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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 
 Assistant Pastor / Youth Pastor:  Josh Stadnik  M  0430 412 418 

Sunset times: 
 

This Sabbath  — 5: 07 pm 
Friday 17 June — 5: 07 pm 

“Haven and earth will pass away, but 
My words will by no means pass away.” 
 

—Matthew 24:35                                         NKJV 

 
“My faith didn’t remove the pain, but it 
got me through the pain. Trusting God 
didn’t diminish or vanquish the 
anguish, but it enabled me to endure 
it.”                                   —Robert Rodgers 

„Niebo i ziemia przeminą, ale słowa 
Moje z pewnością nie przeminą”. 
 

—Mateusza 24:35                      B Toruńska 

 
„Moja wiara nie usunęła bólu, ale 
pomogła mi przejść przez ból. 
Zaufanie Bogu nie zmniejszyło ani 
nie pokonało udręki, ale pozwoliło 
mi ją znieść”.                     (tł. z ang.) 

https://www.dandypolish.org.au/
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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  

—Budżet lokalny  
—Sabbath School  

—Local budget  

za tydzień  — 18 czerwca next week — June 18 

—Dary Szkoły Sobotniej 
  

—Avondale University  

—Sabbath School Offering 
 

—Avondale University  

Dzisiaj  — 11 czerwca Today — June 11 

Dary Offering 

 

11.06: – Pr Josh Stadnik 
18.06: – Pr Jayden Croft 
25.06: – Pr Roman Chalupka 

 

11.06: – Pr Josh Stadnik 
18.06: – Pr Jan Krysta 
25.06: – Pr Roman Chalupka 

Plan Usługiwania Preaching Schedule 

Polish Service PL EN  English Service 

 

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. 
 

 
Interactive Bible Study – 11:00 am 
 

Divine Service – 12:30 pm 
 

Pr Josh Stadnik 

 
Studium Biblijne – 9:30 am  
 

Nabożeństwo –  11:00 am 
 

 Pr Josh Stadnik 

11 CZERWCA JUNE 11 
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Informacje dla Zboru  — 11 czerwca PL 

Zebranie Rady Zboru:  

Wtorek, 14 czerwca @ 6:30pm 
 

Uwagi i punkty na Agendę proszę 
kierować do Sekretarza Zboru, do 
soboty wieczór 11 czerwca, czyli  
dzisiaj. Dziękuję,     —Marzena Kania 

Nowo wybrany Starszy 
Zboru 

 

W ostatnią sobotę,  
po odgłosowaniu przez Zbór,  

Pr Roman wprowadził pr Josha 
Stadnika na urząd  
Starszego Zboru.   

 
 

Pr Joshowi życzymy wiele  
entuzjazmu w pracy dla Zboru  

i mądrości pochodzącej od Boga. 
Miejmy nadzieję, że my również 
będziemy błogosławieństwem  

dla Niego. 
 

—Church Family 

Jest to wspaniałe, że po czasie 
lockdownów i restrykcji możemy  
mieć wspólnotę chrześcijańską po 
nabożeństwie — przy talerzu! 
 

DZIĘKUJEMY ZA TO 
NASZEMU ZESPOŁOWI 
KATERINGOWEMU!  

Po nabożeństwie zapraszamy do holu 
funkcyjnego wszystkich, którzy 
pragną spędzić ze sobą miłe chwile 
delektując się pyszną zupką z 
chlebem/bułką, albo  jakąś inną 
wyborową delicją.  
Szczególnie ciepło zapraszamy 
naszych miłych gości. 
 
_________________________ 

także na YouTube (dandypolish.org.au) 
oraz na ZOOM  Kod: 547 866 4236   
https:/adventistchurch.zoom.us/j  

SEMINARIUM z Apokalipsy 
Analizując wizje Jana ( 10 ) 
 

 

TODAY – Sabat 4 czerwca  
                godzina 18: 00  

Dzisiejsze dary: 
 
 
 
 
 
 

Dary te są przeznaczone na zorganizo- 
wanie Laboratorium Symulacyjnego * 
(Sim Lab) dla studentów Pielęgniar- 
stwa na Uniwersytecie AVONDALE. 
____________   

* Laboratoria symulacyjne (SIM) 
zapewniają interesujące i praktyczne 
doświadczenia edukacyjne dla 
studentów pielęgniarstwa i opieki 
zdrowotnej. Są one kreowane na wzór 
różnych ustawień opieki zdrowotnej, 
jak np: izby przyjęć, sale szpitalne, 
sale porodowe oraz sale operacyjne, 
aby w pełni zagłębić studentów w 
doświadczeniu klinicznym.  
____________ 
 

Wesprzyjmy Avondale University 
naszymi darami. 
 

Można także wpłacać online na  
www.avondale.edu.au    
 

Dary powyżej $2 są wolne od podatku. 

http://dandypolkish.org.au
https://www.avondale.edu.au/alumni/giving/
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 BOŻA DZIAŁ USŁUG SPOŁECZNYCH 

     W 2013 roku naukowcy przebili się 
przez stos biografii i odkryli, że ludzie 
często opowiadali historie o ludziach, 
którzy ich wspierali, postrzegali swoje 
życie jako część „sieci osób i instytucji”. 
      

     Jesteśmy częścią tej historii, nasze-
go zaangażowania w opiekę i przyczy-
nianie się do pomyślności naszej rodzi-
ny kościelnej i innych członków naszej 
społeczności. Pokazuje to również, że 
skutki życzliwości mogą trwać przez 
dziesięciolecia. 
 

     Organizacje WAYSS i The Orange 
Door wyrażają swoją wdzięczność: 
„bardzo Wam dziękujemy – zawsze 
doceniamy Waszą życzliwość wobec 
naszych rodzin… Niech Bóg błogosła-
wi wasze szczere serca”. 
 

„Gdyż jak deszcz i śnieg spada z nieba 
i już tam nie wraca, a raczej zrasza 
ziemię i czyni ją urodzajną, tak iż pora-
sta roślinnością i daje siewcy ziarno, a 
jedzącym chleb, Tak też jest z moim 
słowem, które wychodzi z moich ust: 
Nie wraca do mnie puste, lecz wyko-
nuje moją wolę i spełnia pomyślnie to,  
z czym je wysłałem”.  
 
Powyższa obietnica pochodzi z Izaj. 
55:10-11. Słowo Boże nigdy nie 
powraca bez  wypełnienia celu. 
 

• Podczas wjeżdżania w „driveway”  
(przywożąc paczkę żywnościową) uka-
zuje mi się obraz samochodu z rozbi-
tymi szybami… Rozmawiałam przez 
telefon z kobietą, która powiedziała: 
„teraz można bezpiecznie zostawić 
paczkę, bo on odjechał, a policja w 
drodze”. 
 

• Podrzucenie kosza pod drzwi hotelu; 
W środku jest przerażona nastolatka, 
która mówi, że została dźgnięta nożem 
przez innego bezdomnego mieszkają-
cego w tym samym kompleksie. 
 

• Przywożę kosze z żywnością do do-
mu, w którym mieszkała matka z trój-
ką dzieci. Zaparkowałam za samocho-
dem na podjeździe z szeroko otwarty- 

ADVENTIST 

Dary 13. soboty 2. kwartału  
(zbierane podczas Szkoły Sobotniej) 
 

— Sabat 25 czerwca 
 

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

Polskie audycje radiowe 

każda  ŚRODA   22.00 –23.00 
na falach 92.3 FM  

Zebrania modlitewne 

każdy  PONIEDZIAŁEK i  ŚRODA  
godzina 7pm             Kod: 547 866 4236 

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

Kod:  547 866 4236 

Księgarnia Zborowa 

Zapraszamy do Księgarni Zborowej, 
gdyż ciągle są dostępne nowe  
Znaki Czasu i Głos Adwentu.  
 

—Marzena Kania 

Gdzie jest dzisiaj pr Roman? 
 

Pr Roman służy Słowem  
Bożym w Zborze Wantirna  

https://www.dailyinspirationalquotes.in/
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mi tylnymi drzwiami, otwartym 
oknem pasażera obok kierowcy;  
torebka na podłodze. Nikt nie otwiera 
drzwi. W środku dzwoni telefon, wszy-
stkie rolety są zaciągnięte. Kontaktuję 
się z policją w celu zbadania lokalu. 
 

Dostaję potwierdzenie, że możemy zo-
stawić kosze i otrzymujemy podzięko-
wanie za to, co robimy, pomagając w 
utrzymaniu dobrostanu osób bez-
bronnych i potrzebujących. 
 

      „Podczas pogrzebu Johna McInty-
re’a (proboszcza parafii anglikańskiej), 
który odbył się w Redfern, Pr Ray wy-
powiedział następujące słowa: „Nie 
patronował mojemu ludowi (Aboryge-
nom i wyspiarzom z Cieśniny Torresa) 
ani mnie. Szczególnie interesował się 
potrzebami i troskami osób zepchnię-
tych na margines, wyrzutków i zamk-
niętych w społeczności”. 
 

      W swojej książce ‘Phosphorescen-
ce’, Julia Baird napisała: „Największą 
atrakcją w badaniu duchowości i 
religii jest obserwowanie ludzi, którzy 
żyją prawdziwą wiarą”. 
 

      Dziękuję mojej kościelnej rodzinie 
za życie w wierze. Niech Bóg Was  
błogosławi,   
 

—Małgosia, Usługi społeczne, Boża Spiżarka 

CZYTANKA MISYJNA 
z ANGOLI — Wydział Afryki Płd.  

i Oceanu Indyjskiego 

     W tym samym czasie zafascynowa-
ły mnie satanistyczne symbole, które 
kojarzyłem z dominacją i rebelią, i  
rysowałem je po całym ciele. 
 

     W liceum moim najlepszym przy-
jacielem był GOT, a ja przyjąłem goty-
cki styl życia, ubierając się na czarno  
i malując na czarno paznokcie. Mój  
przyjaciel również kochał muzykę 
rockową i udekorował swoją sypialnię 
plakatami z muzyką rockową i sata-
nistycznymi symbolami. Wkrótce 
zainteresowałem się alkoholem i 
marihuaną. Stałem się zwolennikiem 
ateizmemu i otwarcie oświadczyłem, 
że Jezus jest mitem.  
 

     Jako nastolatek zacząłem grać mu-
zykę rockową i spotkałem kolegę mu-
zyka, który twierdził, że zawarł pakt z 
diabłem. Podobał mi się ten pomysł i 
pewnej nocy powiedziałem Szatanowi, 
że może mieć moją duszę w zamian  
za sukces muzyczny. 
 

     Ale potem moje życie się rozpadło. 
Moja mama nagle zmarła, a ojciec,  
alkoholik, pił jeszcze więcej. Jako na 
najstarszego z czterech braci spadła 
na mnie odpowiedzialność za opiekę 
nad rodziną. Czułem się, jakbym się 
dusił pod ciężarem niemożliwych 
problemów. 
 

     W tym kryzysie obiecałem sobie,  
że nigdy więcej nie będę pił ani palił.  
Zacząłem modlić się do Boga i opuści-
łem scenę muzyczną.  

     Zacząłem spotykać się z kobietą, 
która zapoznała mnie z Kościołem 
ADS i uczęszczaliśmy na nabożeń-
stwa sobotnie. 
 

     Po naszym zerwaniu ponownie na-
wiązałem kontakt z dawnymi przyja-
ciółmi i szybko wróciłem do moich sta-
rych nawyków.  Jednak nie byłem 
szczęśliwy.  Wiele nocy zasypiałem 
pijany lub naćpany marihuaną. Myśli 
o samobójstwie wypełniały mi głowę. 
Moje życie wydawało się bezcelowe i 
pozbawione sensu. W udręce płaka-
łem. Pamiętałem o Bogu i modliłem 
się o pomoc. Czułem się, jakbym umie-
rał i zostało mi tylko kilka dni życia.  

Powód do życia 
 

opowiada Graça Muene, 25 lat 
 

     Chociaż urodziłem się i wychowa-
łem w rodzinie chrześcijańskiej, nigdy 
nie lubiłem chodzić do kościoła. Jako 
mały chłopiec robiłem wszystko, co w 
mojej mocy, aby uniknąć 
uczęszczania na lekcje religii, które 
miały przygoto-wać mnie do chrztu.  
 

     Jako nastolatek zakochałem się w 
muzyce rockowej i kopiowałem stroje  
i styl życia muzyków rockowych.  



 

Część darów 13.soboty pomoże  
otworzyć szkołę ADS w rodzinnym 

mieście Graçy ― w Angoli.  
 

Dziękujemy za zaplanowanie 
hojnych darów na 25 czerwca.  

 

     Powiedziałem mojej nowej dziewczy-
nie o swym nieszczęściu, a ona wspo- 
mniała o mnie swojemu kuzynowi,  
który niedawno wrócił do Angoli po 
ukończeniu psychologii. Kuzyn ten, 
podczas studiów za granicą został 
adwentystą.  Spotkawszy się ze mną 
w celu udzielenia mi porady, poradził, 
abym zbudował swoje życie wyłącznie 
na Bogu i wyjaśnił mi, jak to zrobić. 
 

     Postanowiłem postawić Boga na 
pierwszym miejscu w moim życiu i  
zacząłem rozwijać zdrowe praktyki. 
Przyzwyczaiłem się modlić przed pod-
jęciem jakiejkolwiek decyzji i szukać 
tylko woli Bożej. Ponieważ modlitwa 
stała się częścią mojego życia, nabra-
łem odwagi, by znów marzyć.  
 

     Znalazłem powód do życia. Wspo-
minając moją byłą dziewczynę adwen-
tystkę, postanowiłem wrócić do jej 
kościoła. Zastanawiałem się, jak bym 
się czuł podczas sobotnich nabożeństw.  
      

     To uczucie mnie zaskoczyło.  
W chwili, gdy wszedłem do kościoła, 
zapragnąłem zostać ochrzczony.  
Kiedy nabożeństwo się skończyło, od 
razu zapisałem się do klasy przygo-
towującej do chrztu.  
  

    Inaczej niż wtedy, gdy byłem ma-
łym chłopcem, teraz chciałem poznać 
znaczenie chrztu i przygotować się do 
niego. Na zajęciach po raz pierwszy 
dowiedziałam się o Jezusie i planie 
zbawienia.  Rzeczywistość miłości 
Jezusa do mnie zwiększyła się tylko  
dzięki pragnieniu oddania Mu serca 
przez chrzest.  
 

     Dziś mogę powiedzieć, że wreszcie 
jestem wolny. Żyję dzień po dniu, 
delektując się prawdziwym spokojem  
i niesamowitą radością. W końcu 
mam cel i odpowiedzialność w życiu: 
przyprowadzać innych do Zbawiciela  
i Stwórcy. Kiedyś używałem swojego 
wpływu, aby prowadzić dusze do 
piekła, ale dzisiaj używam go ― z 
pomocą Chrystusa ― aby prowadzić 
dusze do nieba. 
 
—https://am.adventistmission.org/     (tł. GJ) 
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Nowo wybrani urzędnicy  
administracyjni Generalnej Konferencji: 

 

 
Przewodniczący: Pr Ted Wilson 

Sekretarz: Erton Kohler 
Skarbnik: Paul Douglas 

__________________________ 

Pr Glenn Townend  
ponownie wybrany na przewodniczącego 

Wydziału Południowego Pacyfiku  
Kościoła ADS 

__________________________ __________________________ 



 

/ PL EN  
        przed nami ...  /  upcoming events 

10.06.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

11.06.22 Sabat/Sabbath – SEMINARIUM Apokalipsy PL (10 ) 

13.06.22 Poniedziałek/Monday – Queen’s Birthday Public Holiday 

  – ADRA Community Café & Relief Centre  

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

15.06.22 Środa/Wednesday – Spotkanie modlitewne ZOOM PL 

17.06.22 Piątek/Friday – Polonijne spotkanie  ZOOM  PL

18.06.22 Sabat/Sabbath – Nabożeństwo Dziękczynne 

25.06.22 Sabat/Sabbath – Dary 13.soboty/13th Sabbath Offering

25.6―10.7 two weeks – Wakacje szkolne/Winter School Holidays

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   
 

SAFE PLACES  
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  
Josh Stadnik   
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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__________________________ 
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Newly elected officer  
 

Last Sabbath, after the church 
vote, Pr Roman installed Pr Josh 
Stadnik as a new Elder of the 
Church. 
 

We wish Pr Josh a lot of 
enthusiasm for the work ahead of 
him, as well  as a lot of wisdom 
from God and we hope that we 
will be a blessing to him.                           
 

—Church Family 

Church Board Meeting  

Tuesday, June 14 @ 6:30pm 
 

Please send any agenda items for 
consideration to Church Clerk by 
Saturday June 11, ie today.  
Thank you.   —Marzena Kania, Church Clerk 

EN Church News — June 11 

After a long time of lockdowns and 
restrictions we finally can have a  
Christian community at a plate  
after church services!  
  

BIG THANKS TO THE HOSPITALITY 
TEAM FOR THAT!  

After the Divine Service we invite to  
the function hall ALL who wish to  
spend some time together while 
enjoying delicious Soup’n’Bun OR  
some other yummy refreshments.  
A very special invitation to our visitors.  
___________________ 

Today’s Offering: 
 
 
 
 

Help set up a SIM LAB * for  
AVONDALE NURSING STUDENTS. 
____________ 

* Simulation (SIM) labs provide 
immersive and hands-on learning 
experiences for nursing and 
healthcare students.  
They are built to mimic various 
healthcare settings such as 
emergency rooms, hospital rooms, 
labor and delivery rooms, and 
operating theaters to fully immerse 
students in the clinical experience. 
___________ 
 

A new Sim Lab will best prepare 
nurses on our Lake Macquarie 
Campus for the responsibility of 
looking after you and people you love. 
 

You can also give online today at 
www.avondale.edu.au    
 
 

(Donations above $2 are tax deductible)  

Where is Pr Roman today? 
 

Pr Roman is preaching in  
Wantirna PL Church today 

__________________________ 

__________________________ 

https://www.avondale.edu.au/alumni/giving/


 

 LORD’S 
COMMUNITY SERVICES 

     In 2013 researchers ploughed 
through a stack of adult biographers 
and found that people frequently 
recounted stories about people who 
had supported them viewed their lives 
as part of a ‘network of individuals 
and institutions’. 
 

     We are part of that story, our 
commitment to caring for and 
contributing to the well-being of our 
church family and of others in our 
community. It also shows that the 
effects of kindness can flow on for 
decades.  
 

   WAYSS and The Orange Door extend 
their gratitude:  ‘thank you so much –  

we appreciate your kindness always 
towards our families… Bless your  
kind hearts’. 
 

“The rain and snow come down from 
the heaven, and do not return to it 
without watering the earth  And 
making it but and flourish, so that it 
yields seed for the sower and bread 
for the eater, So is my word that goes 
out from my mouth: it will not return to 
me empty, but will accomplish what I 
desire, and achieve the purpose for 
which I sent it.” 
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ADVENTIST 

13th Sabbath Offering this quarter, 
collected during Sabbath School  
 

 

—June 25, 2022 
 

Let us put aside 13th Sabbath 
Offering to support the work of God, 
to which we have all been called.  

 

The above promise from Isaiah 55: 10
-11; God’s Word never returns 
without having fulfilled the purpose.  
 

• While pulling into a driveway, I am 
presented with an image of a car with 
smashed windows … I was on the  
phone with the mother saying ‘ it is 
safe now to leave the hampers as he 
has gone and police are on their way’. 
 

• Dropping off a hamper at a hotel 
door, which has been kicked in. 
There is a teenager inside is 
frightened saying she has been 
stabbed by other homeless housed 
within the same complex. 
 

• Arrived at a home to drop off 
hampers where a mother with three  
children resided. A parked behind a 
car in the driveway with the back 
door open wide, front driver’s 
passenger window open, handbag on 
the floor. There was no answer at the 
door, and phone rings out and all 
blinds are drawn. Police are 
contacted to survey the premises. We 
are okayed to leave the hampers and 
thanked us for doing what we do by 
helping with the welfare checks on 
the vulnerable and those in need. 
 
     ‘ Funeral held in Redfern for John 
McIntyre, the rector of the Anglican 
parish, Pr Ray spoke the following 
words “He didn’t patronise my people 
(Aboriginal & Torres Strait Islanders) 
or me. He took a special interest in 
the needs and concerns of the 
marginalised, the outcasts, and the 
shut-ins in the community.’ 
  

     In her book ‘ Phosphorescence’ 
Julia Baird wrote ‘The greatest 
attraction to investigating spirituality 
and religion is observing people who 
live out a genuine faith.’ 

  
     Thank you for living out your faith 
my church family. 
 
Love and blessings,  
—Malgosia, Community Services / Lord’s Pantry 
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MISSION STORY from ANGOLA, 
Africa-Indian Ocean Division 

A Reason to Live  
—by Graça Muene, 25  
 
 

    Although I was born and raised in 
a Christian family, I never liked going 
to church in Luanda, Angola. As a 
small boy, I did everything possible to 
avoid attending religious classes 
meant to prepare me for baptism in 
my church.  
 

     As a preteen, I fell in love with 
rock music, and I copied the clothing 
and lifestyles of rock musicians. At 
the same time, I became fascinated 
with satanic symbols. I associated the 
symbols with superiority and 
rebellion and drew them all over my 
body. 
 

     In high school, my best friend was 
a Goth, and I adopted a Gothic 
lifestyle, wearing black clothes and 
painting my fingernails black. My 
friend also loved rock music, and he 
decorated his bedroom with rock 
music posters and satanic symbols. 
Soon I got into alcohol and 
marijuana. I advocated atheism and 
openly declared that Jesus was a 
myth.  
 

     As a teen, I started playing rock 
music, and I met a fellow musician 
who claimed to have made a pact 
with the devil. I liked the idea, and 
one night I told Satan that he could 
have my soul in exchange for musical 
success. 
 
 

     But then my life fell apart. My 
mother abruptly died, and my father, 
an alcoholic, drank even more. As the 
oldest of four brothers, responsibility 
fell on me to care for the family. I felt 
like I was suffocating under a load of 
impossible problems. 
 
 

     Amid this crisis, I made a promise 
to myself to never drink or smoke 
again. I began to pray to God, and I 
left the music scene. I began to date a  

 

woman who introduced me to the 
Seventh-day Adventist Church, and 
we attended Sabbath worship 
services. 
 

     After we broke up, I reconnected 
with old friends and quickly returned 
to my old habits. However, I wasn’t 
happy. Many nights I fell asleep 
drunk or high on marijuana. 
Thoughts of suicide filled my head. 
My life seemed so aimless and 
meaningless. In anguish, I wept.  
 

     I remembered God and prayed for 
help. I felt like I was dying and had 
only a few days left to live.  I told my 
new girlfriend about my distress, and 
she mentioned my name to a cousin. 
The cousin had returned recently to 
Angola after receiving a degree in 
psychology. The cousin also had 
become an Adventist while studying 
abroad. Meeting with me for 
counseling, the cousin told me to 
build my life on God alone and 
explained how to do it. 
 

     I resolved to put God first in my 
life, and I started to develop healthy 
practices. I made it a habit to pray 
before making any decision and to 
seek only the will of God. As prayer 
became a regular part of my life, I 
gained the courage to dream again. I 
found a reason to live. 
 

     Remembering my former Adventist 
girlfriend, I decided to return to her 
church. I wondered how I would feel 
at Sabbath worship services. The 
feeling surprised me. The moment I 
stepped into the church, I longed to 
get baptized. When the service ended, 
I immediately enrolled in the 
baptismal class.  
 

     Unlike when I was a small boy, I 
now wanted to learn the meaning of 
baptism and to prepare for it. In the 
class, I learned for the first time about 
Jesus and the plan of salvation. The 
reality of Jesus’ love for me only 
increased by desire to give my heart to 
Him through baptism. 
 

      Today, I can say that I finally am 
free. I live one day after another, 
savoring true peace and incredible joy.  
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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/c55bf322fbae/please-
enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-

5221025?e=b3e86e1296 

__________________________ __________________________ 

__________________________ 

Part of this quarter’s Thirteenth Sabbath 
Offering will help open a Seventh-day 

Adventist school in Graça’s  
hometown of Luanda, Angola.  

 

Thank you for planning a generous  
13th Sabbath offering on 25th of June 

     I finally have a purpose and 
responsibility in life: to bring souls to 
our Savior and Creator. I once used 
my influence to lead souls to hell, but 
today I use it, with Christ’s help, to 
lead souls to heaven. 
 

—https://am.adventistmission.org/ 

CONFERENCE Notices 

RENEW - Women + Young Ladies 
CONFERENCE 2022      22-24 July 

Please note that you must register to 
attend ― day visitor fees apply ― but if 
you register by July 4 you will get a 
discounted early bird price across all 
registrations! Cost to attend is $220 
which includes all food, accommodation 
and resources across the weekend, 
Starting Friday night and ending 
Sunday lunchtime. There are further 
discounts for those under the age of 
14 and options for those who only 
want to attend on Sabbath or stay 
offsite. 
 

For more information and to register 
please visit the Women’s Ministries 
page at vic.adventist.org.au or follow 
this link to register:  
https://bit.ly/3PPCWlG 

Newly Elected  
GC ADMINISTRATIVE OFFICERS: 

 

President: Pr Ted Wilson 
Secretary: Erton Kohler 
Treasurer: Paul Douglas 

Pastor Glenn Townend has been  
re-elected president of the  

South Pacific Division of the  
Seventh-day Adventist Church 

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/c55bf322fbae/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5221025?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/c55bf322fbae/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5221025?e=b3e86e1296
https://mailchi.mp/c55bf322fbae/please-enjoy-this-latest-edition-of-intravicon-5221025?e=b3e86e1296
https://bit.ly/3PPCWlG


 

____________________________________________________________________________ 

CONFERENCE Notices 

____________________________________________________________________________ 

This week: 
 

Tom Romańczuk 5.6 
Olivia Tomasiuk 7.6  
Ewa Zaczek 8.6 

Next week: 
 

Damian Kot 11.6 
Tomek Chalupka 12.6 
Jarek Kania 12.6  
Tomek Stęplewski 12.6 
Eliasz Kania 14.6 
Joanna Boberska 17.6 
Filip Wawruszak 17.6 
Daniel Łuszczak 18.6 

Senior Pr ― Pr Roman;  Newly elected Elder ― Pr Josh;  Head Elder ― Henry;  tłumacz  ― Zbyszek  

Sabbath June 4, 2022 


