darach, 
możemy chwalić Boga za pomoc w 
przekształcaniu dostarczanych przez 
Niego surowców. 
 

 
 

—2022 Offering Resources 

SEMINARIUM z Apokalipsy 
Analizując wizje Jana ( 7 ) 
  

 

ZA TYDZIEŃ – Sabat 21 maja  
                       godzina 18:00  

Dziękujemy wspaniałym członkom 
komitetu kateringowego za pracę,  
jaką włożyli w przygotowanie dla nas 
pysznego lunchu–niespodzianki  po 
nabożeństwie w ubiegłą sobotę,  
z okazji Dnia Matki. 
 

Dziękujemy też za pyszne zupki i 
chlebek w poprzedni Sabat po 
nabożeństwie!   
 

Dzięki temu mieliśmy „wolne” od  
gotowania w piątek, podawania  
w Sabat i mieliśmy wspaniałą 
wspólnotę chrześcijańską. 
Bóg zapłać! 
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Polskie audycje radiowe 

każda  ŚRODA   22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

Wantirna Polish  
SDA Church 

Zebrania modlitewne 

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

Polonijne spotkania 
każdy PIĄTEK, godzina 7pm 
https:/adventistchurch.zoom.us/j  
 

Kod:  547 866 4236 

Boża Klinika 
 

Udałem się do BOŻEJ KLINIKI  na 
rutynowe badanie kontrolne, które 
potwierdziło, że jestem chory: 
 

Kiedy Jezus zmierzył mi ciśnienie 
krwi, zobaczył, że jestem mało czuły. 
Kiedy mierzył temperaturę, termometr 
zarejestrował 40 stopni niepokoju. 
Przeprowadził elektrokardiogram i 
stwierdził, że potrzebuję kilku 
„obwodnic miłości”, ponieważ moje 
tętnice są zablokowane przez samot-
ność i nie mogą wypełnić pustki mego 
serca. 
 

Poszedłem na ortopedię, bo nie 
mogłem przejść obok bliźniego i nie 
mogłem przytulać się do przyjaciół 
gdyż potykałem się z zazdrości. 
Stwierdzono, że jestem krótkowzro-
czny, ponieważ nie potrafię widzieć 
nic poza wadami moich braci i sióstr. 
  

Kiedy się skarżyłem na głuchotę,  
otrzymałem następującą diagnozę: 
zaniedbanie codziennego słuchania 
głosu Jezusa przemawiającego do 
mnie.  
 
Mimo to Jezus, dzięki swojemu 
miłosierdziu, udzielił mi bezpłatnej 
konsultacji. Obiecuję więc, że po 
opuszczeniu tej Kliniki będę 
przyjmował tylko naturalne środki, 
które przepisał słowami prawdy: 
  
— Każdego ranka weź pełną szklankę 
wdzięczności. 
— Będąc w pracy zażywaj co godzinę 
jedną łyżkę pokoju, jedną pigułkę  
cierpliwości, jedną filiżankę przyjaźni  
i jedną szklankę pokory. 
— Po powrocie do domu weź jedną 
dawkę miłości. 
— Kiedy kładziesz się do łóżka, weź 
dwie kapletki czystego sumienia. 
— Nie poddawaj się smutkowi ani 
desperacji z powodu tego, przez co 
dzisiaj przechodzisz. 
 
Bóg wie, jak się czujesz… 
 
—Autor nieznany 

Bądź cierpliwy wobec tego, który 
mówi Ci „nie mam już nadziei”. 
 

Nie powtarzaj mu ciągle „musisz mieć 
nadzieję”, „nie trać nadziei”... 
 

Nie irytuj się jego zwątpieniem, 
płaczem, smutkiem, rezygnacją. 
Bądź przy nim... Bądź z nim...  
Weź go za rękę... I nic nie mów...  
Po prostu bądź... 
 

Nie słowa przywracają nadzieję... 
Nadzieję przywraca wyrozumiała, 
cicha obecność...  
  

—Cierpliwa 

„Kochać kogoś  

to być w taki sposób obecnym  

w jego życiu,  

aby mógł stać się  

najpiękniejszą wersją  

samego siebie” 

 
—Marek Dziewiecki 
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/ PL EN  
        przed nami ...  /  upcoming events 

13.05.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

16.05.22 Poniedziałek/Monday – ADRA Community Café & Relief Centre  

  – Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

18.05.22 Środa/Wednesday – Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

20.05.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

21.05.22 Sabat/Sabbath – SEMINARIUM Apokalipsy PL (7) 

13.06.22 Poniedziałek/Monday – Queen’s Birthday Public Holiday 

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

  

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  
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 — May 14 EN 

All Conference  Announcements 
can be found in the latest  

INTRAVICON: 

https://mailchi.mp/607592ec522c/please-
enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-

5182857?e=b3e86e1296 

Today’s Offering: Local Church 
Budget 
 
 

 

One day a man was asked about the 
difference between himself and his 
wife.  
 

Listen to his answer: 
  

“When I am hungry, I behave 
differently from my wife.  
After my day of work at the office, I 
will drop my bag, rush to the kitchen, 
remove the lid from over the pot, and 
look for my favourite dish.  
In contrast, my wife, when she is 
hungry, will open the cupboard and 
the fridge, get out the raw materials, 
and prepare a delicious meal.”  
 

Two different strategies to address the 
same need: one is seeking desperately 
for the end product, and the other is 
using the available raw materials. 
 

Instead of being frustrated and 
discouraged about the absence or 
limitation of the end product, it is 
more efficient to acknowledge and use 
God’s raw materials.  
 

They comprise, among other things, 
the health, energy, talents, and gifts 
that He has provided.  
 

And God promises to empower us as 
we diligently use these raw materials.  
 
Do you know that one of the most 
thrilling experiences is to partner with 
God to produce resources for our 
subsistence?  

 
This week, through our participation 
in tithe and regular offerings, we can 
praise God for assisting us in 
transforming the raw materials He 
provides. 

 
—2022 Offering Resources 

We wholeheartedly thank the  
Catering Team for a wonderful  
Surprise – Mother’s Day Lunch they 
prepared and served last Sabbath  
after the church service.  
Also thank you for the yummy 
Soup’n’Buns on Sabbath before. 
 

Thanks to that, the rest of us did not 
have to spend time in our kitchens on 
Friday and then serve meals at home 
… and we enjoyed a great Christian 
fellowship together. 
 

THANK YOU, Beautiful People!   

https://mailchi.mp/607592ec522c/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5182857?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/607592ec522c/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5182857?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/607592ec522c/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5182857?e=b3e86e1296
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THE LINK TO SUBSCRIBE TO 
INTRAVICON:  

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

announcements-from-around-the-
conference 

__________________________ 

__________________________ 

Details about employment 
opportunities are available on the 

Victorian Conference website 
vic.adventist.org.au 

 

Find Out More 

To register you can click this link: 
https://events.adventist.org.au/ew/
app/registration/index.html?e=8514 
Scan the QR code in the image below or 
click the image and it will take you 
through to our event page! 
This is a completely free event but we 
do ask that you register for catering 
purposes as lunch will provided on the 
day. 

Lord’s Clinic  
 
I went to the Lord’s Clinic to have my 
routine check-up and it confirmed I 
was ill: 
 

When Jesus took my blood pressure, 
He saw I was low in tenderness. 
When He read my temperature, the 
thermometer registered 40º of anxiety 
He ran an electrocardiogram and 
found that I needed several “love  
bypasses” since my arteries were 
blocked with loneliness and could not 
provide for an empty heart. 
 

I went to orthopedics, because I 
could not walk by my brother’s side 
and I could not hug my friends, since 
I had fractured myself when tripping 
with envy. 
He also found I was shortsighted, 
since I could not see beyond the 
shortcomings of my brothers and sis-
ters. 
 

When I complained about deafness, 
the diagnosis was that I had stopped  
listening to Jesus’ voice talking to me 
on a daily basis. 
 
For all of that, Jesus gave me a free 
consultation thanks to his merciful-
ness, so my pledge is to, once I leave 
this clinic, only take the natural  
remedies he prescribed through his 
words of truth: 
 

—Every morning, take a full glass of  
gratitude. 
—When getting to work, take one 
spoon of peace every hour, take one 
pill of patience, one cup of brother-
hood and one glass of humility. 

—When getting home, take one dose 
of love. 
 

—When getting to bed, take two 
caplets of clear conscience. 
—Do not give in into sadness or  
desperation for what you are going 
through today. 
 
God knows how you feel…  
 
—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.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=0b63026929&e=b3e86e1296
https://adventist.us3.list-manage.com/track/click?u=f1529f6198783b6687d0ef8b4&id=ebf860c4af&e=b3e86e1296
https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=8514
https://events.adventist.org.au/ew/app/registration/index.html?e=8514


 

“Let God have His way  
with your life.” 
 

—Cassie Matchim 

„Pozwól Bogu prowadzić cię w twoim życiu 
według Jego woli”.                

—Cassie Matchim 

Obleczcie się w nowego człowieka,  
który jest stworzony według Boga  
 

 EFEZJAN 4:24  

This week: 
 

Halina Adams 8.5 
Claudia Chalupka 10.5 
Natalka Wawruszak 10.5  
Jan Jaworski  12.5 
Nadiya Zubik 12.5 
Ethan Mrozowski 13.5 

Next week: 
 

Marcin Baran 15.5 
Alliyah Kania 17.5 
Randy Kydd 17.5  
Joanne Brzostek 18.5 
Ryszard Widuch 19.5 
Monica Kane 20.5 
Danuta Michalska 20.5 
Nathan Wasilewski 20.5 


